A kobra átka
M.A.G.U.S. kalandmodul 6-8. szintű karakterek számára
Helyszín: Larom (Déli Városállamok nyugati részén)
Időpont: P.sz. 3699 – Krad negyedik hava

Bevezető
„Az istenek útjai kifürkészhetetlenek.” Így tartja a pyaronni mondás, bár a Titkosügynökségnél
kiegészítették: „Az istenek útjai kifürkészhetetlenek, Kráné pedig megjósolhatatlanok.”
A pyaronni paktumot csak egy isten merte megszegni már hosszú ideje. Amhe-Ramun huszonhárom
testben manifesztálódott Yneven, ami elindította a Délvidék eddigi legkíméletlenebb háborúját. Kényszerű
szövetségben áll Krán és Pyaronn, pedig nem olyan régen még a kráni csapatok dúlták fel az Emberiség
Bástyáját. Ma pedig kart karnak öltve nyomulnak előre a Taba el Ibara dűnéin, és hatalmas áldozatok árán
próbálják levadászni az Amhe-démonokat, az amund harcisten földi porhüvelyeit. Nagyon lassan, de
haladnak a siker felé.
Krán azonban szereti, ha ő diktálja a feltételeket. Természetesen akarja, hogy a háború győzelemmel,
mihamarabb véget érjen. A kérdés csak az, hogy a közeljövőben is szüksége lesz-e a békére. Kérdés, hogy
nem alakul-e úgy a helyzet, hogy az amundok ellenségből szövetségessé válnak. Krán erre is gondol és
lépéseket tesz. A kráni csapatok által legutóbb felkutatott Amhe-démont nem pusztították el. Egy kis
csapat kíséretével, egy jól bevált régi útvonalon, a Fű Útján halad az anyaország felé, hogy ott biztonságba
helyezzék, s ha kell elpusztítsák, ha kell alku alapnak használják, ha kell maguk mellé állítsák. A napokban
nem az Al Bahra-kahremet csempésznek a Fű Útján, hanem egy szarkofágot, melyben egy isten anyagi
teste fekszik.
A pyaronni paktumot csak egy isten merte megszegni már hosszú ideje. A többi isten, még Ranagol is tart
attól, hogy közvetlen hatalmat gyakoroljon az anyagi világban. A papjaik azonban megteszik helyettük,
amit kell, s ha ők fohászkodnak segítségért, hát megtehetik, hogy kegyeltjeik kedvében járjanak. Persze
nem egyszer akad, hogy egy halandó, olyat kér, amit istene egyáltalán nem tart helyesnek. Néha vallási
fanatizmus üti fel a fejét, s túlzó fohászokat kérnek, hogy töröljön el az istenség egész városokat, hogy
ellenségei is odavesszenek, vagy, csak azért, hogy a hangyányi hitetlen emberek lássák hatalmát. Ilyenkor
szoktak hátat fordítani az imáknak, hisz mit számít az, ha valaki széttapos egy hangyabolyt, tele tudatlan
és ártatlan rovarokkal. Azonban, ha a bolyban ott rejtőzik az egyik legnagyobb ellenségünk…
Sogron, a Tűzkobra nem szívleli az értelmetlen öldöklést. A rend mindenek előtt, s ha ezért pusztulnia kell
a káosz szolgáinak, hát legyen, égjenek. Azonban sose értelmetlenül. Pontosan ilyen értelmetlen fohász,
egy hosszú szertartás keretében jut el hozzá már percek óta. Bosszantó, ha egy isten egyik saját főpapjának
elméje megbomlik, és azt kéri, hogy égessen porig egy egész várost. Az ilyen fohászokra oda sem hederít.
Az őrült paptól megvonhatná a kegyét, de most mégsem teszi. A városban lesz perceken belül az, aminek
nem szabad tovább mennie, mert ahova viszik, ott nem lesz a Tűzkobrának hatalma. Ott nem lesz, ki
fohászkodjon segítségért. Itt és most van lehetőség arra, hogy lényegesen meggyengítse azt, aminek népe
már a Szent Városának kapuit döngeti. Sogron úgy dönt, eltapossa a hangyabolyt, hogy pusztuljon vele
Amhe-Ramun huszonharmad része is.

Larom

Forrás: Rúna V. évfolyam 1. szám – Déli Városállamok – Az Új Ösvény

A nyolc nemesi család:
Larom hercegi család (Címere: Ágaskodó medve)
A család eredetét a három alapító kyr hős egyikére vezeti vissza. Krihler cwa Larom-ra.
Állítólag a kyr hatalmasokkal rokonságba álló kalandor lovag ötlete volt, hogy a Kránhoz
ilyen közel, de jól védhető helyen alapítsanak államot. Azóta sok generáción keresztül
öröklődik a hercegi cím. Mindig a család elsőszülött fia ül a trónra. A vérvonal még nem
szakadt meg, de természetesen a kyr vér már teljesen kikopott a családból. A család bevétele a többi gazdag
nemesi családra kivetett adókból folynak be, amit nehezen szívlelnek a többiek. Azonban a család
birtokában van egy rejtélyes kyr varázstárgy, melynek segítségével a mindenkori herceg képes a tanácsban
oly módon érvelni, hogy elég támogatást nyer ahhoz, hogy az adórendszer ne változzon. Érdekes módon,
mindig két embert győz meg, s a szavazások alatt így megvan a többsége. (Négy fő eleve a hercegi család
által van delegálva.) A varázstárgy kiléte eleddig rejtély, igazából mindenki hallott róla, különböző
pletykák keringenek róla, de ezek megmaradtak mendemondáknak.
Valójában a tárgy nem más, mint a hercegi pecsét, amit a viselője nyakba akasztva hord. Ez a tárgy egy egyszerű, de erős
(40E) mágiát foglal magában, ami egyszerre két emberre képes kifejteni hatását. A célpontot mindig a viselője határozza meg.
Mentális praktikával működik, s a személy akire hat, teljes meggyőződéssel hallgatja a medál viselőjének szónoklatát. Az
időtartam néhány óráig tart és hetente csak egyszer használható. Még szerencse, hogy a tanács, pont hetente ülésezik.

Ferriom család (Címere: Főnixmadár)
A másik család aki a három hős egyikétől Terrich Ferriom-tól eredezteti magát. Ferriom a
legendák szerint nagyhatalmú Sogron pap volt. A család azóta is viszi tovább a hitet, és ők
irányítják Sogron egyházát az országban. A köznép, és a többi család nem szívleli őket. Nyílt
titok, hogy jó kapcsolatot ápolnak Ordannal. Az egyház az ordani rendet követi. A család
olyannyira elkötelezett, hogy támogatja a területre betévedő ordani ügynököket, akik az elmúlt
időszakban valamiért megszaporodtak a környéken. Senki nem tudja,
Az ordani ügynökök valójában
hogy miben sántikálnak, de valahogy nem is nézik jó szemmel. Larom
Larom melletti vulkánban, a
népe büszke a függetlenségére, és nem szeretnék magukon Ordan tüzes
Tűzkobra Alvó Szemében, vagy
tekintetét. A család küldötte pedig nem más, mint Laron sogronita
ahogy a köznép hívja a Szemben,
főpapja, aki mindig a család egy tagja.
készülnek egy hathatós mágiára.

Maggonal család (Címere: Sárkánykígyó)
Szintén ősi család, és a harmadik hőstől, egy mágiában magasan jártas kalandozótól eredeztetik
magukat. A család továbbörökítette a tudást, ami sokat kopott az évszázadok alatt. Az ősi
tekercseket, ma már használni nem tudó, kontárokból álló céh lett az övé. Körülbelül négyszáz
évvel ezelőtt egy fiatal boszorkánymester házasodott be a családba, azóta újra él a mágiájuk, ám
természetesen egy teljesen más, torz formában. A család minden férfi tagját, aki alkalmas rá, kioktatják a
feketemágia művészetére. A mindenkori családfő vezeti a céhet, aki a pletykák szerint nem más, mint a
négyszáz éve beházasodott boszorkánymester, aki emberi vért iszik minden nap, és nem öregszik.
Mindenki csak úgy emlegeti, hogy a Mester.
Ez természetesen üres szóbeszéd csak. Hosszú életét nem a vérnek köszönheti, hanem az aquir vérének.. Kránból idetelepített
ügynök ő, aki a családot a Sötét Birodalom szolgálatába állította. A legjobb kémhálozattal is ők rendelkeznek. A
boszorkánymesteri céh mellett egy kicsiny boszorkányszektát is fenntartanak, s mellette az összes bordélyház az ő kezükben
van.
Ami azonban a fő bevételi forrásuk, hogy ők felügyelik a Fű Útját. Ugyanis az egyik csempészútvonal pont Laromtól húzódó
bányajáratokon keresztül fekszik. Az útvonal azonban hamarosan egy még fontosabb szerepet fog betölteni, amin talán egész
innen messze keletre dúló Manifesztációs Háború végkimenetele is múlik.

Silvarius család (Címere: Szökellő szarvas)
A három ősi család után először nemesi címet kapott familia. A család birtokában vannak a
hegyekben található ezüstbányák legnagyobb része. Az ő kezük alatt fut a bányászok és a
kézművesek céhe. Valamint a herceg nekik adta a pénzverés jogát. Vagyonával nem kérkedő
család révén csendesen vesznek részt a város irányításában. Azonban az útóbbi időkben egyre
nagyobb hanggal vannak ők is a tanácsban. Egyesek tarini törpéket véltek látni a birtokon
vendégségben, ami igen ritka itt délen.
Valójában tényleg tariniakat bíztak meg egy feladattal, ugyanis olyan dologra bukkantak a hegyek mélyén, amit emberi kéz
képtelen kibányászni. Mithril tárnákra bukkantak, de ezt természetesen teljesen titokba tartják egyelőre. Főleg, hogy a tárnák,
a Ferriom és a Maggonal család birtokai alatt találhatók.

Tradien család (Címere: Kolompoló gólya)
A legkisebb vagyonnal rendelkező nemesi család, hiszen ők felügyelik Laromban bonyolódó
kereskedelmet, ami elég gyér, mivel a föld gazdag, így kevés cikket hoznak be, és átmenő
kereskedelem a földrajzi elhelyezkedése miatt nincsen. Azért a folyóvidékről hoznak be egyet s
mást. Próbálnak a fekete kereskedelem felé is betörni, de nem sok sikerrel a Tiffel és a
természetesen a Maggonal család kiszorítják őket erről a piacról.
Az utóbbi időben próbálnak mindenféle terhelő bizonyítékokat összeszedni két családdal szemben, ami több-kevesebb sikerrel
is járt. A Maggonal család azonban kezdi megérezni, hogy túl sokat tudnak. A Tradienek, ugyan még nem tudják, de
végnapjaihoz közeledik a család históriája.

Femliedon család (Címere: Ikerliliom)
A pyaronni vallások lelkes támogatója ez a család, ahol a családfő nem megszokott módon a
gyermektelen Femliedon özvegye. Tulajdonképpen minden legális céh nekik adózik, és nagy
befolyással bírnak a városon kívül a falvakban élő parasztok körében is. Valamint az ország
területén működő egyetlen lovagrend támogatója is a család. Az Aranykéz lovagrend tagjai
egytől egyik Dreina hívők, és ők a legfontosabb bástyái a hegyekben élő barbár törzsek és orkok ellen. Jó
kapcsolatot épített ki Pyaronnal és az inkvizíció tagjai mindig szíves vendéglátásra találnak a házuknál.

Tiffel család (Címere: Kitárt szárnyú holló)
A Tiffel család csupán száz esztendeje kapott nemesi rangot. A városban a befolyása annak
köszönhető, hogy az égiszük alatt működik az egyetlen befolyásos tolvajklán, a Szürke
Varjak. A szervezet jól működik és tulajdonképpen a hercegi családhoz hű kémhálózatot
épített ki. A Tiffelek egyenlőre gyűjtik az információkat, ám magasabbra egyelőre nem törnek.
Tökéletesen megelégednek azzal, hogy a nemesi tanácsban benn vannak.
Azonban rájöttek a hercegi család titkára, hogy a hercegi pecsét milyen mágikus energiával bír, hogy hatalmukat megerősítsék,
megpróbálják megszerezni a pecsétet. Erre persze a megfelelő embereket kell megtalálni.

A Völgyek Tanácsának tagjai:
Princer cwa Larom – Larom hercege – 7. szintű lovag
Jellem: Rend
Vallás: Krad
Kor: 31 év
Princer herceg fiatal kora ellenére igyekszik kemény kézzel, igazságosan irányítani a
várost. Szenvedélye azonban a vadászat, és ezért hajlandó az államügyekkel napokig
nem foglalkozni. A Tanács ülésein azonban mindig részt vesz. Azonban a kérdésekben
ráhagyatkozik a főtanácsadójának, és a rossz nyelvek szerint a szeretőjének a
véleményére. (A szexuális kapcsolat közöttük csak pletyka.) A családi ereklyét nem
szívesen használja, ám fontos ügyeknél azért muszáj neki. A városban kialakuló
helyzet ugyan nyugtalanítja, de nem tulajdonít neki nagyon nagy jelentőséget.

Theona Wizar – A herceg főtanácsnoka – 7. szintű varázslónő
Jellem: Rend
Vallás: Adron
Kor: 29 év
Theona Lar-Dor-ban tanult, és vizsgái után visszatért szülőhazájába, hogy szolgálja a
kis birodalmat. Nem származik nemesi családból, de apja gazdag polgár volt. Mára
szülei meghaltak. Tudására azonban a herceg igényt tartott, és maga mellett tartja a
palotában, ahol ő felel a mágikus védelemért.
A már említett pletykákkal ellentétben nem a herceggel van viszonya, hanem a herceg öccsével Brodennel. A titkos kapcsolatról
tudomása szerint nem tud senki. A szerelem vakká tette, és nem vizsgálja Broden elméjét, ami nagy hiba.

Broden cwa Larom – a herceg öccse – 5. szintű lovag – 28 éves
Jellem: Rend-Halál
Vallás: Ranagol (Mások felé Krad)
Kor: 28 év
Broden a szívtipró hercegi sarj, aki bátyja árnyékában mindig a második volt. Mivel
Princernek nincs gyermeke, így ő a jelenlegi örökös. Látszólag nem érdekli a politika,
sokkal inkább a nők hajszolása.
Theonát teljesen az ujja köré csavarta. Titokban igenis pályázik a trónra. Hiere cwa Maggonal személyében megfelelő
szövetségest is talált. Konkrét lépésre azonban még nem szánta magát. Kisebb dolgokban azonban Hiere tanácsára manipulálja
Theonát, és ez által Princert is.

Krilon Monet – a városőrség parancsnoka – 8. szintű harcos
Jellem: Rend
Vallás: Deina
Kor: 38 év
Krilon szintén polgári származású tanácstag. Kevés beleszólása van az
államügyekbe. Ő inkább a város biztonságáért felel és csak ezekben az ügyekben is szokott felszólalni.
Büszkén vezeti a városőrség két milíciáját. A Farkasokat és az elit harcosokból álló Ezüstmedvéket. Krilon
már az előző herceget is szolgálta, és nagyon kényes arra, ha valaki firtatja a rátermettségét.

Hagar Ferriom – Sogron egyházának főpapja, a Ferriom család családfője

– 7. szintű Sogron pap

Jellem: Rend
Vallás: Sogron
Kor: 38 év
Hagar ugyan nem tör politikai babérokra, de az ősők tisztele miatt szeretné a várost
a Tűkobra imádatára megtéríteni. Ordannal jó kapcsolatot épített ki, és szeretné, ha
minél szorosabb politikai kapcsolat legyen Sogron szent városával.
Régi iratok között talált egy nagyhatalmú mágiát, amivel szunnyadó vulkánokat lehet feléleszteni. Papjai már hónapok óta
prédikálnak a városban, hogy Sogron feldühödött, amiért a pyaronni isteneket tisztelik. Közben Ordanból hívott segítséget,
hogy a tűzhányót felélessze, ami természeti csapást jelentene a városnak. Ezt az eszközt látja, arra, hogy megtérítsa a várost
újra az „ősi” hitre. A szertartás napokig tart és Ordan segít a végrehajtásában. Az ordani ügynökök nyüzsögnek is a városban.

Hiere cwa Maggonal – A Magonnal család magisztere – 8. szintű boszorkánymester – 41 éves
Jellem: Halál
Vallás: Ranagol
Kor: 41 év
Hiere a Magonnal családfő a Mester küldötte, és dédunokája. Igazából a szeme, füle, és
keze a tanácsban és a város ügyeiben. Nincs is több szerepe.
Tisztában van a Mester valódi kilétével és szerepével. A legfőbb céljuk, a Fű Útjának biztosítása, és a herceg manipulálása.
Hiere elsuttogott szavai alapján lettek Brodennek trónra törő tervei. Általa könnyen manipulálják a herceget, aki majdnem
úgy ugrál, ahogy a család fütyül..

Keithen cwa Silvarius

– A Silvarius család családfője – a bányászcéhek és kézműves céhek

fővédnöke
Jellem: Káosz - Élet
Vallás: pyaronnita
Kor: 61 év
Keithen igazi nyerészkedő üzletember. Jó hírneve van a városban, mert gyakran
adományoz a szegényeknek, és sokat törődik a bányászok családjainak jólétével is.
Vagyona minden valószínűség szerint neki a legnagyobb a nemesi családfők közül.
Mióta rájött azonban, hogy bányáiban egy kevés mithril található, kapzsi lett. Tarinból hívatott törpe bányászokat. Azóta
kiderült számára, hogy még nagyobb mennyiségben található a nemesfém a Magonnal és a Ferriom család birtokán lévő
barlangrendszerekben, és bányajáratokat fúratott át. A kitermelést még nem kezdték el, hiszen várják a törpéket, akik értenek
a mithril bányászatához. Keithen próbálja titokban tartani a felfedezést, főleg, mert nem akar a másik két családdal osztozni a
mérhetetlen nagy kincsen.

Joseph Tradien – A Tradien család családfője – a kereskedő céhek fővédnöke
Jellem: Rend – Élet
Vallás: Dreina
Kor: 40 év (elhunyt)
Joseph Tradiennel a csapat karakterei már nem ismerkedhetnek meg, hiszen már nincs az élők sorában.
Életében egy talpig becsületes férfiember hírében állt, családjával egyetemben. Vagyona nem volt nagy, de
mindig hű volt a koronához, és nem jó szemmel figyelte a Magonnal és a Ferriom család saját kis ügyleteit,
amiről az utóbbi időben szerzett tudomást.
Egy kis naplóban jegyezte le a dolgokat, amikre rájött, és a megfelelő alkalomra várt, hogy a herceg elé tárja az ügyeket. Halála
előtt, mivel megérezte vesztét, hű szolgájára, Ferdinandra bízta a naplót.

Lyann Femliedon

– A Femliedon családfő özvegye - az Aranykéz lovagrend fővédnöke - 7. szintű

Ellana papnő
Jellem: Rend – Élet
Vallás: Ellana
Kor: 32 év
Lyann nem helyi születésű. Az idősödő Femliedon ifjú feleségeként került Laromba.
Pyaronni látogatása során lett bemutatva a családfőnek, aki korkülönbség ellenére
teljesen belehabarodott az ifjú szépségbe. (Pyaronn természetesen erre is számított,
mert szeretett volna Laromba is egy ügynököt, és a Nővérek Lyannt ajánlották.) Az idős Femliedon örökös
nélkül pár éven belül elhalálozott, és Lyann vette át a családfő szerepét, és helyét a Völgyek Tanácsában.
Azóta kérők sokasága környékezte meg, de a családi ügyek intézésére hivatkozva soha nem mondott igent.
Ettől függetlenül Lyann gyakran áldoz Ellana oltárán. Joseph Tradien, Keithen cwa Silvarius, és Krilon Monet is meg van
róla győződve, hogy Lyann csakis az ő titkos szeretője. Mivel az Ellana szentély is az ő égisze alatt működik, ezért elég sok
mindenről tud, s küldi a jelentéseket szorgosan Pyaronnba.
Ő tud Tradien naplójáról, bár arról nem merre lehet, és Silvarius bányáiban talált mithrilről is, valamint Monet parancsnok
jóvoltából a kalandozók valódi kilétét is ismeri.

Jiere (Hiúz) Tiffel – A Tiffel családfő – A Szürke Varjak tolvajcéh fővédnöke – 12. szintű tolvaj
Jellem: Káosz – Élet
Vallás: Darton
Kor: 36 év
Jiere első ránézésre egy mogorva pokróc és szereti is ezt a képet kialakítani magáról
a felsőbb körökben. Bár nyílt titok, hogy ő a Szürke Varjak fővédnöke, azt kevésbé
tudják, hogy ő egyben a klán-vezér is. Az alvilágban Hiúz néven ismerik, és csak a
hozzá legközelebb állók tudják, hogy a Tanács tagja is egyben. A kettős életét rendkívül élvezi. Hiúzként
mindig maszkot visel, amely tényleg hasonlatossá teszi a ragadozó macskává.
Jiere nagyon sok mindenről tud a városban, de óvatosságból nem lép, csak passzívan figyel. Tud arról, hogy Hagar Ferriom
minden éjjel a birtokán keresztüli barlangrendszerekből a Szemhez siet. Tud a hercegi pecsét titkáról, és arról, hogy a
Magonnal család égisze alatt rendszeresen csempésznek valamit a barlangokon keresztül. Újat húzni azonban egyik családdal
sem akar. Ezeket az információkat csak a hercegi pecsétért cserébe hajlandó kiadni, mert arra igazán fáj a foga.

A háttér
Larom városa

az elmúlt hónapokban megszaporodtak a furcsa események. Az emberek mindenféléről

suttognak. Azt már megszokták, hogy hírt kapnak arról, hogy újabb falut raboltak ki a hegyekben tanyát
vert ork törzsek, illetve újabb karavánt prédáltak fel a völgybe vezető egyetlen útvonalon a
törvényenkívüliek. Azonban ezek az esetek nem a város határain belül történtek, és olyan mindennaposak
voltak, és messze történtek, hogy nem kellett ezzel foglalkozni komolyan. Azonban négy nappal ezelőtt
furcsa halálesetek kezdődtek. Először is egyik hajnalban, holtan, karóba húzva találták a Tradien család
egyik emberét a piactéren. A meztelen mellkasába csak annyi volt vésve: „Kiváncsi” Hogy ez a véres
üzenetet ki küldte, és kinek? Azt nem tudhatja senki.
A férfi a Tradien ház megbízásából nyomozott a Magonnal család ügyletei után. Kilesett egy szállítmány átvételét a Magonnal
birtokon lévő barlangrendszer bejáratánál. A áru természetesen az Al Bahra-kahrem volt. A Tradien csatlós gyorsan lebukott,
és a Magonnalok figyelmeztetésnek rakták ki a piactérre.

Épp

lecsillapodtak volna a kedélyek, amikor Sogron papjai az utcákra vonultak. Mindenféle sötét

próféciákkal kezdték el a köznép hangulatát borzolni. Még bizarrabb lett a helyzet, mikor ordani
tűzvarázslók bukkantak fel a városban, és a Ferriom ház vendégeiként járkáltak. Nem lett volna az
esemény furcsa, ha a két dolog nem egyszerre történik. Ráadásul bárki kérdezte az ordaniakat csak
mogorva semmitmondó válaszokat kaptak a kérdéseikre.
Hagar Ferriom neki kezdett a szertartásnak, ami hosszú ideig tart. Az ordaniak neki segítenek az előkészületekben és a
végrehajtásban. Erről persze senkinek sem beszélnek. Hagar még a saját papjainak sem mondta el az igazságot, hogy a
szunnyadó vulkánt a város mellett fel akarja éleszteni. Hagar a Völgyek Tanácsában is próbál prédikálni, de senki nem veszi
komolyan, csak a Magonnal és a Tiffel család érdeklődését kelti fel.

Alig telt el pár nap, újabb két holtestet találtak a sikátorban. A tetem a felismerhetetlenségig összeégett. A
polgárok és a csőcselék egyre inkább rossz szemmel néznek az ordani vendégekre. Ráadásul újabb furcsa
idegenek tűntek fel a városban. Törpék. Ritka népség ilyen délen. A Szürke Madár fogadóba vetették be
magukat, abba a rossz hírű csehóba. Nyolcan vannak, és ők sem beszélnek jöttük okáról, de mintha a
Silvarius család egy emberét látták volna beszélni velük.
A gyilkossági üggyel már a Tanács is folgalkozik. Számon kéri Sogron főpapján a történteket, ám ő semmit
nem tud az ügyről. Még a mágikus hazugságvizsgálaton is átmegy. (Ügyesen válaszolt a kérdésekre, a célját
rejtve tartva, de magát tisztázva a történtek alól.)
Újabb Tradien ügynök bukott le a kutakodása nyomán. A Magonnal toronyba tört be, de a mágikus véd művekhez messze
ügyetlen volt. A Magonnal família az ordaniak felé tanúsított ellenszenvet kihasználva megpróbálják a Ferriom családra terelni
a gyanút, és a testet felgyújtva dobják ki egy sikátorban.
A Mester ekkor dönti el, hogy lépni fog. Őt is zavarja a városban felbukkanó ordaniak, és a Tradien család szimatolása. Főleg,
hogy a Fű Útjának biztosítása, sokkal fontosabb feladat lett, mert a hetekben egy az Al Bahra-kahrem-nél sokkal fontosabb
szállítmány érkezését várja.
A Mester a következő tervet ötlötte ki:
A Tradien családnak végleg befellegzett, az biztos. Mivel a Völgyek Tanácsa már komolyan foglalkozik az üggyel, ezért
elterelő hadműveletre van szükség. Néhány kalandozót kell felbérelni, akik titokban nyomoznak a herceg megbízásából. Persze
oly módon, hogy a herceg azt gondolja, csak ő, és szűk környezete ismeri a kalandozók kilétét. A jelentéseket azonban
Brodennek a herceg öccsének, s rajta keresztül a Mesternek kell tenniük.
Hamis nyomokkal a Ferriom, illetve a szintén a barlangrendszerek környékén mostanában szimatoló Silvarius családra kell
terelni a gyanút. A Tiffel család is sokat tud, de ők óvatosabbak annál, hogy ujjat húzzanak a Magonnal házzal. A keletkező
káoszban pedig a szállítmány, a szarkofág áthalad a városon és a szokásos útvonalon.
Senki nem sejti, a Mester kivételével, hogy a szarkofágban az egyik Amhe-démon fekszik. Amhe-Ramun megtestesüléseinek
egyike. Krán biztos, ami biztos magánál akarja tudni. Oka több is van rá, ha úgy alakul, hogy a háborút megnyerik, akkor
végezhetnek a démonnal odahaza is, ha elhúzódik, akkor tökéletes alkualap lehet. A lényeg, hogy egy csapat fejvadász, és egy
csapat tudatlan zsoldos kíséri a szállítmányt.

A következő napokban a páni félelem tetőfokára hágott Liamban. A Tradien ház porig égett, és senki nem
élte túl a katasztrófát, vagy gyilkosságot. Nem tudja senki, de a tűzvésztől védő rúnákat csak szánt
szándékkal lehet megtörni, vagy mágikus tűznek kellett elemésztenie a házat. A csőcselék az ordaniak
kiűzéséért kiállt. A herceg tehetetlenül nézi, ahogy a közhangulat mérgesedik. Ordannal nem akar ő rossz
viszonyt, és a Ferriom ház ártatlannak bizonyult eddig. Ha hivatalos nyomozásra ad parancsot, és az
ordaniakat is átvilágítják, az biztos diplomáciai katasztrófa. Szerencsére hű tanácsadójának Theonának
újabb remek ötlete támadt. Béreljenek fel pár kalandozót, hogy titokban nyomozzanak, és a Larom
családon kívül ne tudjon más a céljukról. Broden legyen az összekötőjük, hiszen ő úgy is gyakran fordul
meg a város éjszakai életében, így nem feltűnő, ha együtt iszogat a kalandozónépséggel.

1. nap - A megbízás
A játékosok legegyszerűbben úgy kerülnek a városba, hogy egy kereskedőt kísérnek az úton. A hegyekben gyakoriak az
útonállók, így minden kereskedő szokott kalandorokat felbérelni, hogy a portékájának baja ne essék.

A városba érve már lehet felvázolni, a hangulatot. A város lakói már eleve rossz szemmel néznek az
idegenekre, hiszen az elmúlt napok eseményei felborzolták a kedélyeket. Ez a viselkedés a kereskedőt is
meglepi, és tőle megtudhatják, hogy nem szokás ez errefelé, eddig Larom városát vendégszeretőnek
ismerte. Mindenesetre megkapják a kialkudott bérüket (max. 20 arany az egész csapatnak)
Néhány előzetes információt megtudhatnak aszerint, hogy hol szállnak meg. A városban három fogadó
működik, ami három különböző árkategóriájú (helyszínleírást lásd a várostérkép mellékletnél):
Szürke Madár Fogadó:
A legolcsóbb fogadó a Szürke Madár (0,5-ös árszorzó): A csapos egy nagydarab jó kedélyű fickó. Van
szabad szobája pont egy négy ágyas. A másik két szobája foglalt, mert északról érkezett törpék vették ki. A
törpék közül kettő éppen lenn iszogat az ivóban. (A többiek éppen felmérik a bányában a terepet.)
A csapos csak annyit tud róluk mondani, hogy: „Északról jöttek, és tegnapelőtt a jó Silvarius család egyik embere beszélt velük,
azt nem tudom, hogy miért, de a Silvarius család támogatja a bányászcéheket, azt mivel törpék, meg azok jól bányásznak, hát
biztos azé…”
A törpék ha szóba elegyednek velük, nem nagyon hajlandóak beszélni. Általános kérdésekre válaszolgatnak, de konkrétabbakra
már nem hajlandóak. Akkor morogva, fenyegetőzve kitérnek a válasz elől.

Fogadó a Három Hőshöz
Középkategóriás fogadó a Három Hőshöz. (átlagos árak): Egy öreg veterán zsoldos vezeti a feleségével és
két szép lányával. Szabad szobájuk akad bőven, kétágyasak és négyágyasak egyaránt. Amennyiben itt
szállnak meg, még a fogadó előtt láthatják, ahogy az egyik Sogron-pap prédikál a Tűzkobra haragjáról és
az eljövendő büntetésről.
A fogadós, vagy tulajdonképpen bármilyen helyi alak felvilágosítást adhat arról, hogy már hetek óta ezt szajkózzák, és kissé
aggasztó, hogy ezek a sogroniták milyen idegesítőek. A városban vendégeskedő ordaniakról is beszél, ha tovább folyik a
diskurzus, és persze a Ferriom családot is megemlítik.

Vörös Oroszlán Fogadó
A város elit fogadója. (háromszoros szorzó): Egy középkorú csinos hölgy vezeti, aki nagyon kedélyesen,
mosolyogva fogadja a bókokat és a borravalót. Szabad szoba itt is akad szép számmal, amilyet csak
szeretnének. Az ivóban itt két lovag egy vörös-arany tenyérrel a címerükön (Aranykéz Lovagrend tagjai)
beszélgetnek. Ha hallgatóznak, akkor éppen a Tradien ház pusztulásáról folyik a diskurzus, méghozzá
pont azon vitatkoznak, hogy lehetett e baleset a tűzvész, vagy nem.
Amennyiben szóba elegyednek a lovagokkal, tudomást szerezhetnek a másik két gyilkosságról is, meg persze arról, hogy a
köznép a Ferriom-házat és a városban tanyázó ordaniakat vádolja, ám a Ferriom-ház tisztázta magát. A lovagrend tagjai
hivatalukból adódóan hallottak a Völgyek Tanácsában történt mágikus kihallgatásról.

Ha valamilyen oknál fogva csetepaté, vagy verekedés törne ki a JK-k és az NJK-k között, akkor gyorsan megjelennek a Farkasok
(városőrök, farkas címerrel) és rendre utasítják a csapatot, letartóztatják őket és Broden a cellába keresi fel őket. Ez amúgy a
megérkezésük után, bármiféle rendbontás esetén igaz.

Találkozás Brodennel
A három fogadó közül, bármelyikbe is szállnak meg, este Broden felkeresi őket két Ezüstmedvéssel (elit
városőrök) az oldalán. Illedelmesen bemutatkozik, elmondja, hogy ő a herceg öccse. Meghívja őket egy
italra. A fogadósok is mind ismerik és a „szokásost” (almabort) hozzák neki. (ebből a játékosok láthatják, hogy
Broden gyakori vendég az ivóban.) Természetesen munkát ajánl a kalandozóknak, és ha érdekli őket, akkor
legyenek hajnalban a Hercegi Palotánál, a déli kapunál. Majd Broden dolga végeztével elhagyja az ivót.
A megbízás
Amennyiben elfogadják a meghívást, hajnalban Broden várja őket a kapunál, de fura mód csuklya van a
fején, és nem a kapun át vezeti őket, hanem egy kis mellékajtón, és mindenféle kerülőutakon,
cselédszálláson vezeti őket keresztül, majd egy-két titkos ajtón keresztül egy dolgozószobába jutnak, ahol
még hárman vannak. Princer cwa Larom herceg, Theona Wizar főtanácsos, és Krilon Monet parancsnok.
A herceg veszi át a szót, bemutatkozik, és bemutatja társait is. Megkéri a társaságot, hogy tartsák diszkrét
titokban a találkozót, abban az esetben is, ha nem vállalják a feladatot. Majd felvázolja a helyzetet.
Elmondja, hogy kiirtottak a napokban egy nemesi családot, a két első gyilkosságot is említi. Beszél arról,
hogy a Ferriom családon és az ordaniakon a gyanú, bár a családfő Sogron főpapja tisztázta magát. Nem
akar diplomáciai kalamajkát, így nem indíthat hivatalos nyomozást, mert az ordaniakat is át kéne
világítani. Tehát a feladat adott, kinyomozni mi áll a gyilkosságok hátterében. A jutalom 50 arany
fejenként. 20 aranyat kap a csapat külön előre az esetleges költségekre.

2. nap – Nyomozás
Hajnalban megérkezik a „Magonnal szállítmány”, egy hatalmas vaspántokkal, lakatokkal, mágikus
vésetekkel megerősített batáron. A néptelen utcákon végigrobog a Magonnal Toronyig, ahol a
pincerendszerbe szállítják. A tervek szerint másnap viszik tovább a titkos járatokon a csempészútvonalig
a barlangrendszerekbe, ahol már egy előre elkészített nagy bányalovak által húzott csillén viszik át a
kráni határon.
Hagar Ferriom végleg elvonul a Szemhez, hogy az ordaniakkal befejezzék a szertartás utolsó részét. Ez egy
jó napig tart. Az ordaniak őrködnek a bejáratnál és a járatoknál. A törpe bányászok a járatokban
összeakadnak velük. Csetepaté alakul ki és a tűzvarázslók győznek. Egy törpe elmenekül és megpróbál
visszatérni két társához, aki a fogadóban maradt.
Silvarius bányászai szintén szörnyekbe futnak bele az új járatokban. A Mester és a Magonnalok által
hátrahagyott „őrségbe” botlanak, akik a csempészútvonalat őrzik. Az „őrség” élőhalottakból állt. Egy
bányászfiú elmenekül és az Aranykéz Lovagrendhez rohan segítségért. A lovagok természetesen délutánra,
harcra készen indulnak a bányákhoz. Tizenketten indulnak útnak, közülük egy sem tér vissza, de rendesen
megtisztítják a bányákat miközben odavesznek.
A modul ezen részén a játékosok szabad kezet kapnak. A városban nyomozhatnak, amerre kedvük tartja. A helyszínek
leírásánál fel van tűntetve hol, milyen információkat szedhetnek össze az adott helyszínen. Amennyiben úgy döntenek,
hogy a bányákhoz, vagy a barlangrendszerekhez mennek, vezető híján hamar eltévednek, és újra a felszínre jutnak.
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Aranykéz lovagrend rendháza (3):
Nagy vaskos falakkal körülvett épületegyüttes, ahol a lovagok képzése és elszállásolása folyik. A
főépület két szintes, ahol az emeleten a lovagok alvócellái és az apródok szállásai vannak, míg a
fölszinten a kiszolgáló személyzet, és a nagyterem található. Az udvaron gyakorlótér, és a sorompó
található, ahol időnként lovagi tornákat rendeznek.
A lovagok létszáma nem haladja meg a húsz főt, és ritkán van mind a rendházban. Elsődleges
feladatuk, hogy a határvidéken portyáznak és védik a peremterületen fekvő falvakat a hegyekből
levonuló ork betörésektől. Ha jelentést kapnak egy betörésről, akkor 8-10 fő kilovagol és ez elég, hogy
visszaverjék a rendezetlen orkokat.
Ha a karakterek a 2. nap délutánján érnek oda, akkor szemtanúi lehetnek az udvaron készülődésnek. Tíz lovag készül
kilovagolni teljes harci felszerelésben. Ha még nem hallottak hamarabb a bányászok haláláról, akkor megtudhatják az
információt most. A lovagok a bányákba tartanak, hogy kifüstöljék a dolgot bármi is végzett társaikkal.

Amennyiben a karakterek a lovagokkal akarnak tartani, megtehetik. A barlangrendszerekben azonban a lovagok szétválnak
és elkeverednek. A JK-k vezető nélkül eltévednek, és egy kis csetepaté után a felszínre érnek.
(A hangulat fokozása végett a barlangrendszer visszhangjai miatt hallhatják az egyes összecsapásokat és halálhörgéseket.)

A JK-k csak k6 zombival futnak össze:
KÉ: 0
TÉ: 10
VÉ: 40
Sebzés: k6
Ép:15
AME és MME: immunis

Csak túlütéssel sebezhetők és a szúró fegyverek sebzése csak 1 Ép.

Ellana szentély (4):
A város legszebb épülete. Egy kétszintes kör alapú építmény, csodás kerttel középen. A földszinten van
a fogadóterem és az oltár. Az emeleten szépen berendezett hálószobák találhatók. Összesen négy
Lótusz Leánya él és dolgozik a szentélyben.
A négy lány, ha érdekes információt hall, jelentést tesz Lyann Femliedonnak. A lányok kedvesek, direktbe nem kérdeznek rá
semmire. A papnők is tudnak egy-két dolgot (amiről Lyann is tud természetesen) Tudnak arról, hogy az ordaniak valamilyen
szertartásban segítik a Sogron-főpapot, tudják, hogy a Tradian család nyomozott más családok ügyei után (azt nem tudják
melyik után), és tudnak arról, hogy a Silvarius család valamit találtak az ezüstbányában. (ezt sem tudják ők pontosan
micsoda, ellentétben Lyannal.)
Ezeket az információkat két esetben adják ki, vagy valamilyen nagyobb összegű adomány ellenében (min. 5 arany), vagy,
ha valamelyik
rendelkezik
szexuális kultúra (min. 3. fok) képzettséggel és a karakter pyaronni vallású.
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Vörös Oroszlán Fogadó (5):
Ez a város elit fogadója. Cégére egy vörösre festett oroszlán. Háromszintes épület, középen egy magas
galériával az ivó fölött. Az udvaron több melléképület, és egy istálló található. Van egy külön szoba,
ahol szerencsejátékot lehet űzni. A falakat vörös szőnyegek borítják, és egy preparált oroszlánfej
díszeleg a kandalló fölött. Kényelmes párnázott székek és lakkozott kör asztaloknál ihatnak a
betévedők. A felső két szinten mindenfajta szoba megtalálható. A fogadót egy középkorú csinos nő
vezeti. Körülbelül öt szolgáló van még a helyen.
A fogadó felső emeleti szobájában bújt meg Ferdinand, a Travian ház utolsó túlélője. Nála van a napló is, amit a gazdája
bízott rá. Retteg és bele, se mert olvasni a naplóba. Fogalma sincs, mit tegyen, és ki se mozdul a szobájából. Az ételt is a szoba
elé kéri, és ha nem látja senki, akkor megy ki érte. A fogadó személyzete nem zargatja, de furcsállják a viselkedését. Nem
tudják igazán ki ő. Ha a JK-k sokat kérdezősködnek, előbb-utóbb megemlítik fenn a fura alakot.
Ferdinand a kalandozókban sem bízik, és megpróbál, meneküli, ha megzavarják. Kimászik az ablakon, és megpróbál
lemászni, de nem sok sikerrel. Könnyedén elkaphatják. A naplóról viszont akkor sem szól, de azt bevallja ki ő. A naplót csak
komoly fenyegetésre, vagy meggyőző érvekre hajlandó átadni.
A naplóból sok minden kiderül. Benne van, hogy a Mester és a Magonnal család kráni kapcsolatokkal rendelkezik, és a Fű
Útjáról is beszél. A Hagar Ferriomról pedig feljegyzések szerepelnek, hogy nagyon gyakran járt a Szemnél az utóbbi egy
hónapban. Ezt a karakterek k3 óra alatt böngészik ki a vastag irományból.

Ferdinand, a Tradien ház hűséges szolgája:
Erő:
Gyor.:
Ügy.:
Áll.:
Eg.:

10
11
12
12
14

Szép.:
Int.:
Aka.:
Aszt.:
Érz.:

12
14
13
12
14

KÉ: 10
TÉ: 30
VÉ: 80
Ép: 10
Fp: 20

MME: 3
AME: 2

Képzettségek:
Szakma (komornyik) - Mf
Heraldika – Af
Udvari Etikett – Af
Lélektan – Af

Fogadó a Három Hőshöz (6):
Ez a város népszerű, átlagos fogadója. A fogadó előtt áll a három alapító hős szoborcsoportja. A cégére
pedig egy kard, egy varázslóbot, és egy lángnyelv. A fogadós egy öreg veterán zsoldos. A földszinten
három hosszú asztal található a végüknél a söntéssel. Az emeleten találhatók a szobák: két négy ágyas,
és öt kétágyas szoba.
HAMIS NYOM: A fogadós fenyegetéssel rá vették Magonnal emberei, hogy állítsa azt a kalandozóknak, hogy az ordaniak
sokat kérdezősködtek itt a Travian családról. Ezen kívül nagyon érdekelte őket a helyi építkezési szokások, különösen az,
hogy hova szokták helyezni a tűzvészt gátló rúnákat a házak építésénél.

Arel szentély (7):
A szentély egy park közepén van, tulajdonképpen nem több mint egy nyitott fa pavilon, inda
faragásokkal, és különböző vadállatok domborműveivel. A szentélyt a természet gondozza, azonban
egy idős Arel pap is él itt, aki valamennyire a parkot tartja rendben, már amikor nem az erdőket járja.
Ezen a napon most éppen itt van, és bőszen imádkozik a szentélyben.
A pap neve Gillard, és a napokban épp a Magonnal birtokon rótta az erdőket. Egy területen azonban azt tapasztalta,
hogy az állatok elkerülik az adott helyet, és a növények pedig nagyon rossz állapotban vannak, lassan sorvadnak. (A
megerősített mágikus védelem, és az élőhalottak miatt, a pap éppen a csempészútvonal fölött járt.) Ezt az információt
szívesen megosztja a kalandozókkal, ha a kalandozók is mesélnek neki. Szereti a történeteket, és szívesen hallgatja őket.
Gillard a remetepap (12. szintű Arel pap):
Erő:
Gyor.:
Ügy.:
Áll.:
Eg.:

14
16
16
13
13

Szép.:
Int.:
Aka.:
Aszt.:
Érz.:

14
17
16
16
16

KÉ: 22/35*
Kegy: 60
TÉ: 79/101*
VÉ: 125/147*
Ép: 9
MME: 44
Fp: 87
AME: 44
(*hosszú karddal)

Képzettségek:
Vallásismeret - Mf
Vadonjárás – Mf
Fegyverhasználat – Mf
Sebgyógyítás – Af
Lélektan – Af
Idomítás – Mf

Szürke Madár Fogadó(8):
A fogadó a város legrosszabb hírű csehója. A fogatlan, ámde jó kedélyű kocsmáros olcsón méri a sört és
a töményt. Szobája is akad a padlástérben, három négyágyas egyszerű szoba vászonmatracokkal. Az
ivó három kecskelábú asztallal rendelkezik, és kis támlanélküli székekkel.
A fogadóban leledzik ezen kívül a két hátra maradt törpe. Kockázással próbálják elütni az időt, belőlük értelmes információt
kiszedni szinte lehetetlen. Róluk a kocsmáros is csak annyit hajlandó elárulni, hogy pár napja érkeztek, összesen nyolcan
vannak, és a Silvarius ház embere beszélt velük a minap. Hatan ma hajnalban elmentek a dolgukra.
Másnap hajnalban megjelenik a sérült, összeégett túlélő törpe a fogadóban. Társainak elmeséli mi történt. A fogadós
gyógyítóért szalajt, és felsegíti a szobába. Ha a JK-k ott vannak, kikérdezhetik őket, mi történt. Már beszélnek.
A hely a Szürke Varjak tolvajcéh klánháza is egyben. A pincerészből titkos ajtó nyílik egy búvóhelyre, és a város alatt
megbúvó titkos alagutakra. A borospincében szokta fogadni a Hiúz a látogatókat. A fogadósnál kell őt keresni, és a
megfelelő információkért megszervezi a találkozót.
A Hiúz a maszkjában fogadja a JK-kat. A Hiúz elmondja, hogy értékes információkat tud átadni, de csak, ha a kalandozók
megszerzik neki a hercegi pecsétet. Ismer egy titkos alagutat a Palotába, de nem akarja kockáztatni Szürke Varjak hírnevét
egy esetleges lebukás veszélyével. Amennyibe a JK-k vállalják a feladatot, és sikerül is nekik, a Hiúz (Jiere) elmond minden
információt, amit tud.
Tud arról, hogy Hagar Ferriom minden éjjel a birtokán keresztüli barlangrendszerekből a Szemhez siet. Tud a hercegi
pecsét titkáról, és arról, hogy a Magonnal család égisze alatt rendszeresen csempésznek valamit a barlangokon keresztül, és
hogy a hajnalban valamilyen különösen megerősített batár érkezett a birtokra.
Törpe bányászok (6. szintűek, tapasztaltak, de nem harcosok):
Erő:
Gyor.:
Ügy.:
Áll.:
Eg.:

17
12
15
17
17

Szép.:
Int.:
Aka.:
Aszt.:
Érz.:

10
13
12
12
12

KÉ: 16
TÉ: 52
VÉ: 100
Ép: 14
Fp: 50

MME: 2
AME: 2

Képzettségek:
Szakma (bányászat) - Mf
Térképészet – Mf
Értékbecslés – Mf
Orvoslás – Af

Piactér (9):
A piactér egy tágas téren helyezkedik el, de a bazárok sokasága miatt szinte labirintus. Elég nagy a
tömeg, és szinte minden kapható, ami egy átlagos város piacán és bazársorán megtalálható. Sok a
városőr is, és két három helyen a Sogron papok prédikálnak Tűzisten Haragjáról.
A JK-nak fejenként 30% esélye van, hogy kiszemelik őket zsebmetszésre.
Ha már beszéltek a Hiúzzal, ez 5 %-ra csökken.
Az öt nappal ezelőtt történt gyilkosság helyszíne (a karóba húzott, üzenettel ellátott férfi), vagy
legalábbis a helyszín, ahol találták, üres. Egy farkas címeres városőr toporog unottan a még mindig
látszódó vérfoltok mellett. Látszólag őt rendelték ki, hogy vigyázzon a nyomokra.
Az őr tulajdonképpen nem tud semmit, ha kérdezik csak flegmán válaszolgat, és fújja a szokásos
„nincs itt semmi látnivaló” szöveget.
A piacon azonban sokféle pletykát hallhatnak a játékosok, aminek egy része igaz, egy része balgaság.
Kockadobás dönti el, hogy milyen pletykába bukkannak a JK-k.:
1 – „A Sogron papok azért vannak itt a piacon, hogy kiszemeljék a legújabb emberáldozatot egy szertaráshoz.” (pletyka)
2 – „Hajnalban láttam ám egy nagy batárt végigmenni a városon. Hatalmas volt nagy rajzolatokkal rajta. Biztos a pyaronni
hatalmasok jönnek végre itt rendet tenni.” (részleges igazság)
3 – „Én láttam az egészet… nem az ordaniak voltak, inkább kráni fejvadászok voltak azok. Úgy mozogtak a sötétben, mint az
árnyék.” (hazugság, de majdnem beletrafált…  )
4 – „A herceg végeztette ki a családot, mert azok sokat megtudtak a titkos ereklyéiről.” (pletyka)
5 – „Biztos, hogy az ordaniak voltak, az unokaöcsém látta őket a Tradien háznál az eset előtt.) (HAMIS NYOM)
6 – „A bányászcéh emberei morgolódnak, hogy leállt az ezüstbányászat a törpék miatt, mert azoknak most fontos dolga van a
bányákban vagy mi.” (Igaz)

Hercegi Palota (10):
A palota magas fallal körülvett épületegyüttes gyönyörűen karban tartott kerttel. A főépület fehérre
meszelt gazdagon díszített, négy szint magas, és alatta pincerendszer húzódik. A többi épület is fehérre
meszelt még a cselédszállás és az istálló is. A falakon az Ezüst Medvések folyamatosan járőröznek, a
kapunál is ők strázsálnak.
A palota főépületének részletes leírását lásd a mellékletben!
A herceg alapból nem fogadja a JK-kat, hiszen a megegyezés szerint titok, hogy ő fogadta fel őket. Ha a JK-k mégis nagyon
ragaszkodnak hozzá, adhat audienciát nekik, de nem örül neki.
Ha esetleg Theonát keresik, ő könnyebben fogadja őket, de nem sokat tudhatnak meg tőle.
Broden nem tartózkodik a palotában, nem tudják, merre van. (A Magonnal toronyban tartózkodik, Hiere cwa Magonnallal
tárgyal.)
Monet parancsnok szintén a palotán kívül tartózkodik, a várost járja, és méri fel a csőcselék közhangulatát.

Amennyiben a hercegi pecsétet akarják megszerezni, az egyetlen út, ha titokban betörnek a palotába. A pecsét a herceg
személyes dolgozószobájában van, íróasztalának egy titkos rekeszében. A rekesz mágikus csapdákkal van védve.
Amennyibe lebuknak, és elkapják őket, a herceg elé viszik a csapatot, aki megköszöni eddigi szolgálataikat, és a palota
tömlöcébe zárja őket. Ha másnap reggelig nem tudnak kiszabadulni, akkor a Hiúz emberei szabadítják ki őket a földrengés
után. (Lásd később)

Városőrség (11):
A városőrség két kaszárnyából, és egy főépületből áll. A főépületben található Monet parancsnok
szállása, dolgozószobája, és a fegyverraktár. A pincéjében egy fogda van. A másik két kaszárnyában
vannak elszállásolva az ezüstmedvék és a farkasok. A két kaszárnya között van a gyakorló udvar.
Kevés ember található a városőrségen, mivel sokakat kiküldtek a városba, egy esetleges lázongás
megfékezése végett. Összesen négy farkas maradt a helyőrségen, akik az udvaron egy asztalnál
kártyáznak.
A farkas címeres városőröktől megtudhatják, hogy bizony a közhangulat miatt készenlétben állnak az őrök. A
gyilkosságokról annyit tudnak, amennyi a hivatalos verzió. Az egyikőjük ott volt, amikor a második áldozatot (az
összeégettet) megtalálták a sikátorban. Tőle megtudhatják, hogy az égési sebeken kívül, találtak egy mély sebet is a bordák
között. Szóval valószínű a szúrásba halt bele az áldozat, és utána gyújtották fel.

Templomok Tere (12):
A templomok terén négy különböző templom található. Egy Sogron templom, egy Dreina és egy Krad
templom, és meglepő módon egy Ranagol szentély, ami viszonylag újnak néz ki. A legöregebb épület
természetesen a Sogron templom.
Amennyiben utánakérdeznek a járókelőktől, a Ranagol szentély két éve lett kész. A herceg engedélyt adott Ranagol
tiszteletére abban az esetben, ha az emberáldozatokat mellőzik. Azt is megtudhatják, hogy a Magonnal család finanszírozta
az építkezést. (Ezt a Mester érte el a szokásos „manipulációs láncolatával”.)
Ha a szentélybe is bemennek, akkor beszélhetnek az egyetlen Ranagol pappal. Sokat nem tud segíteni, és természetesen nem
is nagyon segítőkész, ám ha sokáig nyaggatják, faggatják, és megfelelő összegű adományt adnak a templomnak, akkor
beszédesebb lesz. Ha arra terelődik a szó, akkor megtudhatják a paptól, hogy Broden időnként látogatja a szertarásokat.
A Dreina illetve a Krad templomban értékes információhoz nem jutnak a JK-k.
A Sogron templomban egyedül egy templomszolga tartózkodik. A papok ugye, mind prédikálnak a városban. A
templomszolga annyit elárul, hogy Hagar Ferriom a főpap, már hetek óta nem járt a templomban, ami azért elég furcsa tőle,
de már előtte is sokat zárkózott be, és régi iratokat böngészett otthon a dolgozószobájában.

A Fekete Macska Bordélyház (13):
A Fekete Macska közkedvelt bordély a városban. A polgárság kifejezetten szereti. Olcsó, de magas
színvonalú. A lányok gyönyörűek, és nagyon értik a dolgukat. Az épület egy egyszintes négyzet alakú
körfolyosós épület középen szépen kialakult kerttel. A hálószobák körfolyosón helyezkednek el, míg a
főbejárat rögtön a kényelmes ivórészbe nyílik.
A bordélyházat a Magonnal család futtatja. A Mester külön Kránból kért négy képzett boszorkányt. A legtökéletesebb
információszerző csatorna, hiszen nemes urak is gyakran megfordulnak itt.
A házat a Magonnalok fegyveresei is őrzik, persze címer nélkül. Két fegyveres a kidobó.
HAMIS NYOM: A JK-k ha csak betévedek ide, az örömlányok, akkor is nagyon
„A leggyakoribb vendégem a Sogron főpap, mindig azt mondta, hogy átveszi a hatalmat
„A Silvarius családfő minden este házhoz rendel, a napokban fura bérgyilkos szerű alakokat láttam a házában.”
„Hagar Ferriom egy szadista. Tüzes billogókkal szokott megégetni.” – és meg is mutatja. (Hiere műve.)
A Fekete Macska négy kurtizánja (3. szintű boszorkányok):
Erő:
10
Szép.: 17
KÉ: 13
Mp: 24
Gyor.: 13
Int.:
16
TÉ: 24
Pszi: 18
Ügy.:
14
Aka.:
15
VÉ: 85
Áll.:
12
Aszt.: 15
Ép: 6
MME: 25
Eg.:
13
Érz.:
12
Fp: 20
AME: 25

Képzettségek:
Szexuális kultúra – Mf
Pszi – Mf
Herbalizmus – Mf
Lélektan – Mf

közlékenyek.
a városban.”

Magonnal Torony (14):
A Magonnal torony magasan a város fölé emelkedik. A hat szintes kör alapú építmény szinte uralja
a város látképét. Fekete gránitkőből húzott épülethez tartozik, még egy kétszintes kőépület, és a
falakon belül, egy gyönyörűen parkosított kert. A toronyba való belépés az idegeneknek tiltott. Ha
bejelentett látogató jön, azt mindig a főépületben fogadja Hiere Magonnal. A Mester nem
mutatkozik sosem idegenek előtt, ezért is terjedt el róla, lehet nem is létezik, csak valami urbánus
legenda ő.
A JK-k kérhetnek audienciát Hiere Magonnaltól. Fogadja is őket a főépületben. Itt összefuthatnak Brodennel is, és akár vele
is beszélhetnek. Ha a Mesterről kérdeznének, akkor csak azt a választ kapják, hogy ő nagyon elfoglalt és nem fogad
látogatókat. A beszélgetés közben az ablakon keresztül egy érzékelés próbával kiszúrhatják az udvaron álló batárt az
istálló mellett. A kegyelt háttérrel rendelkezők érzik a hatalmas szakrális energiát az istálló felől. A „szállítmányt” az
istálló alatti pincében őrzik a fejvadászok.
Amennyiben a JK-k erőszakosan próbálnak bejutni, az épület térképét, és a mágikus csapdák leírását, valamint az őrség
értékeit megtalálod a mellékletben.

Ferriom Ház (15):
A Ferriom ház egy nagyon egyszerű puritán kétszintes épület. Első ránézésre nem különbözik egy
nagyobb polgári háztól. Az őrség is csupán négy főből áll, ebből kettő strázsál a bejárat előtt. Bár a
városőrség pár tagja, most szintén a ház előtt táborozik a Ferriom Ház elleni közhangulat miatt.
A JK-k természetesen nem találják otthon Hagart, a főpapot, hiszen ő a tűzhányónál tevékenykedik. Akivel beszélni tudnak,
az Hagar fia, Jaren. Jaren még novícius. Szemmel láthatóan nagyon ideges. Reggel beleolvasott apja dolgozószobájában lévő
tekercsekbe. Nem sokat értett belőle, mert a kyr nyelvvel még hadilábon áll. Azt azonban megtudhatják tőle, hogy Hagar
már hetek óta nagyon furcsán viselkedik, ha itthon van, mindig bezárkózik a dolgozószobájába az ordani vendégeivel
együtt. Ha a JK-k jól érvelnek, akkor hajlandó oda adni az ősi tekercseket, azzal a feltétellel, ha visszahozzák, még aznap.
Jaren Ferriom, Hagar Ferriom fia, Sogron egyházának novíciusa (0. szintű Sogron pap):
Erő:
11
Szép.: 15
KÉ: 25
Képzettségek:
Gyor.: 12
Int.:
14
TÉ: 36
Vallásismeret - Mf
Ügy.:
13
Aka.:
15
VÉ: 85
Írás/Olvasás – Af
Áll.:
14
Aszt.: 14
Ép: 10
MME: 10
Történelem – Af
Eg.:
12
Érz.:
13
Fp: 29
AME: 10
Lélektan – Af

Amennyiben erőszakosan akarnak betörni, megtehetik. Az ellenállás csupán az őrség részéről lesz.

Őrök a Ferriom házban:
Bejárat előtt: 2 őr
A szentély előtt: 2 őr
Értékeik (részletesen lásd az NJK-nál):
KÉ: 49 TÉ: 87 VÉ: 113 Sebz.:2k6
Idő:5

Emeleti folyosón: 4 őr
hosszú kardot és bőrvértet viselnek
SFÉ: 2 Ép: 14
Fp: 56 AME: 12

MME: 12

Femliedon Ház (16):
A Femliedon Ház igazi szemet gyönyörködtető kúria, a kertjében szobrokkal, szökőkutakkal.
Látszik rajta, hogy a ház családfője nő, és kifinomult szépérzékkel rendelkezik. Az épület maga
kétszintes, és tényleg a város legszebb épületének számít.
Lyann Femliedon ismeri a JK-k valódi kilétét, Monet parancsnok már két nappal ezelőtt elmesélte a hercegi család tervét
a felbérelésükről. Azt azonban nem tudja, hogy mennyire bízhat meg bennük. Ha találkozót kérnek tőle, a legnagyobb
örömmel fogadja őket. Azonban mielőtt bármit is elárulna, alapos kikérdezésnek veti alá őket. Magas lélektannal
rendelkezik, így könnyedén kiszúrja a hazugságot, és ezt nem is rejti véka alá. Amennyiben a JK-k elnyerik bizalmát
(ez jellem, vallás, származás, és a hazugságaik mennyiségétől függ), hajlandó segíteni. Mesél Tradien naplójáról, és a
bányákban talált mithrilről is.

Silvarius Ház és a Bányászok Céhe (17):
A háromszintes egyszerű, de tiszta épület körül a bányászcsaládok házai sorakoznak. Szinte önálló
életet él a kis városrész. Saját kis piaccal rendelkezik, és mivel a bányászok nagy része, most itt
tartózkodik, elég nagy a nyüzsgés is. A délután folyamán, mikor a lemészárolt bányászokról hír
érkezik, jajveszékelő asszonyokkal és síró gyerekekkel telik meg az utca. Keithen cwa Sylvarius
pedig a házak között jár, és részvétét fejezi ki a családoknak.
Silvarius egyáltalán nem hajlandó fogadni a JK-kat. Annál sokkal több dolga van. Ha a délután folyamán találkoznak is
vele, akkor elnézésüket kéri, de fontosabb dolga is akad éppen náluk.
A bányászoktól hallhatnak arról, hogy pár napja leálltak az ezüst kitermelésével, azt nem nagyon tudják miért. Azok,
akik tudnak mithrilről éppen a bányában kutatnak, illetve holtan fekszenek. Silvariusról jó véleménnyel vannak, mert
szívén viseli a bányászcéh dolgait, ám nem értik, hogy minek kellenek most a törpék, akik „abban a rossz hírű
csehóban”, a Szürke Madárban szálltak meg.

Keithen cwa Silvarius, a Völgyek Tanácsának tagja, a bányászcéhek fővédnöke, kincstárnok
Erő:
11
Szép.: 15
KÉ: 25
Képzettségek:
Gyor.: 12
Int.:
17
TÉ: 36
Pszi: 30
Etikett - Mf
Ügy.:
13
Aka.:
15
VÉ: 85
Pszi – Af
Áll.:
14
Aszt.: 14
Ép: 10
MME: 35
Történelem – Af
Eg.:
12
Érz.:
13
Fp: 29
AME: 34
Értékbecslés – Mf

Tradien Ház romjai (18):
Az elszenesedett épületek, és leégett főépület körül, még mindig érződik az égés szaga. Négy farkas
címeres városőr áll a bűntett helyszínénél elzavarva minden kíváncsiskodót. Jó pár másik városőr,
még mindig a romok alól szedik ki az elszenesedett hullákat. Még mindig találnak párat.
Az őrök a JK-kat is próbálják elzavarni, de megfelelő kenőpénzzel azért hagyják őket kutakodni, nézelődni. Sok
értelmes információval, ők nem tudnak szolgálni. Ők csak őrt állni, és a hullákat, meg a romokat eltakarítani vannak
itt.
Amennyiben körbenéznek, és a hullákat alaposabban megvizsgálhatják, Élettan Af képzettséggel, hogy a hullák nagy
részével nem a tűz, hanem pengék végeztek. A KM belátására van bízva, hogy a JK-k szakértelmére hagyatkozva,
milyen apróbb nyomokat találnak még a helyszínen.

Tiffel Ház (19):
A Tiffel házon látszik, hogy új építésű nemesi kúria, amit az elmúlt évtizedekben húztak fel. Nincs
túlcicomázva, de a megfelelő kényelmet bárkinek biztosíthatja.
Ha a JK-k a ház körül szaglásznak, rögtön kiszúrják őket. Beinvitálják őket, és egy szobába fogadja őket a mogorva Jier
Tiffel. Stílusa ellenére illedelmes a JK-kal. Ő is képben van a kilétükkel. Néhány körös udvariaskodás után, elmondja,
ha segítségre van szükségük, keressék Hiúzt, a Szürke Varjak klánvezérét, a Szürke Madár Fogadóban.

Az este eseményei:
Amennyiben a JK-k nem keresték fel a Lyann Femliedont a nap folyamán, értük küldet, hogy másnap
délelőtt szeretne velük beszélni.
Broden is felkeresi őket, a jelentés miatt, mire jutottak. Kifejezéstelen arccal hallgatja meg mondandójuk,
majd fizetve az italukat távozik. Amennyiben valahogy tudomást szereztek a Magonnalok „különleges
szállítmányáról” az éjszaka folyamán két kráni fejvadász próbál velük végezni, vagy a fogadóban, vagy az
utcán.

3. nap – Végkifejlet
Hajnalban a várost földrengés rázza meg. Pár épület fala megreped, de komolyabb kár nem keletkezik. A
közhangulat azonban teljesen kaotikussá válik. Az emberek az utcára vonulnak, és egymást hergelik. Nagy
részük a hercegi palota elé vonul követelőzésekkel. Pontosan ők sem tudják, hogy mit akarnak. A
városőrök és az ezüstmedvések felsorakoznak a palota előtt, hogy leverjék az esetleges lázadást.
A Ferriom ház előtt hasonló a helyzet, de sokan hirtelen megtérve Sogron templomába mennek
imádkozni. A Sogron papok legalább annyira meglepődve, mint a csőcselék, vezetik az imádságokat.

Déltájban újabb,

erősebb földrengés rázza meg a várost. Több épület összedől. A városban tapintható a

félelem. Sokan szedik az ingóságaikat, és amilyen gyorsan csak lehet, próbálnak családostul elindulni, de
sokan azért maradnak, mert tartanak a hegyekben rejtőző rablóbandáktól is.

Este, a délidőtől számított nyolcadik órában a Szem kitör…
A JK-k folytathatják a nyomozást a városban. Hasonlóképpen történhetnek a dolgok, mint az előző
napnál leírtaknál. Az előző naphoz képest azonban pár dolog másként folyhat le:
- A Hiúz, mivel sürgetőnek érzi a dolgot, már a medál nélkül is segít. Sőt a második földrengés
után, ő küldet a JK-ért.
- Az Aranykéz lovagrend rendháza kiürült.
- A Magonnal Toronyba már semmiképpen nem fogadják a JK-kat, a Mester a fejvadászokkal
elindult a „szállítmánnyal”.
- A herceg is megad minden segítséget, de embert nem tud nélkülözni a városban kialakult
helyzet miatt.
- Amennyiben a JK-k a vulkánhoz, vagy a barlangrendszerekhez mennének a Bányászok
Céhénél tudnak térképet szerezni, vagy az egyik törpe bányász hajlandó őket vezetni.
- A délután folyamán egyre gyakoribbak a földrengések. Ez az időszak már versenyfutás az
idővel. Ha nyolc óra alatt nem pusztítják el az Amhe-démont, a város elpusztul.
Földrengések
A harci szituációkban történő földrengések tudnak meglepetéseket okozni. Amennyiben a délután folyamán harcra kerül a
sor, az első órában 10% az esély egy földrengésre a harc alatt. Ez óránként újabb 10%-kal nő. Minden harci kör elején
dobni kell rá.
Az adott harci körben, mikor erősebb rengések vannak, mindenkinek Ügyesség próbát kell dobnia (Akrobatika képzettség
minden 10%-a után +1 módosító), ha a próba sikertelen, akkor az adott karakter elesik.
Amennyiben a harc a föld alatt folyik, esély van az omlásra is, mindenkinek 20% esélye van rá, hogy sziklazuh6atagot kap
a nyakába. Ebben az esetben a sebzés 2k6 Sp.

Sogron Alvó Szeme, a feléledt tűzhányó
A Tűzhányó egy lóval egy órányira van a várostól. A hegyet megtalálni nem kell, mert a városból is
látszik. Fenyves erdő borítja a hegyoldalt, és a fák között található a bejárat. A barlang bejáratánál
három tűzvarázsló és a Ferriom ház négy fegyverese őrködik.
Ha a JK-k be akarnak jutni, harc nélkül nem fog menni. A kardforgatók még hajlandóak
lennének egyezkedni, mert kezdenek ők is megijedni, de az ordaniak egyáltalán nem.
Amennyiben bejutnak a JK-k, mindenféle elágazás, és kanyarulat vezet a mélybe.

Vezető, illetve térkép nélkül ki kell dobni
rátalálnak-e az útvonalra. . (Ha a JK-k között
van törpe, akkor a dobáshoz +4-et hozzá lehet
adni.)
1–5
6
7

8
9 – 10

A felszínre lyukadnak ki valahol az
erdőben.
Valahogy
a
város
alatt
lévő
alagútrendszerben találják magukat
A Silvarius család ezüstbányáiba jutnak,
ahol a bányászok tudattalan élőhalottként
támadnak rájuk.
Átkeverednek
a
Magonnalok
csempészútjára.
Ferriomra és a szertartás helyére bukkannak
a tűzhányó szívében.

A tűzhányó szívéhez vezető úton egyre nagyobb a
forróság. A kövekből szinte árad a hő. A falakból
időnként gőz tör elő égési sebeket okozva az útjukba
kerülőknek.
A vulkán szívéhez érve szinte arcon csapja a forróság a
kalandozókat. A láva egy hatalmas katlanban forrong,
néha kilövell, hullámzik. Hagar Ferriom egy
kiszögelésen áll és ordítva kántál. Mellette két
tűzvarázsló egy kosárból, időnként egy-egy tekergőző
kobrát dob a mélybe. Két másik tűzvarázsló a katlan
széléről felügyeli az eseményeket.

Ha a JK-k nem lopakodnak, rejtőzködnek a sziklák között, akkor a két tűzvarázsló rögtön
betolakodóként tekint rájuk, és támadnak. Két kör után a szertartásban résztvevők is beszállnak
a küzdelembe. Amennyiben legyőzik őket látják, hogy a folyamat nem akar leállni. (Papok,
paplovagok érezhetik a nagyon erős szakrális mágiát, és egy intelligencia próbával rájöhetnek,
hogy Sogron valamiért be akarja fejezni amit elkezdtek, de ennek nagyon nyomós oka kell, hogy
legyen.)
Magonnal csempészútvonal, a Fű Útja
Vezető, illetve térkép nélkül ki kell dobni
rátalálnak-e az útvonalra. . (Ha a JK-k között
van törpe, akkor a dobáshoz +4-et hozzá lehet
adni.)
1–5
A felszínre lyukadnak ki valahol az
erdőben.
6
Valahogy
a
város
alatt
lévő
alagútrendszerben találják magukat
7
A Silvarius család ezüstbányáiba
jutnak, ahol a bányászok tudattalan
élőhalottként támadnak rájuk.
8
Ferriomra és a szertartás helyére a
tűzhányó szívében.
9 – 10 Rátalálnak az csempészútvonalra

A barlangrendszereken keresztül el lehet jutni az
útvonalhoz. Közeledve a helyhez rossz érzése támad,
minden élet jellemű embernek. Valahogy életidegen az
adott hely.

Az Út egy egyenes bányajárat tulajdonképpen, a
csilléknek lefektetetett vas sínekkel. Az idetévedő a
sötétben morgást, császkálást hallhat. Öt halott lovag őrzi
ezt a folyosórészt. Még frissek, bomlásnak nem indultak,
és ügyesen harcolnak.

A lovagok legyőzése után, egy érzékelés próbával
kiolvashatják a nyomokból, hogy még nem haladt el a
szállítmány. (A földrengések miatt nagyon lassan haladnak, mert pár helyen beomlott az alagút.)
Választhatnak, hogy bevárják őket, vagy elébe mennek.

A folyósokon fáklyafényt látni, ahogy vonul a csendes
menet. Elől élőhalott lovagok vezetik a menetet ketten.
élettelen szemükben meg-megcsillan a fáklyafény.
Mögöttük sétál a Mester a hatalmas csille előtt, melyet
négy bányaló húz. A csillére felpakolva egy nagy
szarkofág. A fejvadászokat nem lehet látni, mert értik a
dolgukat. Harcra alkalmas lenne a terep, csak szűkös. A
járat körülbelül négy láb széles.

A szarkofág
A szarkofágot kráni varázslók készítették.
Belülről elméletileg lehetetlen kinyitni.
Kívülről egy rúnapecsét van a falán, a pecsét
párja pedig egy félgömb alakú obszidián
kőn. Ez a szarkofág kulcsa. A kövön lévő
pecsétet kell hozzáérinteni a szarkofágon
lévőhöz. Ez az egyetlen módja a
kinyitásának.
A kulcs az egyik fejvadásznál van.

A mester a legyőzött élőhalottakon keresztül látja, hogy a kalandozók szemből úton vannak. A
fejvadászok ezért rejtőzködve, mérgeiket felkenve közlekednek, amennyire ez lehetséges. Az
összecsapásban minden bevet, még hatalomszavakat is használ.
Ha a játékosok hátsó irányból, a Magonnal torony felöl, érkeznek, akkor esélyük van rá, hogy
meglepjék a menetet.
Amennyiben nyernek, és hajlandóak a szarkofágot kinyitni rátalálhatnak az Amhe-démonra,
akivel még szintén meg kell küzdeni. Szerencsére, mivel a Kék Hold nincs fönn, ezért
legyőzhető.

Ha a démont legyőzik, (A fejét le kell vágni, vagy el kell égetni a testét!) a vulkán nem fog
kitörni, a szertartás meghiúsul, hiszen Sogronnak már nem érdeke feleslegesen feláldozni
ezreket.

Ha a kalandozók sikertelenül járnak, és naplementéig nem pusztítják el az Amhe-démont, a város a kitörő
tűzhányó martaléka lesz. Pont naplementekor, hatalmas robajjal kitör Sogron Immár Nem Alvó Szeme, égő
sziklatömbökkel bombázva a környéket, majd amit a tűzgolyók elkerültek, a nyomába kiömlő láva égeti
hamuvá. Kivételt képez a Sogron templom, azt valahogy elkerüli a láva.
A bányajáratok szintén megtelnek folyékony lávával, és elpusztítanak mindent odabenn. A szarkofág is
porrá ég, és benne az Amhe-Démon is.

Melléklet – térképek
Hercegi palota főépülete
A földszinten található a bálterem, és a trónterem,
ami egyben a Völgyek Tanácsának ülésterme is. A
többi rész a konyha, és kamrák. A konyhából lehet
lejutni a borospincébe, ahonnan titkosajtó nyílik
a város alatti alagútrendszerhez.
A második szinten található Broden lakosztálya,
és egy vendéglakosztály. Innen lehet átjutni
Theona kétszintes lakótornyába is.
A harmadik szint teljes mértékben a herceg
lakosztálya. Itt található a magánkönyvtára,
dolgozószobája, saját trófeaterme, és a hálófülkéje.
Innen még fel lehet jutni az úgynevezett Herceg
Tornyába, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a
városra. A hercegi lakosztályból nyíló titkos ajtó
szintén az alagútrendszerhez vezet.

Theona által elhelyezett jelmágikus csapdák
Tércsapda varázsjelek (2 E): A falakra kifeszített zászlókba
van hímezve. Bárki aki térmágiát alkalmaz a palota
területén, az a jel mellett fog létrejönni. 30 lábanként van
elhelyezve egy zászló. (Elég ciki egy teleport a harmadik
szintre, a falakon kívülre.)
Zónajelek és kémszem varázsjelek: A palota tele van
ezekkel, így, ha Theona a palotában tartózkodik, és
tudomása van a behatolókról, tulajdonképpen bárhol,
bármikor tud rájuk varázsolni.
Herceg dolgozószobája:
Végrehajtó varázskör – Teljes amnézia (mentális14 E) – bárki aki belép az íróasztal köré rajzolt
körbe, és elvéti a mágiaellenállást, minden emléke
törlődik. Ha kilép a körből k6 órán belül emlékei
visszatérnek.
Kisugárzó Varázsjel – Undor a Pecséttől (asztrális
– 35 E) - A jel a ládikón van, amelyben a hercegi
pecsétet tartják. Arra hat aki 1 lábnyira áll a
doboztól – vagyis aki kinyitja a fiókot.
Herceg hálószobája:
Végrehajtó varázskör: Ugyanaz, mint a
dolgozószobában, csak a herceg ágya körül.

Őrök (Ezüstmedvések) az épületben
Földszint:
Bejárat előtt 2 őr strázsál
Első szint:
Broden lakosztálya előtt 1 őr strázsál
Második szint: Hercegi lakosztály előtt 2 őr strázsál
Őrtoronyban 6 őr készenlétben
Értékeik (részletesen lásd az NJK-nál):
alabárdot és mellvértet viselnek
KÉ: 26 TÉ: 69 VÉ: 123 Sebz.:2k6+2
SFÉ: 4 Ép: 11 Fp: 63 AME: 4

Idő:1/2
MME: 4

Erőszakos behatolás esetén, ha riadó van és nem tisztázódik
a helyzet Princer herceg és Broden is beszáll a küzdelembe,
persze vért nélkül, lovagkarddal.

A toronyhoz tartozik még egy főépület, egy istálló, és egy park is. A parkot 6 láb
magas fal veszi körül, így teljesen el van zárva a várostól.
A főépületben van az egyetlen bejárat, ami az előtérre nyílik. Innen lehet továbbjutni
egy fogadóterembe. A vendégeket ennél tovább nem is engedik. A földszinten még egy
ebédlő, konyha, és kamra található.
A főépület emeletén van elszállásolva a kiszolgáló személyzet és a testőrség. Ők a
parkba mehetnek, de számukra is tiltott a torony látogatása.
Az istálló épülete egy szintes, de alatta található egy pince. Az istálló melett található a
lovászmester szállása, aki egyébként vak. Így nem látja milyen szállítmányok
érkeznek. A pincéből indul a titkos alagút, ami kivezet a városból a
csempészútvonalra.
A toronyba, csak beavatottak léphetnek. Az első négy szinten vannak a novíciusok
szállásai, köztük Hier Magonnallé is. Az ötödik szinten a könyvtár található, és a felett
a Mester szállása, ahonnan a körbe elhelyezett ablakokból látni az egész várost.
A Mester által elhelyezett mágikus csapdák:
A titkos alagútrendszer első tíz méterén:
Végrehajtó varázskör: 5 E-s villámketrec, az első
ember köré, aki az alagút padlójába vésett körbe
belelép. A ketrec a mögötte haladók útját is elállja,
sebzése 5k10.
A tetőtérbe vezető lépcsőn, és a lakrésze ajtaján:
Kisugárzó varázsjel a lépcsőfordulóban:
Gyilokvágy (10E Asztrális) – aki elhalad a jel előtt,
az 10 körig őrjöngő gyilkosként ráveti magát,
mindenkire a közelében.
(+10 KÉ, +30 TÉ, -40 VÉ, +2 Erő)
Kisugárzó varázsjel az ajtón: 10E-s kisülés. Az ajtó
előtt álló, és mindenki más 5 lábon belül a
felszabaduló villám energiájától 10k10-et sebződik

Jelmagyarázat
1 – Előtér
2 – Fogadóterem
3 – Ebédlő
4 – Konyha
5 – Kamra
6 – Cselédszállások
7 –Örparancsnok szobája
8 – Őrök szállása
9 – Keleti folyósó
10 – Nyugati folyósó
11 – Park
12 – Lovászmester szállása
13 – Istálló
14 – Rejtett pince
15 – Könyvtár
16 – Novícius cellák
17 – A Mester lakószintje

Őrök a Magonnal Toronyban:
Bejárat előtt: 2 őr
A parkban: Két 4 fős őrjárat
A Keleti és Nyugat folyosón: 1-1 őr
Az Őrök szállásán, még k6 őr van, ha riadó van.
Értékeik (részletesen lásd az NJK-nál):
hosszú kardot és bőrvértet viselnek
KÉ: 31 TÉ: 79 VÉ: 125 Sebz.:k10
SFÉ: 2 Ép: 11 Fp: 44 AME: 2

Tám.: 1
MME: 2

A Toronyban hat olyan boszorkánymester lakik, akik
ellenfelek lehetnek, és persze Hiere Mallegon meg a
Mester. (értékeik a mellékletben)

Ezüstmedvések (5. szintű harcosok)
Larom városának elit harcosai. Ők alkotják a herceg testőrségét, és seregét. Veterán
harcosok. Ezüstös mellvértben feszítenek, a vérten pedig a hercegi család címere látható.
Fegyverként hosszú kardot, és lándzsát hordanak, és közepes pajzsot. A palotaőrség pedig
alabárddal a kézben feszít.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

16
15
16
15
14
12
12
12
12
13

Fontosabb Képzettségek:
Pajzshasználat
Af
Fegyverhasználat (lándzsa)
Mf
Vértviselet
Mf
Pusztítás (lándzsa)
Mf
Lovaglás
Af

Ép: 11
Fp: 53

Akrobatika
Esés
Mászás

AME: 4
MME: 4
KÉ
34
31
26
27

Fegyver
Lándzsa
Hosszú kard
Alabárd
Számszeríj

25
65
108
6

TÉ/CÉ
87
79
69
22

VÉ/Táv
130
124
123
50 láb

Sebzés
k10
k10
2k6+2
k6+1

35%
35%
35%
Tám.
1
1
1/2
1

Páncél SFÉ: 4
(mellvért)
Pajzs:
35

Városőrség (Farkascímeresek) (3. szintű harcosok)
Larom verbúvált városőrsége, ők felelősek a városban a rendért. Annyira nem képzettek,
mint az ezüstmedvések. Láncinget hordanak és lándzsát, valamint rövidkardot forgatnak. A
köpenyegükön, Monet parancsnok választott címerét a farkast viselik.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

Fegyver
Lándzsa
Rövid kard

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

12
12
12
12
12
10
10
10
10
12

16
42
93
2

Fontosabb Képzettségek:
Helyismeret
Mf
Hadrend
Af
Vértviselet
Af
Lefegyverzés
Af
Lovaglás
Af

Ép: 9
Fp: 32

Akrobatika
Esés
Mászás

AME: 0
MME: 0
KÉ
20
25

TÉ/CÉ
54
54

VÉ/Táv
105
107

Sebzés
k10
k6+1

20%
20%
20%
Tám.
1
1

Páncél SFÉ: 3
(láncing)

Nemesi házak testőrei (4. szintű harcosok)
Természetesen minden nemesi háznak van saját testőrsége. Olyan kardforgatók, akik zsoldban állnak a
családoknál. A nemesi házak címerét viselik magukon, és általában csak hosszú kardot forgatnak, és
könnyű bőrvértet viselnek.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

14
14
14
14
14
12
12
12
12
15

Fontosabb Képzettségek:
Etikett
Af
Fegyverhasználat (h. kard)
Mf
Vértviselet
Af
Pusztítás (hosszú kard)
Mf
Lovaglás
Af

Ép: 11
Fp: 44

Akrobatika
Esés

AME: 2
MME: 2
KÉ
31

Fegyver
H. Kard

20
55
101
4

TÉ/CÉ
79

VÉ/Táv
125

Sebzés
k10

40%
40%

Tám.
Páncél SFÉ: 2
1
(kemény
bőrvért)

Szürke Varjak (a város tolvajklánjának emberei) (5. szintű tolvajok)
A Szürke Varjak emberei 5. szinten nyerik el a teljes jogú klántagságot. Ekkor kapják
meg alkarjukra tetoválás formájában a klán jelét. Természetesen a klánban dolgoznak
alacsonyabb szintű tolvajok, utcakölykök, megfigyelő koldusok is.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

Fegyver
Dobótőr
Rövid kard
K. nyílpuska

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

10
15
16
11
11
12
13
11
12
16

22
44
94
16

Fontosabb Képzettségek:
Helyismeret
Mf
Álcázás/álruha
Mf
Hátbaszúrás
Af
Jelbeszéd
Mf
Hamiskártya
Af

Ép: 5
Fp: 42

Minden százalékos képzettség

AME: 2
MME: 1
KÉ
32
31
25

TÉ/CÉ
55/65
56
30

VÉ/Táv
96
108
30 láb

Sebzés
k6
k6+1
k3

Tám.
2
1
2

70%

Ordani ügynökök (7. szintű tűzvarázslók)
Az ordaniak összesen hatan vannak. Ők segédkeznek Hagar Ferriom szertartásában.
Elkötelezettek az ügy iránt, hiszen Ordan érdeke, hogy a város Sogron hitére térjen.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

12
12
14
12
14
12
16
15
15
13

Fontosabb Képzettségek:
Lovaglás
Af
Vallásismeret
Af
Pszi
Mf
Fegyverhasználat
Mf

Ép: 9
Fp: 46

Mana pont: 63
Ψ pont: 39

AME: 44
MME: 44
KÉ
26
15

Fegyver
Lángkard
Tűznyíl Mp: 4/E

15
54
102
4

Fémizzítás
Mp: 12
Erősség: 3
Időtartam: 6 kör (1 perc)

TÉ/CÉ
78
34

VÉ/Táv
127
30 láb

Sebzés
k10
k6/E
Perzselő tekintet
Mp: 12
Erősség: 5
Időtartam: 6 kör (1 perc)

Sebzés: lásd leírást
Varázslás ideje: 4 szegmens

A tűzvarázsló bármely, a zónáján belül eső fémtárgyat megjelölhet a
varázslat célpontjául (de egyszerre csak egyet), mely ettől kezdve
rohamos sebességgel forrósodni kezd. Az első körben még csak
éget, a másodikban sötétvörösen, a harmadikban sárgán, a
negyedikben fehéren izzik, az ötödikben képlékennyé válik, a
hatodikban pedig megolvad. Ha az érintett tárgyat valaki a testén
viseli, akkor minden körben annyi k6 Sp-t veszít, ahányadik az adott
kör a fentebb ismertetett fokozatok sorában.
Abban az esetben, ha a tárgy kikerül a tűzvarázsló zónájából, vagy
az időtartam lejár, körönként egy fokozatot hűl - és ennek
megfelelően továbbra is sebez. Természetesen, ha újra izzítani
kezdik, a folyamat nem elölről, hanem az éppen aktuális fokozattól
folytatódik.
A varázslat mágikus, vagy mágiával átitatott fémekre nincs hatással.

Tám.
1
2

Páncél SFÉ: 3
(szalamandra
vért)

Sebzés: k6
Varázslás ideje: 1 szegmens

A varázslat létrejöttével a tűzvarázsló az időtartam lejártáig képes
arra, hogy tekintetével megperzselje azokat a zónáján belül eső
tárgyakat, amelyekre pillant. Ez az éghető anyagokat nyomban
lángra lobbantja, a kevésbé éghetőeket pedig megperzseli. Fémek
felolvasztására nem alkalmas. A gyújtópontban a hőmérséklet
megközelítőleg 150 °C fok, amely az élőlényeknek k6 Sp sebet okoz
körönként.
A varázslat hatóideje alatt a tűzvarázsló szeme halvány vörös
fénnyel parázslik.

Kráni fejvadászok („a szállítmány kísérői”) (8. szintű harcos fejvadászok)
A fejvadászok négyen vannak. Ők kísérik a szarkofágot. Ha kettő az éjszakai merénylet
alatt
meghal,
értelemszerűen
már
csak
ketten
mennek
a
Mesterrel.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

Fegyver
Mara Sequor

Sequor/kétk. h.

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

13
16
16
16
14
10
13
13
13
14

30
75
127
6

Fontosabb Képzettségek:
Fegyverhasználat (Mara s.)
Mf
Hátbaszúrás
Mf
Álcázás/álruha
Mf
Pszi
Mf
Kétkezes harc
Af
Lopózás / Rejtőzés
71%
Akrobatika
66%
Esés/Mászás
51%

Ép: 10
Fp: 88
AME: 34
MME: 34
KÉ
42
38/36

TÉ/CÉ
101
88/83

VÉ/Táv
151
143/138

Ψ pont: 31
Sebzés
Tám.
2k6+2
2
k6+2*
2

*Méreg: Kobramarás – 4. szintű
fegyverméreg
Hatás: Görcs /Halál,
Azonnali hatás (k10 szegmens),
Időtartam: közepes (k10 óra)
Csak ha számítanak a harcra!

A Magonall Torony novíciusai (4. szintű boszorkánymesterek)
A Magonall toronyban hat ifjú boszorkánymester tanul, akik ellenfelek lehetnek, a
játékosoknak. Velük csak akkor akadhatnak össze, ha betörnek a toronyba, rajtuk kívül, még
tanul ott szintén hat, de ők még nagyon ifjak, és nem tudják használni a mágiát.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

11
12
14
12
11
13
17
16
16
14

17
36
90
9

Fontosabb Képzettségek:
Hátbaszúrás
Af
Méregkeverés
Mf
Pszi
Mf
Rejtőzködés
50%

Ép: 4
Fp: 32

Mana pont: 28
Ψ pont: 28

AME: 34
MME: 34

Fegyver
Tőr
Villámvarázs Mp: 7/E

KÉ
27
17

TÉ/CÉ
44
44

VÉ/Táv
92
20 láb

Sebzés
k6
k10/E

Tám.
2
1

Az Aranykéz lovagjai (4. szintű lovagok)
A lovagok meg nem válnának a mellvértjüktől. Harcedzettek, hiszen gyakran lovagolnak ki
a határba, a hegyi ork törzsek ellen. Harci kedvük és bátorságuk nagy. Ez okozza vesztüket
is. A szűk járatokban őrködő élőholtak martalékává válnak.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

Fegyver
Lovagi kard

Közepes pajzs

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

18
15
17
16
15
11
12
12
12
11

17
68
107
-

Fontosabb Képzettségek:
Fegyverhasználat (lovagkard)
Mf
Pszi
Af
Vértviselet
Af
Pajzshasználat
Mf
Lovaglás
Mf
Hadrend
Af

Ép: 15
Fp: 56
AME: 11
MME: 9
KÉ
24
17

TÉ/CÉ
88
78

VÉ/Táv
124
+35

Sebzés
2k6+5
k6+2

Tám.
1
1

Páncél SFÉ: 6
mellvért
MGT: 2

A lovagokat a Mester feltámasztotta a Személyiséggel felruházás varázslattal, és visszaplántálta saját lelküket, és
Asztráltestüket átalakította a Sötétté Gyalázás varázslattal. Ezután ők az új őrzői a csempészútvonalnak. Mint
élőholtak, fájdalmat, nem éreznek, így csak túlütéssel sebezhetők. Mivel élőhalottak, így asztrál és mentál mágiára
immunisak.

Princer cwa Larom – Larom hercege – 7. szintű lovag
Jellem: Rend

Vallás: Krad

Kor: 31 év

Princer herceg, magas izmos férfi. Fiatal kora ellenére, már a ráncok megjelentek
az arcán.
A népe kedveli, mert bármilyen alkalommal is jelenik meg, jól kezeli a köznépet,
karizmatikus, mosolygós és jó kedélyű ember. Ám szigorú és kérlelhetetlen is tud
lenni, ha a sors úgy hozza. Imádja a vadászatot.
Princer cwa Larom, még nőtlen. Csak mostanában gondolkodik
Képzettségek
azon, hogy jegyességet kellene kötnie.
Fegyverhasználat (lovagkard)
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

16
12
14
14
13
16
15
14
13
11

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

Fegyverhasználat (lovaskopja)
Fegyverhasználat (buzogány)
Heraldika
Fegyverismeret
Vértviselet
Hadvezetés
Lovaglás
Etikett
Emberismeret
Pszi
Sebgyógyítás
Történelemismeret
Írás/olvasás
Pajzshasználat
Nyelvtudás (pyaronni)
Nyelvtudás (dzsad)

11
78
119
-

Ép: 10
Fp: 77
AME: 51*
MME: 52*

Mana pont: 0
Ψ pont: 18
*Theona által készített Statikus pajzs

Fegyver
Lovagkard
Lovaskopja

KÉ
18
11

TÉ/CÉ
98
94

VÉ/Táv
136
119

Sebzés
2k6
2k10

Tám.
2
1/3

Mf
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Mf
Mf
Af
Af
Af
Af
Af
Mf
4. fok
2. fok

Broden cwa Larom – a herceg öccse – 5. szintű lovag
Jellem: Rend-Halál
Kor: 28 év

Vallás: Ranagol (Mások felé Krad)

Broden magas nagyon izmos férfi. Mosolyával kifejezetten a nők
kedvence. A szemében mindig ott csillog egyfajta kisfiús komolytalanság.
Igazából Broden eléggé szadista jellem, de ezt sikerül elnyomnia a külső
szemlélőknek, ám volt már rá eset, hogy a Magonnallok tűntettek el utána egy szajha holtestét. E jelleméből
adódik, hogy harci tudására nagyobb hangsúlyt fektetett, mint a bátyja. Nagyon unja, hogy egész életében
a báytja árnyékában élt, és szeretne ő lenni a herceg. Egyedül viszont gyáva lépni. Arra viszont nagyon
büszke, hogy sikeresen ver át egy varázslónőt.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

18
12
16
14
15
15
13
12
11
12

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

Képzettségek
Fegyverhasználat (lovagkard)
Fegyverhasználat (lovaskopja)
Fegyverhasználat (buzogány)
Nehézvértviselet
Pajzshasználat
Fegyverismeret
Hadvezetés
Etikett
Lovaglás
Írás/Olvasás
Heraldika
Pszi
Sebgyógyítás
Nyelvtudás (pyaronni)
Nyelvtudás (kráni)
Nyelvtudás (kyr)
Szexuális kultúra
Pusztítás (lovagkard)

13
69
110
-

Ép: 12
Fp: 57
AME: 49*
MME: 50*

Mana pont: 0
Ψ pont: 13
*Theona által készített Statikus pajzs

Fegyver
Lovagkard
Lovaskopja

KÉ
20
13

TÉ/CÉ
89
87

VÉ/Táv
137
110

Sebzés
2k6+2
2k10

Tám.
1
1/3

Mf
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Mf
Mf
Af
Mf
Af
Af
4
2
2
Af
Mf

Theona Wizar – A herceg főtanácsnoka – 7. szintű varázslónő
Jellem: Rend

Vallás: Adron

Kor: 29 év

Theona alacsony, törékeny nő. Vékony alkata inkább kisfiús, mint nőies. Arca
azonban kifejezetten szép. Gyakran visel azonban kendőt, amivel annyit takar az
arcából, amennyit csak lehet.
Hallgatag, és férfiakkal szemben félénk. Azonban csendes megfigyelőként,
mindig bölcs meglátásai vannak. Mióta Broden elcsábította kevésbé tud figyelni környezetére, és azóta
óvatlan lett. Eszébe sem jut, hogy Broden csak kihasználja.
Képzettségek
Szakterülete a jelmágia, és ezt a területet kutatja. A palota
Fegyverhasználat (tőr)
Af
mágikus védelme ezért meglehetősen jó.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

10
12
13
12
12
14
17
17
17
14

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

16
27
87
3

Ép: 5
Fp: 93
AME: 55
MME: 55

Mana pont: 70
Ψ pont: 48

Pszi (kyr metódus)
Ősi nyelv ismerete (kyr)
Alkímia
Írás/olvasás
Sebgyógyítás
Élettan
Legendaismeret
Történelemismeret
Rúnamágia
Herbalizmus
Nyelvtudás (pyaronni)
Nyelvtudás (dzsad)
Építészet
Etikett
Emberismeret

Mf
Af
Mf
Af
Af
Mf
Af
Af
Mf
Af
5.
4.
Mf
Af
Af

Lyann Femliedon – A Femliedon családfő özvegye – A Nővérek ügynöke - 7. szintű Ellana papnő
Jellem: Rend – Élet

Vallás: Ellana

Kor: 32 év

Lyann kortalan arcú szépség. Hosszú barna haja, és kecses nőies alkata minden
férfiember álmává teszi. Elegáns, de sosem túlzó megjelenése mindig irigységet vált
ki a nőkből.
Lyannt kisgyermek kora óta az egyház nevelte Pyaronnban. Éles eszével hamar
kitűnt, hogy a Titkosszolgálat soraiba lépjen, és a Nővérek rendje képezte tovább.
Laromba azért küldték annak idején, mert a Femliedon családfőre gyanakodtak,
hogy a krániakkal összejátszva felügyeli a Fű Útját. Ugyan tévedtek, de Lyann férje
halála után ügyesen átvette a családi ügyletet az ügynökség pedig úgy látta jónak, ha Lyann a városban
marad. Krán közelsége, és a feltételezett csempészút közelsége
miatt, hasznos az ügynökük a városállamban. Lyann azóta nagy
Képzettségek
népszerűségnek örvend a városban, és közben fáradhatatlanul Fegyverhasználat (tőrkard)
Mf
küldi a jelentéseket Pyaronnba.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

10
14
14
12
12
18
18
15
17
13

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

Fegyverhasználat (tőr)
Kultúra (Larom)
Helyismeret (Larom)
Heraldika
Legendaismeret
Vallásismeret (pyaronni)
Méregkeverés/Semlegesítés
Etikett
Szexuális kultúra
Ének/zene
Tánc
Herbalizmus
Lélektan
Történelemismeret
Emberismeret
Nyelvtudás (pyaronni)
Nyelvtudás (kyr)
Nyelvtudás (gorviki)
Nyelvtudás (kráni)

20
49
105
4

Ép: 8
Fp: 55
AME: 48
MME: 46

Mana pont: 63
Ψ pont: 41

Fegyver
Tőr
Tőrkard

KÉ
40
34

TÉ/CÉ
67
71

VÉ/Táv
117
129

Sebzés
k6
k6+2

Tám.
2
2

Mf
Af
Af
Af
Mf
Mf
Af
Mf
Mf
Af
Af
Af
Mf
Af
Mf
5.
5.
4.
3.

Jiere (Hiúz) Tiffel – A Tiffel családfő – A Szürke Varjak tolvajcéh fővédnöke – 12. szintű tolvaj
Jellem: Káosz – Élet

Vallás: Darton

Kor: 36 év

Jiere magas vékony férfi. Nem kifejezetten jóképű, és mindig mogorva, rosszalló
tekintettel néz a környezetére.
Jiere nagy játékosnak gondolja magát. Tiffel családfőként egy mogorva pokróc,
azonban Hiúzként a maszk mögött mindig nyájas, és előzékeny. Ez az álca része.
Kifejezetten élvezi ezt a kettős szerepet. Tulajdonképpen senki nem tudja, még a
legközelebbi emberei sem, hogy ő a Hiúz. Az viszont nyílt titok a városban, hogy a
Tiffel család támogatja a Szürke Varjakat.

Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

11
17
18
14
14
15
18
14
14
17

Képzettségek
Fegyverhasználat (Tőr)
Fegyverhasználat (Rövid kard)
Fegyverdobás (Dobótőr)
Értékbecslés
Kocsmai verekedés
Kötelekből szabadulás
Csomózás
Etikett
Nyelvtudás (pyaronni)
Nyelvtudás (dzsad)
Nyelvtudás (kyr)
Minden százalékos képzettség
Helyismeret
Írás/olvasás
Történelem
Pszi
Álcázás/álruha

40
60
115
18

Ép: 8
Fp: 97
AME: 46
MME: 46

Ψ pont: 42

Fegyver
Tőr/Dobótőr

KÉ
50

TÉ/CÉ
69/81

VÉ/Táv
114

Sebzés
k6

Tám.
2

Af
Af
Mf
Mf
Mf
Af
Mf
Af
4.
4.
3.
95%
Mf
Af
Af
Af
Mf

Hagar Ferriom – Sogron egyházának főpapja, a Ferriom család családfője
Jellem: Rend

Vallás: Sogron

– 7. szintű Sogron pap
Kor: 38 év

Hagar vékony, alacsony kopasz fickó, de szálkás, és testét naponta edzette. Szemében az utóbbi időben
megjelent az őrület lángja, s a bomlott elméjűekre jellemző mosoly is többször kiül az arcára.
Hagart mindig is zavarta, hogy miért nem a Sogron-hit a fő vallás egy olyan városban, melyet Sogron
hitű ősök alapítottak. Az utóbbi időben már nem rágódik ezen. Úgy érzi, jó úton halad, mert istene nem
vonta meg tőle a kegyét, így teljes erőbedobáson dolgozik az ügyön megszállottan, minden másról
megfeledkezve.

Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

Mana pont:
Ψ pont:
Fegyver
Tőr

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

10
12
12
13
13
12
18
17
17
15

Képzettségek
Fegyverhasználat (tőr)
Vallásismeret
Lélektan
Pszi
Írás/olvasás
Nyelvtudás (kyr)
Nyelvtudás (pyaronni)
Történelemismeret
Ősi nyelv ismerete (ókyr)
Etikett
Legendaismeret

12
45
105
27

Ép: 9
Fp: 58
AME: 61
MME: 61
63
41

KÉ
22

FOJTOGATÓ FÜST
Szféra: Egyedi, Természet
Erősség: 4
Időtartam: 5 perc
Mágiaellenállás: -

TÉ/CÉ
53

Mana-pont: 15
Varázslás ideje: 2 szegmens
Hatótáv: 15 köbláb/szint

Sogron papja ezzel a varázslatával zárt helységeket képes maró,
keserű füsttel megtölteni pillanatok alatt. A fekete gomoly szélesre
tátott szájából zúdul a környezetére. Szintenként 1 ynevi köblábnyi
légteret mérgezhet meg ily módon. A mágikus füst csupán az azt
létrehozó papot nem zavarja - más sogroniták hasonló varázslatával
azonban neki is meggyűlik a baja. A Fojtogató füstben csakis a Harc
vakon szabályai szerint lehetséges küzdeni (a pap kivételével természetesen). Maga a füst enyhén mérgező is: gyorsan ható, 4.
szintű, rövid ideig ható légiméreg. Sikeres Egészségpróba esetén
nincs hatással, ellenkező esetben rosszullétet okoz.

Elemi lények szólítása
Szféra: Természet
Erősség: 25
Időtartam: 2 kör szintenként
Mágiaellenállás:

Mana-pont: 35
A varázslás ideje: 5 kör
Hatótáv: 5 méter

Ez az idéző mágia kisebb erősségű elementál hívását teszi lehetővé.
A varázslat kaput nyit a Belső síkok egyikére, s egy, a pap által
kiválasztott elemi lény megjelenik a pap által megjelölt helyen, az
Elsődleges Anyagi Síkon. A lény engedelmeskedik a pap
parancsainak, de önálló gondolkodásra nem képes, s bonyolult
utasításokat követni is képtelen. Szintenként 2 körig marad az
Elsődleges Anyagi Síkon, majd nyomtalanul eltűnik, visszatér saját
síkjára.
Értékei:

VÉ/Táv
107

Sebzés
k6

Tám.
2

LÁTHATATLANSÁG EVILÁGI LÉNYEK ELŐTT
Szféra: Természet
Mana-pont: 10
Erősség: 5
A varázslás ideje: 2 szegmens
Hatótáv: 1 személy
Időtartam: 2 kör/szint
Mágiaellenállás:
A pap képes láthatatlanná válni bármilyen - az Elsődleges Anyagi
Síkró1 származó - teremtmény előtt. Az így nyert láthatatlanság nem
észlelhető sem infralátás, sem ultralátás segítségével, s csupán egy
magasabb erősítésű Élet érékelése vagy Láthatatlanság érzékelése
leplezi le. A pap látható marad minden más síkról származó vagy
élőholt lény előtt.
A papnak meg kell érintenie szent szimbólumával azt, akit
láthatatlanná kíván tenni, s a megfelelő rituális szövegek elmondása
után a mágia létrejön.

Tűzelementál szolga:
Csak mágikus fegyverrel és túlütéssel sebezhető és a sebzés felét
szenvedi el vagy elemi vízzel, ahány E-s annyit az Ép-ből .
KÉ: 35
TÉ: 75
VÉ: 95

Ép: 11
Tám./kör: 2
Sebzés: 3k6

Csak papi mágiával lehet asztrál
vagy mentál mágiát alkalmazni rá.
Ekkor AME és MME: 10

Af
Mf
Mf
Mf
Mf
5.
4.
Mf
Mf
Mf
Mf

Hiere cwa Maggonal – A Magonnal család magisztere – 8. szintű boszorkánymester
Jellem: Halál

Vallás: Ranagol

Kor: 41 év

Magas vékony férfi rövidre nyírt fekete hajjal. Szigorú tekintete, és arca egyébként
kifejezéstelen. Mondják róla, hogy életében egy mosolyt meg nem eresztett.
Hiere mint hivatalos családfő kemény kézzel irányítja a család politikai ügyeit. Fiai
szintén a toronyban novíciusok, de semmivel nem bánnak velük, másként, mint a
többiekkel. Külön nagyobb politikai hatalomra nem vágyik, inkább az álma az,
hogy egyszer a Mester helyét veszi át. Meggyőződése, hogy a
Mester kezében nagyobb hatalom van, mint a hercegében. Képzettségek:
Egyelőre alázatosan szolgál, és tudja, hogy eljön majd a Fegyverhasználat (tőr)
Fegyverdobás
kiemelkedés napja.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

11
12
14
12
12
15
18
17
17
12

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

Pszi
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Álcázás/Álruha
Hátbaszúrás
Herbalizmus
Kínzás
Etikett
Emberismeret
Nyelvtudás (kráni)
Nyelvtudás (dzsad)

24
34
100
15

Ép: 5
Fp: 48
AME: 48
MME: 48

Mana pont: 49
Ψ pont: 41
Fegyver
Tőr
Villámvarázs Mp: 7/E
Villámlánc Mp:17+8/E

KÉ
34
24
24

TÉ/CÉ
43
50
50/-10

VÉ/Táv
102
20 láb
20 láb

Sebzés
k6
k10/E
k10/E

Tám.
2
1
1

GYILOKVÁGY
Típus: Asztrálmágia
Mana-pont:18
Erősség: 6
Varázslás ideje: 3 szegmens
Hatótáv: 20 láb
Időtartam: 1 kör/szint
Mágiaellenállás: Asztrális

VÉGTAGSORVASZTÁS
Típus: Rontás
Varázslás ideje: 5 szegmens
Betegség Szintje: 5
Hatása: részleges bénultság

A boszorkánymester a varázslattal őrjöngő gyilkolási vágyat olthat
áldozatának lelkébe. Ha elvéti Asztrális Mágiaellenállását, a
varázslat hatása alatt álló személy válogatás nélkül, minden
körülötte fellelhető élőlényt megpróbál a leghatékonyabb módon
elpusztítani. Eszeveszett erővel küzd, mintha démonok szállták
volna meg. (KÉ:+10; TÉ: +30; VÉ: -40; +2 Erő). Sebezhetetlennek
érzi magát, a gyilkolás fizikai gyönyört okoz számára. Fp-i
fogytával nem veszíti el az eszméletét, az utolsó Ép-ig harcol.
Tombolása után annyi körig Kábult, ameddig a varázslat tartott.
6 manapont befektetéséve 1 E-vel növelhető.

A varázslat hatására olyan kórokozó kerül az áldozat szervezetébe,
amely az Egészségpróba elvétése esetén az illető egyik végtagjában
izomsorvadást idéz elő. A végtagot a boszorkánymester választhatja
ki - de az csak valamelyik kar vagy láb lehet. Az 5. Szintű, mágikus
természetű, izomrendszert károsító betegség azonnal hatni kezd.
Súlyossága az első körben „enyhe lefolyású", majd körönként egy
kategóriát súlyosbodik A beteget minden körben az adott súlyossági
foknál feltüntetett módosítók sújtják, ha az adott végtaggal harcolni
kíván, vagy százalékos képzettséget alkalmazni. Az adott végtagra
vonatkoztatva az ereje is a táblázatnak megfelelő értékkel csökken
(lásd Betegségek). Ha a beteg állapota eléri a válságost, a
végtagizmai véglegesen elsorvadnak, miáltal az teljesen
használhatatlanná, bénává válik.

Mana-pont: 18
Hatótáv: 20 méter
Hatóideje: lásd a leírásban

Af
Af
Mf
Af
Mf
Af
Mf
Mf
Mf
Mf
Af
3.
2.

A Mester – A Magonnal Torony titokzatos Ura – 12. szintű félvér ember-aquir boszorkánymester
Jellem: Halál

Vallás: Ranagol

Kor: 370 év

Kopaszra nyírt koponya, félelmetes arcberendezés. Tűhegyes fogai és villás
nyelve utal nem emberi származására.
A Mester néven ismert félvér 300 évvel ezelőtt otthon egy senki volt a
rendjében. Elküldték, hát a barbár külhonba, hogy felügyelje a Fű Útjának egy
csempészútvonalát. Azóta a városban teljes befolyással bír. Felrázta a
Magonnal családot, és új, saját boszorkánymesteri rendet alapított. A hazájához
hű, de inkább azért, mert attól tart, ha nem engedelmeskedik, jönnek és
elveszik azt, amit eddig elért.
Erő
Gyorsaság
Ügyesség
Állóképesség
Egészség
Szépség
Intelligencia
Akaraterő
Asztrál
Érzékelés

12
13
13
13
13
14
19
15
15
14

KÉ:
TÉ:
VÉ:
CÉ:

Képzettségek
Fegyverhasználat (tőr)
Nyelvtudás (pyaronni)
Alkímia
Élettan
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/seml.
Hátbaszúrás
Álcázás/álruha
Pszi
Fegyverdobás
Jelmágia
Ősi nyelv (aquir korcsnyelv)

28
50
110
20

Ép: 6
Fp: 72
AME: 67
MME: 67

Mana pont: 84
Ψ pont: 62
Od pont: 50
Fegyver
Tőr
Villámlánc Mp:17+8/E

KÉ
38
28

TÉ/CÉ
59
55/-10

VÉ/Táv
112
20 láb

Sebzés
k6
k10/E

Af
5.
Mf
Mf
Mf
Af
Mf
Mf
Af
Mf
Af
Mf
Mf

Tám.
2
1

A Mester által ismert hatalomszavak:
A Mester csak a korcsnyelvet beszéli, tehát az adott Op költség 1
körre egy láb sugarú gömbön belül jön létre a hatás 1-es
hatásszinttel*.
VÉGTAGSORVASZTÁS
Típus: Rontás
Varázslás ideje: 5 szegmens
Betegség Szintje: 5
Hatása: részleges bénultság

Mana-pont: 18
Hatótáv: 20 méter
Hatóideje: lásd a leírásban

A varázslat hatására olyan kórokozó kerül az áldozat szervezetébe,
amely az Egészségpróba elvétése esetén az illető egyik végtagjában
izomsorvadást idéz elő. A végtagot a boszorkánymester választhatja
ki - de az csak valamelyik kar vagy láb lehet. Az 5. Szintű, mágikus
természetű, izomrendszert károsító betegség azonnal hatni kezd.
Súlyossága az első körben „enyhe lefolyású", majd körönként egy
kategóriát súlyosbodik A beteget minden körben az adott súlyossági
foknál feltüntetett módosítók sújtják, ha az adott végtaggal harcolni
kíván, vagy százalékos képzettséget alkalmazni. Az adott végtagra
vonatkoztatva az ereje is a táblázatnak megfelelő értékkel csökken
(lásd Betegségek). Ha a beteg állapota eléri a válságost, a
végtagizmai véglegesen elsorvadnak, miáltal az teljesen
használhatatlanná, bénává válik.

Vakítás:
Op költség: 1
Az áldozatok szemén szürkehályog sarjad , és elveszítik
látásukat.
Fullasztás:
Op költség: 3
Forró, nedves levegő jelenik meg az áldozat tüdejében. 2k6 Sp
körönként, és Tulajdonságai a felére csökkenek. Minden
elveszített 5 Ép után az Egészsége maradandóan 1-gyel csökken.
Éltető szó:
Op költség: 1/Ép
A sebek pillanatok alatt beforrnak, Ép-k visszatöltődnek.
*Védelem (ennyivel több Op kell, hogy a hatalomszó hasson)
Papok/paplovagok esetében 10 Op
Áldás vagy Isteni áldás hatása alatt lévő személy: 15 Op

Amhe-démon
Amund (emberi) testű, szörnyetegfejű démon, Amhe-Ramun Manifesztációjának egy porhüvelye. Anyagi
testének fenntartásához olykor élelemre, szellemének táplálásához pedig véráldozatra van szüksége.
Félelmetes külseje ellenére önmagában csak mérsékelten veszedelmes. Összesen huszonhárom Amhedémon létezik, többségük a Mélysivatagban, titkos templomromokban rejtőzik.
Termet: Nagy (3,5 láb magas)
Sebesség: 110 (SZ)
Támadás/kör: 3
Kezdeményező érték: 55
Támadó érték: 130
Védő érték: 200
Célzó érték: Sebzés: 2k6+3 / 2k6+3 / 2k6+3 (karmolás)
Életerő pontok: 32
Fájdalomtűrés pontok: 150
Asztrál ME: immunis
Mentál ME: immunis
Mana-pontok: 100
Jellem: Halál – Rend
Intelligencia: magas
„Egyedi varázslatok”:
MÁGIA SZÉTOSZLATÁSA
Mana pont: 2/E
Hatótáv: kijelölt varázslat

Varázslás ideje: 1 kör
Hatóideje: Egyszeri

Az Amhe-démon képes mindenféle mágiák hatásainak
megszüntetésére, abban az esetben, ha afohász erőssége meghaladja
a varázslatba fektetett mana-pontok számát..

BÉNÍTÁS
Mana pont: 4/E
Hatótáv: 20 láb
Mágiaellenállás: Mentális

varázslás ideje: 3 szegmens
Hatóideje: 3 kör

Az Amhe-démon részlegesen megbénítja az ellenfél mozgásirányító
központját. Az áldozat a következő módosítókat szenvedi el:
Erő: -8
Gyor.: -8
Ügy: -8
KÉ: -30
TÉ: -40
VÉ: -35
CÉ: -15

I. A papi mágia Halál és Lélek szféráinak bármelyik
varázslatát használhatja. Mana pontjaiból percenként
10 tér vissza.
II. Ha testét nem pusztítják el végérvényesen, vagyis
nem égetik el, vagy nem vágják le a fejét a Kék Hold
felkeltekor a test regenerálódik, és percek alatt teljes
életerejével újra ép.
III. Amennyiben a Kék Hold felkel, az Amhe-démon
legyőzhetetlen. A huszonhárom test és Amhe-Ramun
papjai egységgé kovácsolódnak. Tulajdonképpen
végtelen életerő ponttal és végtelen mana ponttal
rendelkezik.
IV. Az Amhe-Démon teste át van itatva a legerősebb
szakrális mágiával. A közelében (50 láb sugarú gömb),
minden pap vagy paplovag érzi az erős isteni
hatalom jelenlétét.
V. Mivel teste a szakrálisan mágikus, ezért csak
mágikus fegyverrel sebezhető.

KM SEGÉDLET – HARCI ADATLAP A NAGYOBB ÖSSZECSAPÁSOKHOZ (ETK)

Összecsapás a „Szemnél” (a tűzhányónál)

KM SEGÉDLET – HARCI ADATLAP A NAGYOBB ÖSSZECSAPÁSOKHOZ (ETK)

Összecsapás a bányajáratban a csempészútvonalon

