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M.A.G.U.S. kalandmodul 6-7. szintű karakterek számára 

Írta: Parti 

Kaland helyszíne: Shulur, Toron 

Kaland időpontja: Kyria szerint 20974. Weila évszaka, Gyökerek hava 
(P. sz. 3691.) 



Prológus 

A gránit és márványtömbökből kirakott utca ívesen kanyarodott mielőtt elérte volna a 
Vadaspark szélét.  Egy nemesi hintó suhant rajta végig szinte némán. A Zephyl ház 
mágiahasználóinak volt köszönhető a négy gyönyörű fekete mén húzta kocsi 
hangtalansága. A kocsi két utasa feszült hangon társalgott, azonban a hanglejtésből 
nem lehetett eltéveszteni ki áll a társadalmi ranglétrán feljebb. 

- Mit szólsz a tegnapi eseményekhez Ylun? – kérdezte az idősebb férfi, majd 
összehúzta magán a fehér fókaprém kabátját. Elég hideg volt így a tél elején. 

- Uram, mióta van alteregód? – kérdezte félénken és kissé izgatottan a fiatalabb férfi. 
Még nem volt teljesen hozzászokva a közvetlen társalgáshoz. 

A bölcs flottaparancsnok fél éve adta a sherchiát testőrének, miután majdnem a 
szigorú etikett okozta halálát. 

- Azt hittem káprázik a szemem. Ha nem tudtam volna, hogy nem én vagyok, azt 
mondtam volna, hogy én vagyok. Ugyanez az elegancia, ugyanez a stílus! –
válaszolta dühösen Cethir cwa-Zephyl. ( a szerz.) 

- Kinek állhat az érdekében, hogy a te helyedbe lépjen, Uram? – folytatta a 
kérdezősködést Ylun en-Yssil. Régóta állt már ura szolgálatában, tudta jól hogyan 
hízeleghet neki. 

- Kinek nem. Nehéz ezt megítélni, Concitator Imperalisként rengeteg döntést hoztam 
az elmúlt időben. Valakinek kedveztem, valakinek nem, de mindig a Birodalmat 
szolgáltam. – nyomatékosította az utolsó szavakat a famor. 

- Emellett, széleskörű ismeretségemnek hála, sok helyre tudok nyomást gyakorolni, 
sok helyen van komoly befolyásom, nem beszélve a közelgő eseményről. 

- Talán az lenne a legjobb Uram, ha védelmed érdekében egy különleges köszönési 
formulát sajátítanál el. – javasolta a pietor. 

- Ha ezt tanácsolod, akkor ez lesz a legjobb, apropó megérkeztünk már? 

- Máris, Uram. – felelte Ylun. 

A hintó könnyedén gurult be a bejárat elé. A képzett testőrök fala kényelmes 
biztonságot nyújtott a Birodalom harmadik emberének. 

A bejárati kapu boltíve magasztos volt és a császár főségét tükrözte. A leghíresebb 
toroni szobrászok készítették a domborművet, ami a császárt és az általa 
megzabolázott démont ábrázolta. 

- De régen volt. - elmélkedett a Birodalom flottaparancsnoka, mintegy magában 
suttogva a szavakat. 



Beléptek a kapun, majd sietősen haladtak céljuk felé. 

Miközben elhaladtak az oroszlánok kifutója mellett, arra gondolt, vajon megérte-e 
ilyen hosszú ideig várni. 

Fertályórányi séta után egy kis lejáróhoz értek, ezután a testőrök mutatták az utat. A  
földmélyi alagútban csak a fáklyák fényei világítottak. Több mérföldnyi kaptatás után 
a zegzugos barlangban eljutottak a hosszú évek óta folytatott kísérlet eredményéhez. 
Rövid bemutató után mindkettejüket meggyőzte a teremtmény. 

- Hát most majd mindenki meg fog lepődni. Ennyi év után ismét hinni fognak 
bennünk. – nyugtázta az öreg kyr. 

- Tharrnak legyen hála. – mondta a fiatalabb férfi. 

- Ahogy gondolod gyermekem. – morogta Cethir cwa-Zephyl. 

 



Kedves Játékosok, Kalandmesterek! 

 

A kalandot a II. Goat Riders szerepjátékos versenyre írtam. 

Lehetőség van ETK és UTK rendszerben is lejátszani a modult. 

A kaland 6-7 szintű kalandozók számára készült. 

Mint látjátok a háziszabályok, melyeket a karakteralkotás során meghoztunk, azt a 
cél szolgálták, hogy minden Ynev kedvelő játékos a saját játékrendszerében tudja 
végigjátszani, úgy hogy a két rendszer előnyei/hátrányai ki legyenek egyenlítve, már 
amennyire ez lehetséges. 

A kis toroni kalandunkat próbáltam az általam legjobbnak ítélt módon megírni, a saját 
toroni elképzeléseim szerint. 

Ha adhatok egy tanácsot, arra kérnélek hogy a világot Jan van den Boomen – Toron 
kiegészítő alapján írjátok le a versenyzőknek, hiszen én is főleg erre támaszkodtam, 
és ne felejtsétek el a szigorú szabályok szerinti kasztrendszer alapján 
megszemélyesíteni az NJK-kat és szabályozni a JK-kat, iránytmutatni nekik az 
ügyben.  

Nem győzöm hangsúlyozni a kasztrendszer betartásának fontosságát, mivel az 
én MAGUS felfogásom szerint ennek a Birodalomnak ez a fő mozgatórugója! 
(külön kasztrendszer leírást mellékelek a viselkedési szabályokkal együtt)  

Próbáltam összeszedni a nyers szakirodalmat Toron ügyben és a következő 
oldalakon szeretném ezt bemutatni, történelmi, politikai, vallási, klán, nemesi házak 
szempontjából, mondhatnánk ezt kapaszkodónak is, de ne felejtsétek el nektek kell a 
kalandot átültetni a fantáziavilágba. 

Külön köszönet Kiszabi barátomnak a lelkes háttérmunkáért és szervezésért, és az 
ETK rendszerre történő átültetésről. 

Szeretnék még köszönetet mondani a szakirodalom szerzőinek, akik hozzájárultak a 
modul még színesebbé tételéhez. Magyar Gergőnek a shuluri klánok és a toroni 
nagyobb nemesi házak rövid összefoglalójához is óriási köszönet jár, remek alapot 
kölcsönöztek a kalandomhoz. 

A kalandhoz jó szórakozást és remek játékélményt kívánok! 

 

Üdvözlettel: 

Parti 



Toroni Császárság 

 

A Quiron-tenger medencéjének kétségtelenül legnagyobb és legbefolyásosabb 
hatalma a területileg, katonailag és gazdaságilag is hatalmas Toroni Császárság. A 
Birodalom a Hatodkor alkonyán a szétesett, saját ereje által felemésztett Ryek 
romjain jött létre, ám hatalmát sokkal régebbre, a dicső Ötödkori Kyriára vezeti 
vissza, melynek örökösének, sőt, kiválasztott feltámasztójának tartja magát. A 
császári család, a Nemes Házak, Tharr egyháza, a rettegett Boszorkányerőd mind 
ugyanarra vágynak – ismét Kyria zászlaja alatt egyesíteni Észak-Ynev java részét. 
Ennek érdekében fegyverrel fordulnak észak független államai, az Északi Szövetség 
és más, kisebb hercegségek, városok ellen, hogy visszafoglalják elveszett 
területeiket, és Kyria egykori székvárosát, a pompás Enrawell-t, a mai Erigowot. A 
Quiron-tengertől délre és keletre szövetségesek és hűbéri alárendelt népek 
rendszere szolgálja Toront, akik a birodalmi politika álmai szerint majd Új-Kyria 
hűbéresei és határvédői lesznek – közéjük tartozik épp úgy az ezredéves kultúrájú 
Enoszuke, a gazdag Abaszisz, vagy a fényes kultúrájú Alidax, mint barbár népek, 
névtelen városállamok, feltörekvő kiskirályok és a rettegve tisztelt aquirok. 
Legnagyobbjaikat a Fekete Lobogók fogják össze, hogy véres háborúban forduljanak 
észak félrevezetett népei, barbár ervek, dwoonok, ilorok, törpék és más obsorok 
ellen, akik a maguk Vörös Hadurainak vezetésével szállnak hiábavalóan harcba a 
Fekete Hadurakkal. 

Miközben Toronon kívül tíz – az erv barbárok szerint tizenhárom – háború zajlott le, 
és hol bővültek, hol csökkentek Toron és szövetségesei határai, addig a határokon 
belül nem sok minden változott. Tartós és erős alapot képez a hagyományos toroni 
kasztrendszer, a hatalmas termőterületek és rabszolgákkal kitermelt bányák, az 
állam és a Tharr-egyház finom egyensúlyán alapuló valláspolitika, a Boszorkányerőd 
körüli intrikák begyűrűzése a császári udvarba pedig termő talaja az alkotó, éltető 
káosznak. Toron úgy változik folyton, hogy megőrzi lényegét és ősi, fennkölt 
küldetését. A Birodalom vezetése a mind fogyatkozó, de büszkeségében nem 
hanyatló tisztavérű kyr Nemes Házak kezében van, akik engedelmes vazallusai 
csupán a mindenható császárnak. Aki mégis ellenszegül, vagy súlyos hibájával 
sodorja veszélybe Kyria feltámadását, az rituális öngyilkossággal tisztulhat meg a 
szégyentől, vagy ha vére túl értékes, hogy kieressze, örökre száműzetésbe kell 
vonulnia. A legyőzhetetlen császári hadigépezetet a birodalmi légiók, a Vihargárda, a 
Boszorkányurak seregei, a fejvadászklánok, Tharr szörnyszülött harcosai és persze a 
legendás Toroni Hadiflotta teszi ki. A tartományok kormányzói – egytől egyig 
kifogástalan kyr nemesek – egyben katonai főparancsnokok is, sok második-
harmadik fiú pedig Tharr-egyházában, vagy valamely boszorkánymesteri céhben 
találja meg számítását. 



Az utóbbi évek azonban néhány váratlan, és sokak szemében tűrhetetlen változást 
hoztak – ez már nem az éltető káosz, hanem a káros felfordulás, a barbárok 
behatásának jele. Korábban csak Sogron apró templomai tűrték meg Tharr hatalma 
és az ő hekkái mellett, nem régen azonban a császár dekrétumban ismerte el 
Morgena hitét és egyházát – a Tharr-egyházának fősége persze nem került 
veszélybe, de sok főpap, és maga Lélekőr is aggódva nézi a fejleményeket. Az 
aszisz vazallusok Abasziszában mind gyengébb a királyi hatalom, és egyes 
hercegkapitányok mind nyíltabban szövetkeznek az Északi Szövetséggel. Az 
orwellánus Kard Testvériség hatalma inog Gro-Ugonban, az északi titkosszolgálatok 
mind mélyebbre szivárognak Toronba, a fejvadász-szekták egyre önállóbbak, és a 
Boszorkányerőd körül sincs minden rendben. 

Ebben a kínos zűrzavarban különösen fontos a siker. Toron külpolitikájának egyik 
legfontosabb eleme egy összefüggő vazallus terület kialakítása a Quiron-tenger déli 
partján, összekötve Abasziszt Alidaxal. 

A zászlókról 

Hadúri Lobogókat hivatalos verzió szerint a megtestesült történelmi  
akarat hozza létre.  
 
9 van vörösből és feketéből egyaránt. A zászlók csak eszközök, a harc az Új Kyr 
Birodalom létrehozásáért és az egykori kyr tartományok visszacsatolásáért folynak.  
Hadúri lobogó képességei az Észak Lángjai regény alapján:  
Hatalom kinyilvánítása, amit a többi 17 hadúr is megérez.  
 
Kommunikáció a zászlókon keresztül a többi hadúrral.  
 
Mentális kapcsolat a zászlóval, mely alapján tulajdonosa könnyen fellelheti, ha azt 
elvették tőle.  
 
Ellenfél lelkében kétségbeesést, szívében félelmet, bizonytalanságot ébreszt.  
 
Szövetségeseket fanatizálja, bátrakká, elszántakká teszi őket.  
 
Hordozóját és közvetlen környezetét megvédi a távolsági fegyverek pusztításától.  
 
Hordozóját védelmezi a mentál és asztrálsíkról érkező támadások ellen.  
 
Alkalmas az időben való utazásra mondjuk ez már elég zagyván volt leírva a 
Rosanna de Lamar élettörténete részben.  
 
A háborúk nem a zászlókért folynak, hanem a Új-Kyria  
létrehozásáért. A fekete hadurak Toron és az ősi fajok céljaiért küzdenek. A zászlók 
megszerzése csak arra szolgál, hogy az ellenfelet gyengítse. 
 
 
 



Vörös:  
1. Erigow hercege  
2. Tiadlan királya  
3. Tarin királya  
4. Eren hercege  
5. A Titkos Szekta elöljárója  
6. Ilanor thánja  
7. A Dwoon Naplovagok  
nagymestere  
8. Sirenar egyik rehynnje  
9. A Kalandozók Hadura  
 
Fekete: 
1. Toron császára  
2. A Császári Lélekőr, Tharr Főpapja  
3. A Kard Testvériség nagymestere (ez az, amit Birak Gal  
Gashad megszerez)  
4. Az Aszisz Nagykirály  
5. Alidax Boszorkányúrnője  
6. Rowon Fejedelme (Akinek városát aztán zászlóstul elfoglalják a Dartoniták)  
7. Az Enoszukei Mikádó  
8. Ediomad Főhierarchája 
9. A Keleti Barbárok Kánja  

Közelgő politikai háttér 

A háború kezdetekor Toron azonnal félreállította az ereni nagyherceget, Eligort, 
száműzve őt egy ismeretlen síkra. Erigow hercegét és Tiadlan királyát tőrbe csalták 
és meggyilkolták, ezzel félreállítva három zászlóhordozót. Noha lobogóik 
megvannak, új tulajdonosaikat minden bizonnyal nem fogadják majd el, ami  
igencsak kétessé teheti majd használhatóságukat a csatatéren. 

Ediomad aquirjai ezzel együtt behatoltak Tarin tárnáinak mélyére, és foglyul ejtették 
Oggi királyt, valamint elrabolták a lobogót is. A Titkos Szekta nagymestere 
mindezidáig nem jelent meg, az egyik lobogót pedig jelenleg is kutatja egy 
kalandozó-csapat. A Fekete Hadurak ezzel szemben zászlót bontottak: legvégül az 
enoszukei császár is csatlakozott, átvezetve flottáját a ködön és megszállva Niare 
partjait. 

A toroni flotta abasziszi és enoszukei megerősítéssel felfelé evez a Keleti óceán 
partjai mentén, hogy északról törjön be a Szövetség területére, harapófogóba 
szorítva őket, nem csoda hát, ha a Szövetség kétségbeesetten kutat megoldás után. 

Eközben Shulurban… 



Shulur 
 
Lakossága: kb. 500.000 fő 

Császár: Rounn Tarrhin-on Lyechard 

Lélekőr: Chram Hryssus – Felhőkergetők klánjából 

Földrajz: a Shuluri félsziget déli csücskében található, 11 kerülete van. 

Fizetőeszköz:  Toroni dukát 

Beszélt nyelv: toroni, kyr 

Időjárás: Tél eleje, hideg évszak (kb. 2 fok körül mozog nappal, éjszaka -5 fok, a 
kaland alatt kb. 60 %-ban felhős az ég. (KM-re bízva mikor) 

 
 

Shulur ismertebb klánjai röviden 
 

 
Ascens Morga  
Boszorkánymester klán Shulurban. Végzett növendékei legalább olyan jól bánnak a 
késsel, tőrrel, mint a mágiával. Igen keresett orgyilkosok a Nemesi Házak közötti 
disputákban. Két megbízatás közt gyakorlásképpen gyakran lépnek fel az 
arénákban, toroni rendszerű viadalokon, amelyekből ritkán kerülnek ki vesztesen. 
Mint ismeretes a klán nagyon zárt, rendkívül nehéz a soraikba férkőzni és nagyon 
veszélyes is.  

Nyílt titok, hogy a Ricmedcon-ház általában az Ascens Morga által a rendelkezésére 
bocsátott ügynökeivel intézi el a dolgait. Megint csak ismeretes, hogy a klán jelenlegi 
vezére nagyon negatív érzelmeket táplál a Orwellánus illetőségű rendek irányába, 
különös tekintettel a hírhedt Romlás Virágaira, akikkel már régóta folyik egy veszett 
árnyékháború.  

 
Kard Testvériség - A Véres Kard Rendje 
A Véres Kard rendje észak leghíresebb lovagrendjének, a Kard Testvériségnek a 
kötelékébe tartozik. Mivel gyakorlatilag ők azok, akik a Gro-Ugont irányító hatalmas 
rend nagykövetei Toron fővárosában megengedhették maguknak azt, hogy némileg 
változtassanak a rend ősi hagyományain és a nevüket meg a címerüket kicsit saját 
szájízük szerint alakították. Ettől függetlenül A Véres Kard Rendje továbbra is 
maximálisan hűséges Gro-Ugonhoz és a rend nagymesteréhez. 



A Véres Kard Rendje gyakorlatilag az egyetlen lovagrend Toron Birodalmában. Mint 
ismeretes a toroni kultúra, mely az ősi kyr hagyományokon nyugszik sohasem 
foglalta magában a lovagság, a lovagi kultúra és hadviselés jellemzőit, és így a 
Birodalomban soha nem is keletkeztek lovagrendek (már csak az államigazgatás 
speciális jellege miatt sem). 

 A Véres Kard rendje már csak ezért is különös. Látszólag nem keveredik semmilyen 
árnyékháborús vitákba hanem csendesen ül komor erődjének falain belül és figyel, 
de néha érkeznek olyan híresztelések, hogy egy-két egymással csatázó nemesi 
család seregében feltűntek az orwellánus lovagrend tagjai...  

 
Kígyófattyak  
Shuluri tolvajklán, aki bizonyosan a Kikötő szint egészét uralja. Hírük szerint nincs 
zár, mely ellenállhatna nekik. Vélhetőleg évpénzt fizetnek a Kobráknak és ezért 
vannak még mindig életben, bár egyesek szerint egyre több az összetűzés a két klán 
tagjai között. Az mindenesetre elég biztosnak látszik, hogy a klán anyagi helyzete és 
kapcsolatai nem lebecsülendők, és így még a Kobráknak is meg kell gondolni, hogy 
zaklatni merjék e őket.  

Ködfivérek  
A Régensi Ház, Toron egyik legősibb és legbefolyásosabb nemesi házának 
fejvadászrendje. Annak idején nagy szerepük volt a Császári Dinasztia trónon 
maradásában. A mai napig őket tekintik Shulur legjobb és talán egész Toron legjobb 
fejvadászainak. Az kétségkívül tény, hogy senki sem ismeri náluk jobban a városban 
való működés fortélyait, és viszonylag kis létszámuk ellenére jelentés erőt 
képviselnek a főváros falain belül. Ismert tény, hogy az Ikrek fejvadászai gyűlölik 
őket. Az okok nem ismertek, bár valószínűnek látszik, hogy szakmai féltékenységről 
van szó.  

  

 

  

  

 

 



Házak 
 

Zephyl-ház 

Vallás: Tharr, de titokban Morgena-t tisztelik.  

A Zephyl ház építette annak idején a császári flotta karakkáit, 
leviathanjait, Császár-szigeteit. Ők rendelkeznek a legfőbb kyr 
hajóépítő múlttal és szakmai tudással. Hajóikat mágiával vértezik 
föl. Hatalmas hajóépítő telepei Shulurhoz közel találhatók.  
         

A Zephyl ház adja jelenleg a concitatori tanács vezetőjét, Cethir cwa Zephyl-t, aki 
egyben a család feje. Csakis a császártól fogad el parancsot. 

Tharr hívőnek mutatják magukat, de a családfő vezérletével egy Morgena szentélyt 
építettek a Zephyr palota alá. Ez a vallási központja ennek a Morgena irányzatnak. 

Komoly ellentét fűzi őket a sogronitákhoz, ezért mindent megtesznek az eltávolításuk 
érdekében, persze titokban, hiszen Morgena árnyai még csak ébredezőben vannak. 

A Zephyl család elég erősnek érzi magát a régi ellenségeinek eltávolításához.  

 

Ricmedcon-ház 

Vallás: Tharr hívők  

Egy nagyon ősi Nemesi Ház. Mint ilyennek a székhelye 
Shulurban található, a Gazdag negyedben áll a gyönyörű 
kastélya. Jelentős befolyással rendelkezik a fővárosban, 
azonban minél messzebb megyünk Shulurtól a Ház 
befolyása annál jobban csökken. 

Természetesen hatalmas, a Császár által adományozott 
birtokokkal is bír, de a birtokai nem a legjobb földek, és néhány közülük kifejezetten 
távol esik a még egészségestől. 

A Ház nem harcias beállítottságú, soraiból nem nagyon kerültek ki híres toroni 
hadvezérek, azonban mint az közismert remek kapcsolatai és kiváló vezetői révén az 
árnyékháborúk nagymestere. Nagyon rossz viszonyban állnak az Al'devar Házzal, 
mind Shulurban mind szomszédos birtokaikon folyamatosak az összetűzések. 

Kémhálózata Toron szerte ismert és félt. Információkkal kereskedik, innen a mesés 
vagyona.  



 

Al’devar-ház 

Vallás: Sogron  

Egy hatalmas és nagy hagyományokkal rendelkező Nemesi 
Ház, melynek gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza. Az 
Al'devarok központja Shulurban, a Gazdagnegyedben 
található, azonban igen jelentős erőkkel bírnak a főváros 
határain kívül is. Óriási birtokaik vannak a Birodalom nyugati 
régiójában, ahol jól felszerelt, remekül képzett hadsereget 
tartanak fenn.  
 
A család híres katonai hagyományairól, mint ismeretes 
mentalitásukhoz sokkal közelebb áll az erőpolitika, a viták fegyverekkel és 
hadseregekkel való elintézése semmint a ravasz diplomácia. A Ház egyik férfisarja 
kiérdemelte az Agitor Imperalis rangot a Császártól és ezzel hatalmas befolyást 
biztosított az egyébként sem gyenge Háznak, így ma az Al'devar-ok a Birodalom 
nyugati felének egyik legjelentősebb hatalmát jelentik.  
 
Nagyon rossz viszonyban állnak a Ricmedcon Házzal, folyamatos küzdelem folyik a 
két ház között. Ezért akár az orwellánus Kard testvériséggel is szövetkeznek. 
 

Régensi Ház  

Vallás: nem meghatározott  

A Régensi Ház Toron Nemesi Házai között egy nagyon 
különleges képződménynek számító Ház. Mikor többezer 
évvel ezelőtt a Császári Dinasztia ellen az első és egyetlen 
trónfosztási kísérlet meghiúsult abban elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a  
Régensi Ház, és azóta rendkívüli befolyással rendelkezik a 
Birodalom belpolitikai színpadán.  
Bár manapság a Császári dinasztia annyira erős, hogy a Régensi Ház régi fénye és 
hatalma jelentősen megkopott még mindig fontos szerepet töltenek be a Birodalom 
életében. Különösen nemesi házak között kirobbanó vitás ügyek intézésében. 
 
Tulajdonukat képezi a híres Ködfivérek néven ismert fejvadászklán, mely sokak 
szerint a legjobb fejvadászokat vonultatja fel a Sheraltól északra.  
 
 

 



Toroni kasztok 
Elendor – Fényesség: A legfelső kaszt. Színe az arany. Címerállatai az oroszlán, a 
sas és a mantikor. A Császár és a dinasztia tartozik ide, valamint a Hatalmasok és 
leszármazottaik.  

Famor – Dicsőség: A nemesek, főpapok és boszorkányhercegek kasztja. Színeik az 
ezüst, a kék, a zöld és a vörös. Leggyakoribb címerállataik a medve, a szarvas, a 
kiméra, a párduc, a keselyű, a sólyom és a thall'iks, a fekete unikornis.  

 Pietor –Hűség: A katonák, fejvadászok és boszorkányhadurak, kismesterek és a 
gladiátorok kasztja. Színeik a sötétszürke és a fekete, címerállataik többek közt a 
vadkan, a hiúz, a manase, a héja, a cápa, illetve a fejvadász-klánok családjelei. 

Sedular – Szorgosság: A kereskedők, papok és kézművesek, császári hivatalnokok 
kasztja. Színük az arany kivételével bármilyen lehet, amennyiben nem túl ékes; akár 
nemesi színeket is használhatnak. Jellemző címerállataik nincsenek, a társaságok és 
céhek jelzéseit használják, illetve a papok a szent szimbólumukat. 

 Navor –Dolgosság: Toron parasztjai és közrendű szolgái tartoznak ide, valamint a 
tolvajok és emberkereskedők. Színük a szürke, a barna és a fehér. 

Obsor – Sötétség: A rabszolgák és a bűnözők kasztja és menlevél nélküli idegenek.  

 

 

Kasztrendszeren belüli viselkedésformák: 

Mindig az alsó kasztbeli köszön előre jelezvén, hogy van mondanivalója. 

Mindig a felső kasztbeli ad engedélyt a további szólásra. 

A chírasst (láthatatlan kör ami a felsőbb kasztok tagjait körbeveszi) mindig be kell 
tartani. 

famor – pietor 

- a pietor meghajol kezei rézsút, ujjak széttárva, szemek lesütve, hangosan 
köszön 

- ha a famor visszaköszön a pietor felemelkedhet, de nem nézhet a famor 
szemébe 

- a famor kézintéssel jelzi hogy a pietor szólhat 
- ha nem szól semmit akkor meghajlás addig amíg a famor chírassa el nem 

múlik 
- ha nagyon sürgős (tehát életbevágó) a pietor hátrateszi mindkét kezét 



 

 

famor – sedular 

- sedular egy vagy két térde a földön attól függően melyik kasztba tartoznak, 
főképp papoknak vagy gazdag kereskedőknek elég az egy térd (szívoldali), 
kezek a földet érintik, szemek lesütve, minden esetben a famor döntése hogy 
szóhoz engedi-e jutni  
 

pietor – sedular 

- a sedular meghajol kezei rézsút, ujjak széttárva, szemek lesütve, hangosan 
köszön 

- ha a pietor visszaköszön a sedular felemelkedhet, de nem nézhet a pietor 
szemébe 

- a pietor kézintéssel jelzi hogy a sedular szólhat 
- ha nem szól semmit akkor meghajlás addig amíg a pietor chírassa el nem 

múlik 
- ha nagyon sürgős (tehát életbevágó) a sedular hátrateszi mindkét kezét 

obsorok 

- az obsorok minden esetben két térden, mindkét kezük a földön  
- nincsenek jogaik 

Chírass 

Famor - A hely ahol tartózkodnak, kb. 10 m sugarú kör. 

Pietor - A hely ahol tartózkodnak, kb. 5 m sugarú kör. 

Sedular - A hely ahol tartózkodnak, kb. 2 m sugarú kör. 

Serchia 

Közelengedési szertartás. Azok érdemlik ki akik folyamatos kapcsolatban állnak a 
magasabb kaszt tagjaival. Főleg pietorok érdemlik ki a viselkedési szabályok 
betartásának enyhítését.



Naszóval…, 
az állandóan hadakozó ősi shuluri famorcsaládok mindennapi történetét írtam most 
le, amit jó kedvel, bőséggel az arra elszánt kalandozó csapatok vagy így vagy úgy 
befolyásolhatnak. 

Természetesen ez nem egyszerű, különösen a 14. zászlóháború előestéjén, amikor 
is a legnagyobb hatalmú shuluri méltóságok a leendő háború előkészületeivel 
foglalkoznak. Szövetségeket kötnek, zsarolnak, fenyegetnek, megvásárolnak stb. 

Toron ismét felkészült a harcra! 

Hadait az Északi-Szövetség ellen irányítja majd, regitori hadtestek, császári hajó 
hadtestek, császár-szigetek, élőholtak, orkok, orwellánusok, barbárok, asziszok, 
alidaxiak. Mindenki, akit a saját ügyük mellé lehet állítani.  

Ezidőtájt elég forgalmas Shulur városa: kereskedők, katonák, rabszolgák, 
fejvadászok, boszorkánymesterek, kyrek, bakpápa, regitorok, titkosügynökök, 
shedularok, obsorok, pietorok,famorok alakítják a főváros hétköznapjait. 

Titkosügynökök! 

Valójában az összes valamirevaló fekete és vörös zászlóvivő hadúr 
titkosügynöksége a helyszínen tartózkodik a kb. félmillió ember között. 

Vészterhes idők ezek, mindenki információhoz akar jutni. Valaki vérrel fizeti meg, 
valaki intrikával szerzi meg, valaki csupán a szerencsének köszönhetően. 

Aki azt hiszi ennyi, azt el kell szomorítanom. 

A kyr istenek is mozgásba lendültek. Morgena hívei mozgolódnak, Sogron követői 
feszülten várják a kirobbanó vallási háborút, míg Tharr szolgái nyugodtan szemlélik 
az eseményeket, hiszen a világ folyton változik. 

De nem számolnak egy valójában kicsiny, a nagy térképen elvesző kis közösséggel, 
akiknek nyugodt életük mindennél többet ér, elég nagyot kell kockáztatniuk, de ha 
bejön… 

Na, ebben a milliőben találják magukat mindenre elszánt hős kalandoraink. 

A feladatuk pofonegyszerű: 

Az újabb zászlóháború a küszöbön van, minél többet meg kell tudni a készülő 
haditervről, a szövetséges paktumokról, teljesen mindegy kinek tartoznak hűséggel. 

 

 



Bemesélés 
Minden csapat előre elküldte a háttértörténetet, amiben mindenki leírta mióta 
tartózkodik Toron területén, mit csinál, hol van búvóhelye, a személyzetet is 
megnevezte, melyik hadúr szolgálatában áll stb. 

A felbérelt személyek és a bérelt/vásárolt búvóhelyek a kaland előtt 1 héttől állnak a 
JK-k rendelkezésére, ettől a dátumtól kell számítani a mocskos anyagiakat! 

Természetesen lehet kalandozni, üzleti ügyeket intézni a kaland előtt, közben, utána 
is hiszen a JK-k saját belátásuk szerint cselekedhetnek. 

A térkép és a shuluri leírás shuluri klánok ismertetése segíthet a KM-nek az ilyen 
jellegű igények kielégítésében. 

Teljesen mindegy kinek a szolgálatában áll minden esetben a fő informátoruk és 
főnökük egyben Nicolas Laryssa (kyr-vérű, 60 éves-középkorú hószín haj, kék 
szem), az Régensi-ház egyik tanácsadója. 

A kalandmester szabadon választhat a bemesélés szempontjából, azt javaslom hogy 
egy hintó érkezik a szálláshelyükre, ami az előre megszervezett találkozóra szállítja a 
csapatot. (a térképen a 39-es pontnál lévő nemesi palotába.) 

A hintóból nem lehet kilátni, mesterséges fény van bent. (persze ki lehet rúgni az 
ajtót) 

Nicolas a dolgozószobájában várja a vendégeit. 

Kaland 
Nicolas kifejti, hogy a(z) „X” hadúr (a kalandozó csapatok patrónusa) információkat 
akar szerezni a (kitörni készülő zászlóháború előtt) hamarosan megrendezésre 
kerülő diplomáciai találkozókról. (KM-nek egy részletes történelmi, politikai hátteret 
kell adni a JK-nak, persze csak a kalandig megtörtént dolgokról).  

Nicolas ezekre kíváncsi: 

- melyik hadúr követei érkeznek, és melyik famor családhoz 
- hol tartják a tárgyalásokat 
- miben állapodtak meg (ki mit ajánlott föl, minek fejében) 
- háborús készültségről információk (hol milyen seregtest van, mivel készülnek, 

hol indítják meg a háborút stb.)   

Azt a silány információt kapják, hogy N’duk (udvari ork) az Al’devar-ház legjobb 
harcosa szervezi a ház védelmét, mert vélhetően itt is fognak folytatni diplomáciai 
egyeztetéseket. (kapnak részletes karakterleírást) 



Meg kell tudni, hogy az Al’devar-ház milyen előkészületeket tett az utóbbi időben a 
közelgő események kapcsán. 

Nicolas ebédre invitálja a vendégeit, amit a legnagyobb tiszteletlenség 
visszautasítani. 

Az ebéd alatt elkábítják a JK-kat egy igen erős altatóval, amit belecsempésznek az 
ételükbe/italukba, majd a shuluri aréna, Krolleanor sel Shuluran, alatti 
barlangcellában ébrednek.  

Shuluri viadal! (szabályok: lásd régi HGB, illetve melléklet) 

 



Ha nincsen meg a csapatlétszám, kapni fognak NJK-kat, akiket sajnos a KM-nek kell 
mozgatnia szintén. (Sorry; Kiegészítő emberek leírás a mellékletben.) 

Fegyvereiket, elméjüket átvizsgálják közvetlenül a porondra lépés előtt. (lásd: Shuluri 
viadal szabályok) 

Figyelem! 

A harc a gladiátor haláláig tart! Minden esetben! Nem elég cselekvőképtelenné 
tenni, mert a shuluri viadal szervezői kemény megtorlásban részesítik őket, ha 
„nem szórakoztatják a közönséget”! (pl. átkok, 20 E-s villám stb. finomságok) 

Hangosbeszélő köszönti a résztvevőket a telt házas arénában, amikor N’duk 
mindenki meglepődésére a shuluri viadal egyik résztvevőjeként szerepel, mint 
gladiátor.  

Most majd elkaphatják a küzdőtéren, és kikérdezhetik. 

Az információ, ha sikerül nem megölni és kikérdezni a küzdőtéren az udvari orkot a 
következő: 

A Gyökerek havának egyik jeles ünnepe a Termékenységi szertartás, amikor a 
város kyr famíliáinak női és férfi tagjai egy közös orgián vesznek részt Al’devar-ház 
palotájában, a fajuk frissítése szempontjából. Ez egy álarcos rendezvény. Az őskyr 
és a kyr családok képviseltetik magukat a rendezvényen, itt lehet rengeteg 
információhoz jutni.  

Meghívóval lehet csak belépni, és csak akkor, ha a karakter kyr-vérű. (A többiek 
szolgálóként, testőrként stb. kasztrendszertől függően tudnak csak belépni a 
vonatkozó helyekre. Tehát az obsorok csak az istállóig, konyháig juthatnak, de 
mondjuk a pietorok a harcosok, testőrök, őrök közé is bemehetnek.) 

Ha megnyerik a shuluri viadalt, akkor kapnak meghívót a bálra, persze csak ha kyr-
vérűek. 

Ha nem sikerül kikérdezni, mert menet közben meghal, akkor Nicolas egyik 
emberétől fogják mindezt megtudni. (Szegény koma a történtek után nem biztos, 
hogy hosszú életű lesz.) 

Ha megnyerik a küzdelmet, akkor kapnak fejenként 5 a-t, jutalom gyanánt. 
(Egyébként valószínűleg megnyerik, hiszen a meccs meg van bundázva a 
Ricmedcon-ház jóvoltából. Ez abban fog megnyilvánulni, hogy ha a csapat 
„gladiátora” meghalni készül az Udvari ork feltűnés nélkül kap egy azonnali hatású 
agyhalál rontást valahonnan az arénából. Mint utólag kiderül az egyik döntnöktől, aki 
a Ascens Morga egyik jeles képviselője és egyben a Ricmedcon háznak dolgozik. 

De véletlenek mindig vannak és ha hamarabb viszi be a halálos csapást az udvari 
ork, akkor bizony… 



Ha nem nyerik meg a viadalt, de életben maradnak, akkor szerezni, hamisítani kell 
meghívót. Itt még érdekes kérdés lehet a lelepleződés, de ezt a KM-re bízom hogy 
meséli, én úgy tudom elképzelni, hogy minimális az esélye egy ekkora városban. 

Azok a karakterek, akik nem kyr-vérűek, szolgaként, testőrként tudnak bejutni az 
alkalomra. De azt el kell érni, valahogy pl. ha a csapat egy-két tagja kyr-vérű akkor 
vihetnek szolgákat magukkal.  

Termékenységi szertartás 
Az Al’devar-ház rendezi ebben az esztendőben a rendezvényt. Tehát ide kell eljutni, 
(térképen a 35-ös pont) délután 6 óra felé (fehérarany órája).  

Ezen a rendezvényen a kyr-vér fenntartása a cél tehát a császár törvényileg tiltja a 
vérengzést/gyilkosságot az eseményen. Egyéb esetben kőkeményen megtorolja.  

Itt fognak tudni információkhoz jutni a közelgő eseményekről, persze a famorok vagy, 
aki esetleg tudhat valamit nem fog önként dalolni. Valamilyen cselhez kell 
folyamodni.  

Információk: 

- a tárgyalások pontos helye, ideje (lásd, pár sorral lentebb 
- a tárgyalások hozzávetőleges célja, témája (minden esetben  
- a résztvevők meghatározása  
- tehát az infók hol, kivel, mikor sorrendben: 

o Ricmedcon-ház vezeti az enoszukei / gro ugoni küldöttséggel (2 nap 
múlva délután arany órájában kb. délután 3 óra) 

o Al’devar-ház bonyolítja a gro ugoni / keleti barbárok küldöttséggel (3 
nap múlva a zöldlunir órájában kb. délután 5 óra)   

o Zephyl-ház vezeti az abasziszi / enoszukei küldöttség (4 nap múlva a 
cin órájában kb. este 8 óra) 
 

Azért írtam perjellel, mert attól függ melyik Hadúr szolgálatában áll a csapat. Az hogy 
melyik küldöttség érkezik a házba attól függ a karakterek mely titkosügynökség 
égisze alatt tevékenykednek. Tehát ha abasziszi különítménnyel jönnek, akkor 
sorrendben az gro ugoni, keleti barbárok, enoszukei tárgyalásaira kell menniük. 
Nyilvánvalóan a saját hazája tárgyalásán nem kell kémkednie. 

Nem kötöm ki, ki adhat információt a kb. 100 fős famori és a 200 fős egyéb (őr, 
szolgáló stb.) közül, de azt szeretném kérni, hogy csak akkor jusson hozzá bármilyen 
információhoz a karakter, ha ügyes szerepjátékkal érte azt el. Nyilván spiccesen 
sokkal bőbeszédűbb az ember. Egyvalaki csak 1-2 információt juttathat a 
karaktereknek. Pl. 4 nap múlva lesz tárgyalás a Zephyl házban, azt már nem tudja 
kivel.  



A helyszín: (A ház alaprajza a mellékletben.) 

Mindenütt tüzek égnek, valamint érződik a berendezés minden porcikájából, hogy 
Sogron hívő családról van szó. A házigazdák főleg a vörös és az arany kombinációját 
ismerik mind a ruházatukban mind a ház díszítése gyanánt. 

Őrök mindenütt kb. 30 db jól képzett fegyveres (20 harcos és 10 fejvadász) és kb. 5 
db. mágiahasználó (2 db boszorkánymester és 3 db Sogron pap) védi az épületet. 
Őket nem nehéz kiszúrni. A házra jellemző vörös-arany ruhában vannak. 

Észlelést lehet dobni az egyik palotaőrre, akinek egy kígyószív szimbólum lóg ki egy 
pillanatra zubbonya alól. Az Orwellánus lovagrend egyik tagja is a helyszínen van, 
Ricard Mirra mint az Al’devar család támogatója. Csellel el lehet kapni, ki lehet 
kérdezni. Hatalmas anyagi támogatás fejében dolgoznak azért az Al’devar 
családnak, hogy egy napon a Ricmedcon családot elsöpörjék a föld színéről. Ha van 
a játékosok között orwellánus, akkor a lovag megnyílik és minden információt kiad az 
Al’devar-ház közelgő eseményeiről. 

 

Az esemény közös zabálással kezdődik, majd este felé kezdődik az orgia a palota 
alagsorában lévő nagyobb csarnokban. 

„Be lehet szállni”, így is lehet infókhoz jutni a hölgyektől, sőt ha a karakter kielégíti a  
Zephyl-ház kislányának igényeit, még egy titkos randevúra is sikerül meghívást 
kapnia a karakternek, pont a tárgyalás napjára. 

A három említett házból az alábbi NJK-k vesznek részt az orgián: 

Orcor Al’devar - az Al’devar ház feje (100 éves- középkorú, hószín haj, kék szem, 
kb. 185 cm magas, vörös-arany színű ruházat)  

Myra Al’devar - Orcor felesége  (70 éves- ifjúkorú, hószín haj, kék (szem, kb. 175 
cm magas, vörös-arany színű ruházat) 

Cethir cwa-Zephyl - a Zephyl ház feje(130 éves- meglett korú, hószín haj, zöld 
szem, kb. 180 cm magas, sötétkék-világoskék színű ruházat) 

Laryssa  cwa-Zephyl - Cethir kislánya (30 éves- ifjúkorú, hószín haj, zöld szem, kb. 
170 cm magas, világokék színű ruházat) 

Khymmer Ricmedcon - a Ricmedcon család feje (80 éves- középkorú, hószín haj, 
kék szem, kb. 180 cm magas, fekete színű ruházat) 

Néhány egyéb családnév, ha még szükséges lenne a mellékszereplőkhöz: 

- Navylas; Khayleis; Khaleman; Hilarhys; Ecyhín 



Az orgia vége felé nagy homály vetül a csarnok egy részére és halálsikolyok 
hallatszanak. Miután a homály eltűnik, két őr szívéből áll ki egy-egy tőr. (a 
holttestekből semmit nem lehet megtudni, de a KM dobathat intelligencia próbát +2-
vel vajon ki tette. Ha megvan a karakter Morgena mágiáját sejtheti a háttérben.) 

A helyszínt ellepik a ház mágiatudói és fegyveresei. 

Az orgia eddig tart, ekkor mindenki fejvesztve menekül sikoltozások közepette. 

 

 



Ezután  
(direkt nem írom le a napokat, mert a tárgyalások kivételével nincsenek fix 
történések, a JK-k határozzák meg az események alakulását) 

Az Al’devar házba a tárgyalásokig nem lehet a házigazda engedélye nélküll belépni, 
látogatókat nem fogadnak. Egyébként sem zárták a szívükbe az JK-kat az udvari 
orkuk megölése miatt. A JK-on múlik be akarnak-e hatolni és hogyan. 

Ha rajtakapják őket bármelyik palotában, hogy engedély nélkül tartózkodnak bent, 
nem kell mondanom mi következik. (kérdezés nélkül megégetik őket) 

A házba titokban csak úgy tudnak bejutni, ha finoman megpuhítják a házigazda 
feleségét, aki ki van éhezve egy fiatal férfi gyöngéd érintésére és nem igazán kedveli 
az urát a tutyimutyisága, cselekvőképtelensége miatt. 

Ha a JK-k felkeresik a Ricmedcon házat az orgia után, komoly meglepetésre 
számíthatnak a ház urának jóvoltából. 

A Khymmer Ricmedcon beinvitálja a JK-t, majd mikor az ajtók bezárultak, 
mágiahasználókkal és fegyveresekkel (2 db boszmester + 10 fejvadász) ad 
nyomatékot a mondandójának. Miszerint tudja, hogy a JK-k nem azok, akiknek 
mondják magukat, tudja ki fia borjai, pontos leírást ad a céljukról és a múltjukról, 
tehát a JK-k ott fognak állni/ülni leforrázva miszerint az álcájuk lelepleződött. 
Nemhiába, Toron legjobb információ kufárával van dolguk. 

Ezután Nemesis en-Thyn a ház boszorkánymestere egy laza fenyegetéssel (már 
ami az erőviszonyokat illeti), elkéri a JK-k kisebb hajtincsét, nem kell mondanom 
mihez kell. 

A parancs - meg kell ölni a Zephyl-ház urát és mindezt úgy kell kivitelezni, hogy az 
Al’devar házat keverjék gyanúba. A JK-k élete egy hajszálon függ mostantól!  

Persze Nemesis megölésével a szimpatikus mágia megszűnik, de azért keményen 
meg kell dolgozni, hiszen a fiatalember nem nagyon jár ki a palotából, csak esténként 
megy ugyanabban az időben a kikötőnegyedbe, a Kígyófattyak klánjánál tesz 
látogatást 2 palotai fejvadász kíséretében (harcértékek lásd melléklet - a térképen 
20-as pont) a Halpiaci bódék dzsungelénél van a találkozó ez a Kígyófattyak 
főhadiszállása is egyben. Friss információkért cserébe súlyos aranyakat fizet. (Mindig 
van nála 10 a.) Nem érdemes az információcserét megzavarni, hiszen a JK-k 
könnyen ráfaraghatnak, hiszen a terep ismeretlen. 

Azonban még a Ricmedcon család sem tudja hogy az Al’devar házat az Orwellánus 
Kard testvériség is támogatja, és azzal sincsenek tisztában hogy a Zephyl-ház 
titokban Morgena hívő. 

  



A Zephyl család palotájába semmilyen más körülmények között nem lehet bejutni 
csak a fiatal hölgy által. Azt hogy a JK-k hogy beszélik rá a hölgyet az már az ő 
dolguk, de nem adja könnyen magát. Kis naiv lány, akinek fogalma sincsen a 
palotájukban megrendezésre kerülő tárgyalásról. Szóval ez a segítség úgy nyilvánul 
meg, hogy ha valamelyik JK az ujja köré csavarta a kislányt (szerepjátékkal), akkor a 
hölgy meghívót intéz a JK-nak a palotába. Hogy mikor az a JK-n múlik. Egy hátsó 
bejáraton keresztül mennek be, amit csak a nemesi ház sarjai ismernek. 

A mellékletekben találjátok az említett nemesi házak palotájának alaprajzát.  

Al’devar-ház palotájának védelme: 

30 db jól képzett fegyveres (20 harcos és 10 fejvadász)  

5 db. mágiahasználó (2 db boszorkánymester és 3 db Sogron pap) 

 

Ricmedcon-ház palotájának védelme: 

30 db jól képzett fegyveres (20 harcos és 10 fejvadász)  

5 db. mágiahasználó (2 db boszorkánymester és 3 db Tharr pap) 

 

Zephyl-ház palotájának védelme: 

30 db jól képzett fegyveres (20 harcos és 10 fejvadász)  

5 db. mágiahasználó (2 db boszorkánymester és 3 db Morgena papnő) védi az 
épületet. 

NJK-k leírása a mellékletben. 

 



Tárgyalások részletesen 
 

Kronológiai sorrendben: 

I. 

Hely: Ricmedcon-ház palotájában, a bal oldali toronyban 

Idő: 3. napon 

Minden mágiahasználó és fegyverforgató a palotában cirkál. 

Résztvevők: enoszukei / gro-ugoni küldöttség 

 

II. 

Hely: Al’devar-ház palotájában, jobb oldali emeleti szárny egyik szobájában 

Idő: 4. napon 

Minden mágiahasználó és fegyverforgató a palotában cirkál. 

Résztvevők: keleti barbárok / gro-ugoni küldöttség 

III. 

Hely: Zephyl-ház palotájában, a legfelső emelet legnagyobb előadójában 
tartják(északi) 

Idő: 5. napon 

Minden mágiahasználó és fegyverforgató a palotában cirkál. 

Résztvevők: abasziszi / enoszuke küldöttség 

 

Minden esetben 5 főből álló küldöttség az országokra jellemző népviseletben. 

Enoszukei: a mikádó elöljárói szíjsaru, bő szárú pamut nadrág, azúrkék selyem 
vörös-arany sárkány mintás rövid ujjú köntös 

Abasziszi: az aszisz nagykirály főnemesei bőrcsizma + selyem vagy brokát passzos 
nadrág és fehér ing/  

Gro-ugoni: Kard testvériség lovagjai - fekete félvértezetben 

Keleti barbárok: korgok bőr saru + bőr szoknya + bőr zeke 



A küldöttségek a palotán belül ideiglenesen létrehozott térkapun keresztül 
érkeznek/távoznak. 

Információk, ha sikerül észrevétlenül kihallgatni a tárgyalásokat: 

Enoszuke kapcsán: 

- Niare elfoglalása 
- az északi szövetség hajóinak feltartóztatása a Sinemos-tengeren 
- a támadás megindítása a következő év első hónapjának első felében 

Abaszisz kapcsán: 

- aszisz falanxharcosok áttelepítése toroni földekre (Lakhassyn tartományba) 
- az északi szövetség hajóinak feltartóztatása a Quiron-tengeren 
- az áttelepítés megindítása a következő év első hónapjának első felében 

Gro-Ugon kapcsán: 

- Tiadlan elfoglalása az ork hordák segítségével 
- a támadás megindítása a következő év első hónapjának második felében 

Keleti barbárok kapcsán: 

- korgok csapatainak áttelepítése toroni földre (Shín tartományba) 
- az áttelepítés megindítása a következő év első hónapjának első felében 

Végkifejlet 
Amennyiben a karakterek túlélik az eddigi kalandokat, háztűznézőket, 
megfigyeléseket, kémkedéseket, akkor egy minden eddiginél fordulatosabb kaland 
vár rájuk a Zephyl-ház palotájában megrendezésre kerülő találkozón. 

Csakis Laryssa cwa-Zephyl jóvoltából tudnak a JK-k bejutni észrevétlenül a 
találkozóra. Az alagsorba vezető alagúton keresztül tudnak bejutni a palotába, ha 
ártalmatlanná teszik a hölgyet, hiszen ő csak egy hódolóra várt. 

A találkozót a legfelső emelet legnagyobb előadójában tartják (északi). 

Az összes palota védelmére rendelt ember a helyszínen tartózkodik. 

Nem lesz könnyű kicselezni őket. De ez a KM-re bízva. 

Végülis mindegy, amennyiben a JK-k közelről tudják figyelni az eseményeket, akkor 
az alábbiak történnek a tárgyalások megkezdése után 20 perccel (protokoll után, 
addig a JK-nak fontos információk elhangzanak): 

- Ha a kalandozók megpróbálják megölni a ház fejét mielőtt az események 
sodrása magával viszi őket, akkor komoly ellenállásba ütköznek 



- Ha nem, Cethir testőre Ylun megindul Cethir cwa-Zephyl irányába és 
megpróbálja megölni kivont karddal. 

- Cethir-cwa Zephyl megijed és a többi fegyverforgatótól/ mágiahasználótól kér 
segítséget, akik Ylunra vetik magukat. Eközben Ylun azt kiabálja, nem az 
igazi Cethir, nem az igazi… 

- az abasziszi/enoszukei küldöttség fejvesztve menekül az ajtón keresztül a 
házban elhelyezett térkapu felé 

- Míg a fegyverforgatók Ylun leteperésével foglakoznak az öreg kyr szintén 
(lásd a leírást a mellékletben) megpróbál menekülni 

- 4 körrel később megjelennek a ház rejtett szolgái is  (Morgena papnők), akik 
rendet próbálnak tenni, ha a kalandozókat ott találják akkor nekik támadnak. 

- az alakváltó próbál menekülni, Cethir alakban parancsokat osztogat 
- a térkapu a pincében van elhelyezve, ami Morgena-szentély is egyben, mire a 

kalandozók leérnek, ha leérnek, oda összpontosul a kialakult csetepaté 
- 2 körrel később megjelennek a ház rejtett szolgái is  (Morgena papnők), akik 

rendet próbálnak tenni, ha a kalandozókat ott találják akkor nekik támadnak. 
- úgy tűnik a hatalmas túlerővel nem bírnak a kalandoraink, (hagyni kell őket 2-3 

körig harcolni a papnőkkel és a fejvadászokkal) 
- ekkor megjelenik a már ismert kapcsolattartó Nicolas, az embereivel kb. 10-en 

vannak (Ködfivérek fejvadász klán) és pár Sogron pappal, és pár perc alatt 
rendet raknak a kuplerájban (azért nem ölnek le mindenkit, csak ártalmatlanná 
teszik őket) 

- ha a kalandozók kíváncsiak a térkapura, a sötétből rájuk ront Morgena 
káoszfattya (lásd leírás)  

- a KM-re bízom, hogy a zaudernek sikerül-e megszöknie a nagy 
felfordulásban, ha nem akkor ki lehet belőle szedni mi volt a célja (Quiron- 
tenger délkeleti szegmenséből kivonatni az absziszi-enoszukei hajóhadakat, 
mivel itt élnek egy kisebb kolóniában a zauderek és jobban szeretik, ha nem 
lövik szeretett szigetüket naftáva. (Arguren sziget) 

 

Ezek után Nicolas elmondja, hogy a kalandozók voltak a legjobb csalik, akivel 
életében találkozott, minden lépésüket figyelemmel követte a Régensi-ház.  

Elmondja, hogy az Al’devar-ház vendégei (Kard testvériség lovagjai, papnői) és a 
Ricmedcon család mágiahasználói Ascens Morga boszmesterei, és Tharr papjai a 
tegnapi nap folyamán komoly összetűzésbe keveredtek (kb. 10-10 fő) az Al’devar 
palotánál és rendesen megtizedelődött a számuk. 

Egy illegálisan működő Morgena szentélyt sikerül felszámolni ezzel a hadművelettel 
hála Sogronnak. Ha a karakterek jártak tegnap este az Al’devar palota környékén 
szemtanúi lehetnek a véres összecsapásnak. 

Az öreg Zephylt holtan találják a hálószobájában, egy tőr áll ki a szívéből. A zauder 
álmában végzett vele. 



Nicolas mágiahasználói, a JK-k emlékkiolvasásával rakják össze a képet, miszerint 
a Ricmedcon család áll a vérengzés hátterében. 

Ezek után a kalandozók visszatérhetnek megszokott életükhöz, feltéve, ha minden 
értesülést megosztottak Nicolassal. Mindenki kap 30 a-t fejenként, ill. léphet két 
szintet.  



Al’devar-ház 

 
A ház tagjai: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A család shuluri rezidenciája 
 

 
 

A rezidencia maga, ha nem is a kyr építészet szerint épült, mégis sok vonásban hordozza a kyrekre jellemző formákat. Az 

építmény több száz éves, és ez az óta a család shuluri rezidenciája. 

 

A parkja nagyon szépen karbantartott, zöldellő lugasok és kis sövénylabirintusok útvesztőjén át jut el a látogató a házba. Hatalmas 

szökőkút díszíti a park közepét. 

 

A cselédek szállásai nem a főépületben találhatók, hanem a rabszolgákkal együtt egy egyszerű, és a sövények és fák között 

megbúvó épületben vannak. 

 

Ellenben a ház igencsak megbecsüli a pietorjait, akiknek egy külön kis szárny jutott a főépületben.   

 
Orcor Al’devar 

az Al’devar ház feje 

 
Myra Al’devar 

Orcor felesége 

 
Ricard Mirra 

a ház vendége 



Földszint:  

 

 
 

 

 

 

 

Emelet: 

 
  

Az alagsorban van 

kialakítva az a 

„szentély”, ahol a 

vacsora és bál után 

az orgiát megtartják. 

Az estélyen Orcor itt fogadja a vendégeit. 

A tárgyalás itt folyik a 

keleti barbárok / gro 

ugon küldöttségével. 

Lefüggönyözött 

ablakok mögött. 

A titkosajtó, egy 

alagúton keresztül a 

kertbe vezet, egy 

szökőkútnál lehet 

kijutni. (Al’devar 

felesége tud róla, és 

szokta is használni, 

ahogy a szomszédos 

vendégszobát is. ) 

Pietorok: 

Fegyveresek és 

mágiahasználók 

Mágikus csapda: 

Az íróasztal fiókjaihoz csak egy-

egy bizonyos ponton lehet 

kinyitni, különben működésbe lép 

a mágikus csapda, ami egy 10 E-s 

villámketrec, ennek működésbe 

lépését azonnal érzékelik a házban 

őrködő boszorkánymesterek. 

Itt leledzik elszállásolva 

Ricard Mirra, az 

Orwellánus lovag, aki a 

család támogatója. 

Ebben a helyiségben van egy 

titkos kémlelő nyílás, amit 

titkos ajtó felfedezéssel 

megtalálható, és a tárgyalás 

kihallgatható. Egyedül a ház ura 

tud erről. (A másik oldalról 

szokta lesni vendégeit.) 

Ugyanezen 

„szentélyben” nyitják 

meg a tárgyalás 

napján a térkaput, 

ahol a küldöttség 

érkezik és távozik. 

A lakosztály előtt mindig áll két 

őr, akik teljes hűséggel adóznak a 

ház urának. 



Zephyl-ház 

 
A ház tagjai: 

  

 

 

 

 

 

 

 

A család shuluri rezidenciája 
 

 

 
 

Az épületre egyáltalán nem jellemzőek a kyr hagyományok, sokkal inkább hajaz valamelyik északi (ereni vagy erigowi) stílusra. 

A kevés díszítéssel, már-már túl feltűnő a negyedben ez az épületegyüttes. 

 

A kertjére szintén jellemző ez a fajta minimalizmus. Egy-két fát leszámítva a parkja csak a zöld pázsiton kanyargó kis ösvények 

kompozíciója. 

 

A ház cselédei az oldaszárnyban tevékenykednek, és alszanak, és próbálnak nem uruk szeme elé kerülni. A ház pietorjainak egy 

külön kaszárnya szerű építmény van fenntartva a birtok végében. Kivételt képez Zephil testőre, akinek az emeleti lakosztályok 

között van a szállása. 

 

  

 

Laryssa cwa-Zephyl 

Cethir lánya 

 
Cethir cwa-Zephyl 

a Zephyl ház feje 

 
Ylun en-Yssil 

Cethir testőre  

 



Földszint:   - posztoló fegyveres őrök  - Morgena papnők - boszorkánymesterek 

 
Emelet: 

 
Alagsor: 

 
  

Ylur ismeri a ház 

minden titkát, titkos 

ajtókat, és 

csapdákat egyaránt. 

A tárgyalás ebben a 

helységben lesz. Itt 

lepleződik le a 

zauder is. 

Ebben a két kis 

szobában a 

tárgyalás napján 

Ylur őröket és 

mágiahasználókat 

rejt el. 

Egy akna vezet innen 

az alagsorba, erről a 

ház ura, Ylur, és 

Larissa is tud. 

Morgena 

káoszfattyának 

búvóhelye 

Amennyiben titkos 

találkája van Larissának, 

akkor itt vezeti be a 

látogatóját. 



Ricmedcon-ház 

 
A ház tagjai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ricmedcon-ház shuluri rezidenciája: 

 
 

Az épületegyüttes a császári szigetek hangulatát tükrözi rengeteg kyr építészeti elemmel. Az épületet sok apró dombormű díszíti  

a család és a Kyr Birodalom történetéről. 

 

A parkjában is rengeteg sövény- és márványszobor található. Kyr hősökről, történelmi alakokról. 

 

 

Kedves mesélők! 

A ház alaprajzát a kép alapján a fantáziátokra bízzuk. 

Kisszabi 
 

 
Khymmer Ricmedcon 

a Ricmedcon család feje 

 
Nemesis en-Thyn 

a ház magisztere 



Nem Játékos Karakterek és mellékszereplők - Első Törvénykönyv alapján 

 
Tharr kegyéből, Morgena árnyékában Sogron tüzének hódolva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Nicolas Laryssa - a Régensi-ház egyik tanácsadója, a kalandozók informátora – 7. szintű boszorkánymester 

(kyr-vérű, 60 éves-ifjúkorú hószín haj, kék szem, Sogron hitű) 

 

Erő 11 Ép: 7        

Gyor 14 Fp: 46        

Ügy 12         

Állk 12 AME: 40  Mp: 49 

Eg 14 MME: 41 Ψp: 36 

Szp 12 

Int 17 Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Aka 15 Alap  25 37/27  90 - 

Aszt 14 Tőr  35 47 92 k6  

Érz 12 Villám (7Mp/E) 25 - / 62  20 m k10/E 

 

Fontosabb képzettségek:  

Pszi – Mf, 3 Nyelvtudás – Af (toroni 4, erv 4, asszisz 4), Méregkeverés/semlegesítés – Mf, Álcázás/Álruha – Mf 

Lopózás 65%, Rejtőzés 70% 

 

N’duk – az Al’Devar ház gladiátora, „a Pietor Kutya” - 6. szintű gladiátor 

(udvari ork,  Tharr hitű) 

 

Erő 19 Ép: 7  SFÉ: 4      

Gyor 17 Fp: 46        

Ügy 16         

Állk 13 AME: 2 (12) 

Eg 12 MME: 1 (11) 

Szp 9 

Int 11 Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Aka 12 Alap  30 74/-  120 - 

Aszt 11 Kétkezes csatab. 35 92 137 3k6+2  

Érz 15 2 Egykezes csatab. 35 86 121 

 

Fontosabb képzettségek:  

Kétkezes harc Mf, Fegyverhasználat (kétkezes csatab.) – Mf,  Fegyvarhasználat (egykezes csatb.) – Af, Vértvisleet - Mf 

Akrobatika 50% 



Nem Játékos Karakterek és mellékszereplők - Első Törvénykönyv alapján 

 

Al’ Devar – Ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orcor Al’devar - az Al’devar ház feje – famor főnemes    (kyr-vérű, 100 éves, kb. 185 cm magas, Sogron hitű)  

 

Erő 12 Szp 13   Ép: 7        

Gyor 14 Int 15   Fp: 30        

Ügy 12 Aka 14        

Állk 12 Aszt 14   AME: 40  

Eg 11 Érz 13   MME: 40 Ψp: 36 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  20 35/-  80 - 

  

Fontosabb képzettségek:  Pszi – Mf, 5 Nyelvtudás – Af (toroni 5, erv 4, asszisz 4, pyaronni 4, dwoon 3), Heraldika, Diplomácia stb…. 

Myra Al’devar - Orcor felesége   (kyr-vérű, 70 éves - kb. 175 cm magas, Sogron hitű) 

 

Erő 9 Szp 15   Ép: 6        

Gyor 10 Int 12   Fp: 20        

Ügy 12 Aka 14        

Állk 9 Aszt 12   AME: 4 (20)  

Eg 10 Érz 14   MME: 2 (20) 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  10 20/-  70, - 

  

Fontosabb képzettségek:  2 Nyelvtudás – Af (toroni 5, erv 3), Szexuális kultúra – Af, Művészetek (festészet) -Af   

Ricard Mirra - az Al’devar ház vendége– 5. szintű Orwellánus paplovag    (ember, 29 éves  kb. 185 cm magas)  

 

Erő 16 Szp 13   Ép: 12        

Gyor 14 Int 13   Fp: 61        

Ügy 14 Aka 14        

Állk 15 Aszt 13   AME: 40  Mp: 40 

Eg 14 Érz 12   MME: 40 Ψp: 24 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  13 56  106 - 

Lovagkard 20 76 123 2k6+2 

 

Fontosabb képzettségek:  

Fegyverhasználat (lovagkard) – Mf, Fegyvertörés – Mf, Diplomácia – Af, Pszi - Mf 



Nem Játékos Karakterek és mellékszereplők - Első Törvénykönyv alapján 

Zephyl – Ház 

Cethir cwa-Zephyl - a Zephyl ház feje (kyr-vérű, 130 éves-, kb. 180 cm magas, Morgena hívő) 

 

Erő 12 Szp 13   Ép: 7        

Gyor 14 Int 16   Fp: 30        

Ügy 13 Aka 14        

Állk 12 Aszt 15   AME: 40  

Eg 11 Érz 13   MME: 40 Ψp: 36 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  20 35/-  80 - 

  

Fontosabb képzettségek:  Pszi – Mf, 5 Nyelvtudás – Af (toroni 5, erv 4, asszisz 4, pyaronni 4, dwoon 3), Heraldika, Diplomácia stb…. 

Laryssa cwa-Zephyl - Cethir kislánya (kyr-vérű, 30 éves- ifjúkorú, kb. 170 cm magas, Morgena hívő) 

 

Erő 9 Szp 16   Ép: 6        

Gyor 10 Int 12   Fp: 20        

Ügy 13 Aka 14        

Állk 10 Aszt 12   AME: 4 (20)  

Eg 10 Érz 14   MME: 2 (20) 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  10 20/-  70 - 

  

Fontosabb képzettségek:  2 Nyelvtudás – Af (toroni 5), Szexuális kultúra – Af, Éneklés/Zenélés - Af 

Ylun en-Yssil – Cethir testőre (8. TSZ. fejvadász , kyr-vérű, 50 éves-ifjúkorú, , kb. 180 cm magas, Tharr hívő, Zephyl-ház) 

 

Erő 13 Szp 11   Ép: 9        

Gyor 18 Int 12   Fp: 84  Ψp: 27       

Ügy 18 Aka 12        

Állk 13 Aszt 12   AME: 29  

Eg 13 Érz 17   MME: 29 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  34 80/-  130 - 

Puszta kéz 44 82 132 k6 

Lagoss   

Pugosz 

  

Fontosabb képzettségek:  2 Fegyverhasználat (lagoss, pugoss) –Mf ,  Nyelvismeret (erv 3, toroni 5, pyaronni 3) – Af, Rejtőzködés 70%, 

Lopózás 70%, ökölharc - Mf 

 



Nem Játékos Karakterek és mellékszereplők - Első Törvénykönyv alapján 

Ricmedcon – Ház 

 

  
Khymmer Ricmedcon - a Ricmedcon család feje (kyr-vérű, 80 éves- ifjúkorú,  kb. 180 cm magas, Tharr hívő) 

 

Erő 12 Szp 14   Ép: 7        

Gyor 14 Int 18   Fp: 30        

Ügy 15 Aka 14        

Állk 13 Aszt 14   AME: 40  

Eg 11 Érz 13   MME: 40 Ψp: 36 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  20 35/-  80 - 

  

Fontosabb képzettségek:  Pszi – Mf, 5 Nyelvtudás – Af (toroni 5, erv 4, asszisz 4, pyaronni 4, dwoon 3), Hamisítás - Mf 

Nemesis en-Thyn (8. TSZ. boszorkánymester, kyr-vérű, 38 év  kb. 175 cm magas, Tharr hívő) 

 

Erő 12 Szp 12   Ép: 6        

Gyor 13 Int 12   Fp: 53        

Ügy 15 Aka 16        

Állk 13 Aszt 17   AME: 42 

Eg 13 Érz 12   MME: 41 Ψp: 35 Mp: 56 (10) 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  29 44/20  95 - 

Kézi nyílpuska 32 34 30 láb k6/2*  *Toroni Pokol kínméreg 

  

Fontosabb képzettségek:  Pszi – Mf, 3 Nyelvtudás – Af (toroni 4, erv 4, asszisz 4), Méregkeverés/semlegesítés – Mf, Fegyverhasználat 

(kézi nyílpuska) –Af, Lopózás 75%, Rejtőzés 70%, Mágiahasználat Mf 

 



Nem Játékos Karakterek és mellékszereplők - Első Törvénykönyv alapján 

A rezidenciák őrsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejvadászok (5. szint) 

 

Erő 13 Szp 11 Ép: 9 (SFÉ:3) 

Gyor 18 Int 12 Fp: 57   

Ügy 18 Aka 12  

Állk 13 Aszt 12 AME: 17 

Eg 13 Érz 17 MME: 17 

Ψp: 15 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  35 62 114 - 

Lagoss  41 68 130 k10+2 

Pugoss(bal kéz)    

 

Fontosabb képzettségek:  

Fegyverhasználat (lagoss) –Mf Lopózás 70% 

fegyverhasználat (pugoss) –Af Rejtőzés 70% 

Kétkezes harc – Af 

 

 

 

Harcosok (5. szint) 

 

Erő 14 Szp 11 Ép: 12 

Gyor 17 Int 12 Fp:  55   

Ügy 17 Aka 12  

Állk 13 Aszt 12 AME:  2 

Eg 13 Érz 15 MME: 2 

 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  28 65 112 - 

Hosszú kard 39 89 138 k10 

    

 

Fontosabb képzettségek:  

Fegyverhasználat (hosszúkard) –Mf 

 

 

Boszorkánymesterek (6. szint) 

 

Erő 10 Szp 10 Ép: 6 

Gyor 15 Int 14 Fp: 38   

Ügy 14 Aka 13  

Állk 13 Aszt 13 AME: 32 

Eg 13 Érz 13 MME: 32 

Ψp: 29   Mp: 42 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  25 37/12 92 - 

Tőr  35 46 94 k6 

Villám (7Mp/E) 25 -/47 20m k10/E 

  

Opcionális varázslatok:  

Izomsorvadás 

Típus: Rontás    Szintje: 4 

Mana-pont: 35  Hatóideje: k10 óra 

Varázslás ideje: 5 szegmens   

Hatótáv: 20 méter 

 

A varázslat Izomsorvadás betegséget juttat azon áldozat  

szervezetébe. Hatására az áldozat izmai rohamos sor-

vadásnak  indulnak, melynek következtében az Erő és 

Gyorsaság körönként 1 ponttal csökken. A csökkenés 

eredménye minden a képességekhez kapcsolódó értékben 

és képzettségben megjelenik. A beteg állapota magától 

nem javul, sőt, a fent említett  módon rohamosan romlik. 

A képességek 3 alá nem süllyednek,  ettől kezdve a beteg 

állapota stagnál. Általános gyengeségben  szenved, KÉ-je, 

TÉ-je és VÉ-je egyaránt 30-cal csökken. 
A betegség természetes úton nem gyógyítható, 

papi Gyógyítás  varázslattal sem, csak a mágia 

semlegesítésével. 

 

 

Morgena papnők (6. szint) (Halál / Lélek szféra) 

 

Erő 11 Szp 15 Ép: 11  

Gyor 13 Int 14 Fp: 49   

Ügy 13 Aka 14  

Állk 13 Aszt 15 AME: 34 

Eg 15 Érz 12 MME: 33 

Ψp: 29 Mp: 54 

 

Fegyver  KÉ TÉ/CÉ VÉ/Táv Sebzés 

Alap  20 45 96 - 

Tőr  30 53 98 k6 

  

Opcionális varázslatok:  

HOMALYHÍVÁS 

Szféra: Egyedi, Halál Varázslás ideje: 2 szegmens 

Mana-pont: 8/15 Időtartam: 2 kör/szint 

Erősség: 6 Hatótáv: 3 lépés sugarú kör 

Hatására sötétség növekszik az általa meghatározott területen, 

melynek középpontja nem lehet tőle 10 lépésnél távolabb. Az 

így kijelölt 3 lépésnyi körben a papon kivül mindenki számára 

a Harc félhomályban módosítói lesznek érvényben. Ha pap 

mozgatni akarja a foltot, megteheti, de a varázslat 

manaigényesebb lesz. 

ÁRNYÉKBÉKLYÓ  

Szféra: Egyedi, Halál Varázslás ideje: 2 szegmens 

Mana-pont: 35 Időtartam: 1 perc/szint 

Erősség: 15 Hatótáv: 10 lépés sugarú kör 

 Mágiaellenállás: erőpróba 

A varázslat egy rendkívül erős, sötétségből font pántot hoz 

létre, melynek két vége eltéphetetlenül rögzül a tér bármely 

két pontjára, ha azok nincsenek a paptól 10 lépésnél, 

egymástól pedig 1 lépésnél távolabb. Kizárólag élőlények 

szilárd felülethez való rögzítésére szolgál. Akkor célszerű 

alkalmazni, ha az illető közel (1 lépés) áll valamilyen nagyobb 

tárgyhoz, felülethez. Ha ennél távolabb húzódott. 
 

 

 


	GRII_Versenymodul(melléklet nélkül)
	A zászlókról
	Shulur
	Shulur ismertebb klánjai röviden
	Ascens Morga
	Kard Testvériség - A Véres Kard Rendje
	Kígyófattyak
	Ködfivérek

	Házak
	NJK-k(ETK)

