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CSAPATLAP 

Csapatnév: Koncepció: 

1. játékos: JK neve: Kaszt (faj): Jellem: 

 

Megjegyzés: 

 

2. játékos: JK neve: Kaszt (faj): Jellem: 

 

Megjegyzés: 
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Megjegyzés: 

 

5. játékos: JK neve: Kaszt (faj): Jellem: 

 

Megjegyzés: 

 

I. Mesélő feljegyzései 
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MODUL 
 

Ez egy történet központú M.A.G.U.S. modul, amely alaposabban csak a fő csapásirányt taglalja. Ettől egy-egy adott 

mese alkalmával viszonylag tág keretek közt el lehet majd térni. Tehát a történet, az események egymásutánisága és 

ok-okozati viszonya adott, a karakterek pedig cselekedeteik alapján majd remélhetőleg ebben a térben mozognak. 

Magát a modult az elvárásoknak megfelelően 5 részre (ciklusra) osztottam. Mindegyik ciklus egy-egy játékalkalmat 

jelent. Természetesen itt előfordulhatnak majd átcsúszások. Az 1. játéknap két ciklusa közt ez semmi problémát nem 

okoz, ám a 2. játéknapon a 3. ciklus végét jó lenne, ha minden Mesélő pontosan betartaná, a KM csere miatt. Az egyes 

ciklusokon belül gyakran hivatkozás szerepel néhány leírásra, melyek a könnyebb kezelhetőség kedvéért a modul egy 

külön – „Leírások” című – fejezetében vannak összefoglalva. Ezek az adott ciklusnak nem képezik szerves részét, a 

karakterek cselekedeteitől függően korábban vagy később is szükség lehet rájuk, ezért kerültek ide. 

Szintén külön lettek kigyűjtve az egyes helyszínek térképei, melyekhez jelmagyarázat, illetve pár soros ismertető is 

tartozik. A játék során előforduló egyedi és típusos njk-k is külön részben lettek összegyűjtve, melyek után néhány a 

történetben szereplő bestia kapott helyet. E fejezet előtt összefoglaló táblázat készült a főbb njk-król, illetve azoknak a 

modulban betöltött szerepéről. 

Megtalálható még néhány nevesebb szereplő címere, egy rövidke szószedet és az esetlegesen előforduló mérgek 

jegyzéke. Végül magát a modult egy összefoglaló – a modul történéseit tartalmazó – időrendi táblázat zárja, amely után 

a karaktereknek kiadandó anyagról és a karakterhalálról található még néhány gondolat. 

Fontos, hogy az alábbi modul története egy relatíve „jó” jellemű (így feltehetőleg kooperáló) csapathoz lett igazítva. 

Amennyiben „gonosz” (vagy valószínűleg nem kooperáló) csapat játssza, akkor – hogy szerepükhöz hűen motiváljuk 

őket – a modul történeti környezetét néhány helyen módosítani kell. E módosítástól függetlenül a modul lényegi 

(lejátszandó) része megmarad. A „gonosz” vagy nem kooperáló csapat esetében eszközlendő változtatásokat, illetve 

javaslatokat az egyes ciklusokon belül a bekeretezett bekezdésekben ismertetem. Mivel a nem kooperálók reakciói csak 

nagy vonalakban jósolhatók meg, ezért az ilyen csapatok esetében nagyobb teher hárul majd a mindenkori Mesélőkre. 

Mindazonáltal javaslom, hogy a Mesélők ne(!) gördítsenek jelentős (erőltetett) akadályokat a modul fő csapásirányát 

nem követő csapatok útjába. Ha reakcióik a koncepciójuk és a körülmények alapján életszerűnek és logikusnak tűnnek, 

akkor hagyjuk meg számukra a játék szabadságát és cselekedhessenek belátásuk szerint. 

 

Koncepció 

A kaland alapvetően 4-6. Tsz.-ű csapatnak íródott, ilyen csapathoz van igazítva. A modul a Gályák tengerének északi 

partján (lásd 72. old.) a Kereskedőhercegségek egyikében – név szerint Ennaimban – pontosabban annak Sushtar nevű 

városában játszódik. Mivel az időpontot célszerű a Manifesztációs háború befejeződése után tenni, hogy ne legyen túl 

nagy zűrzavar a vidéken, ezért psz. 3705-ben játszódik. Pontosabban a meleg évszak idején, Adron negyedik havának 

(Feloldozás) első és második hetében. Szűken négy nap történéseit foglalja magában. 

Egy mondatban és alapesetben – hisz nem tudható, hogy az egyes csapatok mit hoznak majd ki belőle – egy politikai 

fogoly kiszabadításáról szól a történet. 

 

Háttér 

Majdnem egy évvel a modul kezdete előtt a Hat város szövetségének egyik igen befolyásos tagjának – Gothem bárónak 

– felesége (Eirah’nimm Gothem) épp hajóúton volt Equassel és Patarre (Edorl) közt, amikor hajója szörnyű viharba 

került, és Sushtartól 100 mérföldre nyugatra hajótörést szenvedett. A hosszabb tengeri útra puszta passzióból 

vállalkozott, mert férjét hónapokra elszólították az államügyek és a tervek szerint Patarreben látták volna viszont 

egymást. A bárónő harmadmagával napokig hánykolódott a tengeren, amikor „szerencséjükre” Ennaim egyik igen 

befolyásos nemesének – a Sushtari ádzzsának – a hajója kimenekítette őket. A már eszméletlen állapotban lévő 

túlélőket titokban azonnal Sushtarba vitték. (A bárónő két társa közül csak az egyik – egy matróz – maradt életben, aki 

jelenleg is az ádzzsa kémszervezetének egyik titkos börtönében sínylődik.) Az ádzzsa jelleméből adódóan azonnal 

meglátta, miként kovácsolhatna politikai tőkét saját maga számára az esetből. Úgy döntött, hogy határozatlan ideig 

„vendégül látja” a bárónőt. Erről – persze a névtelenség jótékony homályában maradva – tájékoztatta annak férjét is. 

Megígérte, mindaddig nagy becsben tartja nemesi „vendégét”, amíg a báró a kereskedelmi és politikai ügyekben az 

ádzzsának kedvező döntéseket hoz. A báró ehhez a „kéréshez” tartotta is magát, teljesítette az ismeretlen zsaroló 
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követeléseit, ám környezetének és ezzel együtt a Pyarroni Titkosszolgálatnak kezdet szemet szúrni a báró világi 

ügyekben tanúsított irracionális viselkedése. A Titkosszolgálatnak nem okozott nagy nehézséget kideríteni, hogy mivel 

tartják sakkban a bárót, ám jóval több követ kellett megmozgatnia ahhoz, hogy kiderítse, hol és kik tartják fogva annak 

feleségét. A sors úgy hozta, Pyarron számára előnytelen helyzet rajzolódott ki, ugyanis az ádzzsa az utóbbi években túl 

szoros üzleti kapcsolatba került az Eronei hercegséggel, amely tudvalevőleg kalózkodásból tartja fenn magát. Sőt, erős 

gorviki kapcsolatokra utaló jelekre is figyelemmel lett a szolgálat, miközben a Sushtari ádzzsa üzleteit vizsgálta. Tehát 

megszületett a döntés, meg kell szüntetni Gothem báró függőségét a Sushtari ádzzsától. Ezzel kétszeresen is jól járhat 

Pyarron. Egyrészt komoly kárt okoz az ádzzsának, másrészt lekötelezi Gothem bárót, a Hat város szövetségének egyik 

legbefolyásosabb polgárát. A feladat végrehajtásával egyik igen tehetséges ügynöküket bízták meg, a Hontalant. Az 

alapvető célon túl két elvárást fogalmaztak meg vele szemben. Az első az volt, hogy sikertelenség esetén semmilyen 

közvetlen kapcsolatot ne találjon senki a szabadítási akció és Pyarron között, hisz nem lenne szerencsés, ha az ádzzsa 

rájönne, hogy Pyarron ennyire szemmel tartja. Továbbá, ha a bárónő nem jutna el élve férjéhez, Pyarron igen 

kellemetlen helyzetben találná magát a kéretlen és rosszul sikerült mentőakció okán. A másik utasítás az volt, hogy a 

szituációt kihasználva egy kémet kellene bejuttatni az ádzzsa közvetlen, bizalmas környezetébe. Ezeket szem előtt 

tartva a Hontalan megkezdte az akció lebonyolítását… 

A közeljövőben rég várt lehetőség adódik a feladat végrehajtására, a bárónő ugyanis Sushtarba érkezése óta a Fehér 

Fok Úrnőjének „vendégszeretetét élvezi”. A Fehér Fok Úrnője a Sushtari ádzzsa egyik legjelentősebb és leghasznosabb 

szövetségese. Az Úrnő ugyanis, ahogy sokan sejtik is róla, egy viszonylag nagyhatalmú boszorkány, aki egyrészt 

háremhölgyeket „képez” a térség dzsadjai számára, másrészt titkon leánykereskedelemmel is foglalkozik és a partvidék 

minden jelentősebb városában bordélyházat üzemeltet. Tehát ott a várva várt lehetőség, hogy a Fehér Fok rövidesen 

egy fogadás (politikai és üzleti találkozó) színtere lesz, amelyre az ádzzsa és a térség néhány befolyásos személyisége 

lesz hivatalos. A Hontalan elképzelése az, hogy az általa kiszemelt kalandozó csapattal raboltatja vissza a báró hitvesét 

úgy, hogy a megbízó kiléte végig rejtve marad. Így nem lesz lenyomozható kapcsolat a mentőakció és Pyarron közt. A 

bejutásra, ami egyébként igen nehézkes, pedig jó alkalmat kínál a fogadás. Ugyanis a Fehér Fok lényegében egy 

kisebb, késő hatodkorabeli erőd, amelyhez egy mágikus világítótorony is tartozik. Az Erőd rendkívüli mágikus 

védelemmel rendelkezik. Ez is indokolta, hogy a bárónőt itt „látják vendégül”. 

A játékos csapatot már jó előre kiszemelte a Hontalan a feladat végrehajtására. Szépen terelgette is őket a megfelelő 

irányba és közben a szervezetnek hála, rengeteg információt is sikerült megszereznie róluk. A modul kezdetén épp egy 

hajón utaznak Sushtar felé. Aktuális feladatuk, hogy egy medált szállítsanak el Sushtar egyik tehetős polgárához, Firell 

Dashhoz, aki egyébként alvilági körökben jól ismert orgazda, bár ezt a csapat nem feltétlenül tudja, hisz ők inkább 

műgyűjtőként gondolnak rá. Lényegében a Hontalan volt az, aki a karaktereket – tudtuk nélkül – Dash útjába vetette. 

Azt azonban még a pyarroni sem tudja, hogy Dash valójában a Sushtari ádzzsa kémszervezetének vezetője. Tehát ez 

egy fatális véletlen. 

A modul lemeséléséhez nélkülözhetetlen a történet helyszínének, azaz Sushtar városának minél részletesebb ismerete. 

Ezért ezzel a leírással kezdődik majd a modul érdemi része. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Vida László) 
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Körülmények 

 

Dátum 

A modul 0. napja – azaz kezdete – megegyezik Adron negyedik hava (Feloldozás hava) első hetének utolsó (ötödik) 

napjával. 

 

Időjárás 

A történet négy napja a forró nyár közepén játszódik. Ebből 

adódóan a nappali csúcshőmérséklet 38-42 
o
C, amely éjszakára 

20-25 
o
C-ra mérséklődik. (Ezt a kellemetlen körülményt 

Mesélőknek érdemes is lesz kidomborítani.) 

A modul ideje alatt végig tiszta felhőmentes nappalok és 

éjszakák váltakoznak, csupán az 1. nap éjjelén látszanak a déli 

horizonton egy tengeri vihar villámai. 

A szél nappal a szárazföld felől a tenger felé, éjjel az ellenkező 

irányba fúj, ám e légmozgás erőssége igen csekély. Ennek 

alapján célzófegyvereknél a légmozgás „szellő” kategóriáját kell 

majd számításba venni, ami +10-es módosítót takar. 

 

Napkelte-nyugta 

A modul az egyszerűbb játékmenet kedvéért napi 24 órában 

számol, az egyes órák térségben használt neveiről az alábbi 

táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 5:45-kor kel és 

19:45-kor megy le. Mivel az éjszakai égbolt mindvégig derült és 

a holdak is szinte egészükben fent vannak, nyílt terepen csak a 

„Harc félhomályban” módosítóival kell számolni éjszaka. Ez 

persze csak nyílt terepre értendő, szűk sikátorokban és erdőben 

ennél kedvezőtlenebb módosítók is alkalmazhatóak. 

(forrás: Vida László) 

 

óra elnevezése óra elnevezése 

00 Sötétség 12 Szentek 

01 Kék hold 13 Törekvők 

02 Pusztítás 14 Madarak 

03 Remény 15 Lobogók 

04 Fény 16 Hit 

05 Élők 17 Barátság 

06 Tisztesség 18 Lánc 

07 Áldozatok 19 Bűnbánat 

08 Gazdagság 20 Vágyak 

09 Vigyázók 21 Homály 

10 Béke 22 Vörös hold 

11 Igazság 23 Álmok 

 

Mana-háló 

A város Mana-sűrűség szempontjából a vékony-mana kategóriába tartozik (lásd, PPLII 159-162. old.). Ez azt jelenti, 

hogy 200 Mp-al lehet számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 10 Mp/kör.  
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Sushtar 

(ahol lényegében a történet játszódik, ezért e város ismerete a Mesélők számára elengedhetetlen) 

 

Kereskedő hercegségek  
(Summ. 371. old., ETK 453. old.) 

Sushtar térképe 73. old. 

Sushtar vidékének térképe 74. old.  

 

Sushtar városa a Gályák tengerének északi észak-nyugati partján fekszik az Ennaim nevű kereskedőhercegségben. 

Ennaimban hat jelentősebb város található. A hercegi főváros Laroque mellett Meironque, Nanontal, Riera, Serreinas 

és Sushtar. A hercegséget a Meironqueből származó Querra nemzetség alapította, amely majdnem 1000 esztendővel 

ezelőtt a város aranybányáinak bevételét szárazföldi hadsereg kialakítására fordította és elfoglalta a már akkor jelentős 

tengerparti kereskedővárost, a mai hercegi főváros elődjét. Újabb 150 év elteltével – psz. 2855-ben – elfoglalta 

Serreinas-t, majd két évtizeddel később taktikus politikai manőverek után a hercegséghez csatolta Sushtart is. Közel 

700 évvel ezelőtt tovább terjeszkedett nyugat felé. Előbb elfoglalta Nanontal-t, majd alig egy évszázaddal később 

megalapította Riera városát. Ezzel kialakult a mai Ennaim.  

Természetesen a legtöbb fenti város – így Sushtar – helyén, már jóval az ennaimi időket megelőzően is álltak városok. 

Sushtar eredetéről nem sokat tudni, írásos emlékek nem maradtak fenn. Az egyedüli biztos pont ebben a kérdésben a 

település legrégebbi épülete a Fehér Fok Erődje (dzsad nyelven Gava el Hanur), amely Pyarron alapítását követő első 

évszázadokban épülhetett. A város mai képét annak a három dzsad családnak (esetleg törzsnek) köszönheti, amely psz. 

2300 környékén északról érkezvén letelepedett le itt, bár a Sushtari ádzzsa történészei váltig állítják, hogy itt 

városalapításról kell beszélni. 

 

Történelem 

 

Psz. 2300 környékén három dzsad törzs (család) érkezett meg a mai Sushtar területére valahonnét Al Madoba 

térségéből. Az akkori zűrzavaros idők kedveztek a jövevényeknek. Letelepedtek és hamar vezető pozícióba kerültek a 

városban. Mire psz. 2871-ben Ennaim követei megérkeztek, a várost már a dzsadok leszármazottai irányították. Azóta 

némileg visszább szorultak, bár az alapító El Abadei család most is fénykorát éli. A másik alapító – az El Hisszaim – 

család szintén igen befolyásos, bár vérük az évszázadok során már igencsak felkeveredett a többi itt élőével. A 

harmadik (El Dzsemal) család kihalt, emlékét már csak a kikötő túlpartján álló Dzsemal erőd neve őrzi. 

 

Lakosság 

 

A város lakossága kb. 40.000 fő, mellyel a második legnépesebb település a hercegségben a főváros után. A lakosság 

összetétele igen vegyes képet mutat, az egyes etnikumok közti keveredés – különösen a két legnagyobb (pyarroni és 

dzsad) réteg esetében – mindennapos. Szintén szót kell ejteni a gorviki, a shadoni és a nomád felmenőkkel rendelkező 

lakosokról is. Számszerűleg, hogy ki milyen származásúnak tartja magát: 40% pyarroni, 30% kevert, 20% dzsad, 5% 

gorviki, 5% shadoni. Mindent összevetve a sushtariak esetében nem beszélhetünk általános ismertető jegyekről. Más 

faj egyedeivel csak elvétve találkozhatunk a városon belül, azok is többnyire átutazók. Az öltözködési szokások az év 

legnagyobb részében uralkodó hőséghez igazodnak. A beszélt nyelvek tekintetében a pyarroni (közös) és a dzsad nyelv 

használata mindennapos, de gyakran hallható a shadoni és annak gorviki akcentusa is. 

A rabszolgaság intézménye itt elfogadott. Ám a rabszolgatartás csak a tehetősek közt előforduló jelenség, hisz a 

rabszolgákat etetni és ruházni kell. A városban annyira sok a munkás kéz, hogy jobban megéri szabad emberekkel 

dolgoztatni. A rabszolgák szabadoktól való megkülönböztetésére törvény írja elő. Ezért mindenegyes a városba 

megforduló rabszolga testén (szinte kivétel nélkül az arcán) a rabszolgatartó köteles elhelyezni (tetoválással vagy 

billoggal) a saját jelét. 

 

Vallás 

 

Mint a Kereskedőhercegségekben általában, itt is jellemző a vallási sokszínűség. A város történelméből adódóan 

azonban a dzsad istenek követőinek száma, szinte alig marad el a pyarronitákétól. A két legnépszerűbb istenség Antoh 

és Dzsah. Számottevő még Dreina hite, amely az előző kettőhöz hasonlóan több szentélyt tart fenn városszerte. Ezek 

mellett a városban Doldzsah, Galradzsa, Alborne, Gilron, Krad, Noir, Uwel és a város falain kívül (északi irányba) 

található temető szomszédságában Darton papjai tartanak fenn egyházi „intézményeket”. Sushtar falai közt működik 

egy Domvik templom és – bár az emberáldozatokat tiltják a város urai – felehetően legalább egy titkos Ranagol 

szentély is működik a falakon belül. Szót kell még ejteni Ellena papnőiről, akik több alkalommal is megkíséreltek 

szentélyt állítani úrnőjüknek, de eleddig minden ilyen kísérletük kudarcba fúlt (, hála a Fehér Fok Úrnőjének). 
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Gazdaság 

 

Sushtar gazdasága három pilléren alapszik. Ez a kereskedelem, a kézművesség és a helyi hajóépítő hagyományok. 

Messze földön híresek az itt készült tengerjárók és a mesteremberek, kik páratlan gyorsasággal és alapossággal végzik 

a szárazdokkokban az oda betérő hajók javítását. A kézművesség tagjai itt is céhekbe tömörülnek, ezek közül a 

legjelentősebbek a kőfaragóké, a fazekasoké, a szőnyegkészítőké, a kikötőmunkásoké és a kocsmárosoké. A város a 

Gályák tengerének szinte minden városával tart fenn kereskedelmi kapcsolatot. Ennél jóval csekélyebb a szárazföldi 

kereskedelmi utak jelentősége, melyek a Sushtartól a tengerpart mentén nyugati és keleti irányba indulnak. Szót kell 

még ejteni arról, hogy a térség legrégebbi Dzsad Bankháza is ezen a településen üzemel. Az árak magasak (akár a 

szokásos kétszerese) ám alkudni itt szinte kötelező. 

 

Politika 

 

A város belügyeibe a hagyományok szerint a mindenkori Nagyherceg (jelen pillanatban a 21 éve uralkodó II. 

Querra’ke Gazbaar) nemigen avatkozik. Amennyiben a város ádzzsája rendben megfizeti az adót és nem lépi túl az ősi 

egyezményekben megfogalmazott sushtari katonai erőre vonatkozó korlátokat, továbbá nem veszélyezteti a hercegség 

katonai, gardasági és politikai stabilitását, úgy a Nagyherceg tiszteletben tartja az ádzzsa pozícióját és szuverenitását. 

Egyébként a Sushtari ádzzsát a Nagyherceg nevezi ki e poszt betöltésére, de ezt a hagyományok alapján mindig a város 

legbefolyásosabb (azaz legvagyonosabb, vagyis aki a legtöbbet ígéri a Nagyhercegnek) családjainak ajánlása szerint 

foganatosítja. Jelenleg egyhuzamban a negyedik ádzzsa kerül ki a dzsad városalapítóktól származtatott El Abadei 

család tagjai közül. A kinevezés az adott személy haláláig szól, bár rendkívüli esetben a Nagyherceg ezt a kegyet 

megvonhatja. A jelenlegi ádzzsa – Abret Hillam El Abadei – biztosan tölti be pozícióját. Apja, aki az előző ádzzsa 

testvéröccse, a legbefolyásosabb sushtári család feje, mely a város legjelentősebb kereskedelmi flottájával és széles 

kereskedelmi jogokkal rendelkezik. Az ifjú kinevezése (psz.: 3696) óta erős és biztos kézzel kormányozza városát.  

Az ádzzsa dzsad eredetű kifejezés, eredeti jelentése parancsoló. Közös nyelven helytartóra szokás fordítani. Ennaim 

kereskedő hercegségben használatos titulus, amellyel a hercegi fővároson kívüli többi nagyváros vezetőjét illeti meg. 

 

 

Tehetősek (vagyis a „Nemesség”) 

 

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy Sushtarban a nemesi származás nem sokat ér. Itt a vagyon és a befolyás 

határozza meg a társadalmi pozíciót. A legnagyobb befolyást pedig az jelenti, ha egy adott család tölti be az ádzzsa 

hivatalát. Ezért van az, hogy a legvagyonosabb családok mind erre a pozícióra áhítoznak. A városban két-három tucat 

valóban tehetősnek mondható „család” él. Ezek közül azonban jelenpillanatban öt olyan van, mely igazán meghatározó 

és melyekkel kiemelten kell számolni. A felsorolás sorrendje a köztük meglévő pillanatnyi erőviszonyt tükrözi. 

- El Abadei család (a jelenlegi ádzzsa családja, mely ügyel a dzsad hagyományokra, tengeri kereskedelemből és a 

dzsad hagyományra alapuló kézművességből vannak jelentősebb bevételei) 

- El Hisszaim család (a másik „városalapító” család, mely sokat vesztett már vére tisztaságából, fő bevételi forrásuk a 

kereskedelem, több iskolát üzemeltetnek) 

- Numereim család (a szárazföldi kereskedelem irányítója, pyarroni eredetű, sok kézműves céh támogatja és ezekben 

van is érdekeltsége, emellett birtokolják a fakitermelési és bányászati jogokat) 

- Remini testvérek (3 fiú (1 már nem él) alapította, gorviki származású, 30 éve telepedtek meg itt, valószínűleg 

kalózkodásból szedték meg magukat, de mára próbálják nem bemocskolni a kezüket, jelentős a flottájuk (hajókísérés), 

kikötőmunkások céhének alapítói és vezetői, az ötlet, hogy e céhet 20 éve megalapították nagyon kifizetődő volt) 

- Obree Erkhamm (a hajóépítők céhének vezetője, várhatóan a négyből valamely fia viszi tovább a családfő pozícióját) 

Természetesen e öt család mögött, számtalan (ha nem is mindegyik) kevésbé jelentős is felsorakozik, azonban a 

viszonyok és szövetségek úgy váltakoznak itt, ahogy a szél fú Shustar fölött. A jelenlegi ádzzsa megválasztásakor az 

első három család aspirált a hivatal betöltésére a Nagyhercegnél. Bár az El Abadeiek már eleve jól álltak, de a 

küzdelmet végképp eldöntötte, hogy a Reminiek is őket támogatták, míg Obree Erkhamm nagyon okosan mindvégig 

távol tartotta magát attól, hogy a választania kelljen. 
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Kerületek, épületek, megjelenés, domborzat, víz 

 

A város hosszúsága és szélessége is kb. 3 kilométer, ennek alapján területe kb. 9 km
2
. Aki először jár Sushtarban, az 

könnyen eltévedhet. A főutcák kivételével a város egy zegzugos utcákból, sikátorokból álló rengeteg. Történelme során 

több és több ember szeretett volna a biztonságot nyújtó falakon belülre kerülni. Ennek egyenes következménye lett a 

város túlzsúfoltsága. A városban nincs park, sem álló vagy folyóvíz. A gazdagabb polgárai ízléses belső kerteket 

tartanak fenn „palotáik” belső udvarán. Két piacterén kívül nincs más hely, ahol nagyobb tömeg összegyűlhetne, 

kivéve a rakpartot. Az építkezési szokásokra jellemző, hogy földszintes, esetleg egy emeletes épületeket húznak fel. 

Ennél magasabb építmények csak a templomok, közintézmények és a leggazdagabb családok palotái. A lakosok 

általában közös telkeken, úgynevezett portákon élik életüket. Egy-egy ilyen portán átlag 3-7 család osztozik. A 

lakóépületek körbeveszik a porta gyakran jelképes méretű udvarát. Ezen – jobbára fehérre festett – lapos tetős épületek 

közt, ha szükséges falakat húznak fel. A porta közepe felé nyílnak a házak nagyobb ablakai, míg az utcák felé (kifelé) 

gyakran ablakok sincsenek. Egy-egy portának általában egy-két bejárata (kapuja) van. A jószomszédi viszony itt 

nagyon fontos. Az évszázadok során ezek a szabályos porták felbomlottak. Portákat felosztottak vagy épp egyesítettek. 

Olykor új falakat húztak fel, a porták kisebb nagyobb részt ragadtak ki az utcákból, vagy épp épületeket rontottak le, ha 

egy-egy utca átjárása már nem volt biztosított. Mindezek tükrében már belátható, hogy Sushtar utcáin mekkora káosz is 

uralkodik. Erre még egy lapáttal rátesz, hogy az ott lakók az utcán végzik el dolgukat, munkáikat és fennhangon árulják 

portékájukat. A városban igazából nincsenek konkrét határai ez egyes kerületeknek, a néprétegek azonban – igazából 

nem etnikai szempontból – mégis egymástól jól elkülönülten élnek. Így megkülönböztetjük a tehetősek, a katonák, a 

kereskedők, a kézművesek, a hajóácsok, a hajósok, a szegények negyedét, valamint a kikötőt (lásd 73. old). A város 

vízellátását a nyugati dombok tövében fakadó források biztosítják, melyek elsődlegesen a tehetősek palotáiba juttatnak 

ivóvizet, majd a főutcák mentén, illetve alatt található fedett csatornákban – kihasználva a domborzati viszonyokat – 

juttatják el kincsüket városszerte. 

 

Kapuk, falak és alagutak 

 

A városnak egyetlen valódi kapuja van, melyet Új Kapunak neveznek az itteniek. Ennek magyarázata, hogy a város két 

nagyobb lépcsőben érte el a mai formáját. Az első időkben a város alaprajza négyzet alapú volt, valódi falak csak az 

északi és gyengébb minőségű védművek a nyugati oldalról szegélyezték. E gyengébb védművek mögött a belső 

oldalon – a domborzati viszonyokból adódóan – általában 3-5 méteres meredély található. Az ezredfordulót követő 

években a város már túlontúl zsúfolttá vált és ez gátolta a fejlődést. Sokan a falakon kívülre szorultak. Ezért az akkori 

ádzzsák újabb falak építését kezdték meg és ezzel a város területe megkétszereződött. Közvetlenül ez után falat 

emeltek a város déli kikötőjénél is, melynek következtében az végleg megszűnt. Napjainkban a város nyugati falát 

kívánják megerősíteni, úgy hogy a jelenlegi – 5 méter magas, fából állított védvonalat – a többi részen is megtalálható 

7-9 méteres és 3 méter széles kőfalra cserélik. A várost kettészeli – Új és Régi városra osztja – a régi északi városfal, 

melyet továbbra is fenntartanak a város biztonságának megóvás érdekében. Ezen a falon található a Régi Kapu – a 

város egykori bejárata – amely (bár őrzik) általában mindig nyitva van. Szót kell még ejteni a Kikötői Kapuról, melyet 

hasonlóan őriznek, ám ezt az új városfal megépítését követően nyitották meg. A városkaput napnyugta után 2 órával 

zárják és napkelte előtt 2 órával nyitják. Itt vámot szednek. A kocsikat, de néha még a nagyobb csomaggal érkező vagy 

távozó gyalogosokat is átvizsgálják, nem e tart valaki magával csempészett (iratokkal nem rendelkező) árut vagy lopott 

holmit. A külső falak mentén a városban építési tilalom van elrendelve, amely azt jelenti, hogy a külső falaktól 

számított 60 méteren belülre tilos építkezi. E falak belső oldalán ez a távolság 10 méter, ám ezt már csak az újonnan 

épített fal esetében tudják betartatni, a régebbi falak belső oldala a legtöbb helyen már összenőtt az épületekkel. 

A városból közel fél tucat titkos(!) alagút vezet ki. Ezek kivétel nélkül a város nyugati oldalán találhatók, hisz itt a 

legkönnyebb egy-egy ilyen járatot kialakítani. Főként vészhelyzet esetére, illetve csempészésre használják őket. Ilyen 

járattal rendelkezik az El Abadei család, az El Hisszaim család (és így az Aranycsinálók klánja), a Szürkecsuklyások 

két alagúttal, valamint a Fehér Fok Erődje is bír egy ilyen titkos járattal. Mindezek mellet a régmúltból megmaradt 

néhány – mára funkcióját vesztett – alagút, amely a régi és az új városrész közti fal alatt vezet át. 

 

Utak 

 

A város egy sziklás területen fekszik, mely a nyugati részétől lejt a másik három égtáj felé. Több – kocsik 

közlekedésére is alkalmas út található a városban – melyek nyomvonalát festékkel jelölték (lásd a térképen vastagon 

berajzolt utakat). Ezeknek az utcáknak a szélességét tilos bármilyen építménnyel csökkenteni. Az utak hálózatára a 

város fejlődése volt komoly hatással. A város leghosszabb útja a tengerpart vonalát követi. 
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Klánok, rendek, iskolák 
 

A városban két tolvaj klán található, melyekről később – az Alvilág fejezetben – még szó esik. Ezek mellett szót kell 

ejteni a Manifesztációs háború veteránjai – kiket az ádzzsa fogadott be – által vezetett harcos iskoláról, a Kadír 

lángjáról. Itt néhány, a háborút megjárt dervis vezetésével karavánkísérőket képeznek, a legtehetségesebbekből pedig 

akár valódi dervis is válhat. 

A város legrégebbi (harcos) tengerész iskolája a Széljárók szövetsége. Szinte mindannyian a helyi hadihajókon töltik ki 

szolgálati éveiket. Az ilyen veteránok után kapva kap minden Gályák tengerén járó hajóskapitány, hisz személyükben 

nagyon fegyelmezett, hozzáértő és a fegyverforgatásban is igen jártas legénységet tudhat majd maga mellett. 

Szintén erős rendnek számít a külvilág számára Sushtari testőrség néven ismert iskola. Ez bár névleg az ádzzsa 

felügyelete alatt áll, a valóságban csak közvetve van rá befolyása. A Nagyherceg rendelete alapján a hercegség határain 

belül törvényen kívülinek tekintendő mindenféle fejvadász testvériség, melyet nem maga a Nagyherceg alapított. Ezt az 

intézkedést kikerülendő, az iskola névleg csak az ádzzsa testőrségének tagjait képzi, a valóságban azonban nagy számú 

és a fejvadászokéhoz kísértetiesen hasonló képzésben részesült „testőr” kerül ki az iskola falai közül. Egyébként maga 

a kiképzőhely holléte is titkos, csak a legjobban értesültek tudják, hogy a Sushtartól 30 kilométerre található Kharragar 

sziget ad otthont az iskola központjának. 

Szervezet keretek közt kizárólag Dzsah-papokat képeznek a városban. Ennek legfőbb oka, hogy a Manifesztációs 

háború idején súlyos veszteségeket szenvedő dzsad egyház, ebben a városban – melyet elkerültek a háború közvetlen 

borzalmai – komoly támogatásra talált. 

A Fehér Fok-i boszorkányrend – melyről még a későbbiekben több helyütt is olvashatunk (pl. lásd 31-32. old) – is 

számtalan leányzónak adja át mágikus tanait.  

A fentieken kívül még néhány magányos bárd és boszorkánymester oktathatja az ilyen tudásra szomjazókat. A helyi 

vallások papjai a komoly elhivatottsággal jelentkező ifjakat általában más, a tanítással többet foglalkozó rendházakba 

és kolostorokba küldik. 

 

Városőrség, katonaság 

 

A városőrség (mely egyben az ádzzsa szárazföldi „haderejének” gerince is) létszáma 500 fő. Ezek közül egy időben 

általában 400 fő van szolgálatban. A város védművei (lásd 73. old.) között 6 db kisebb és 3 db nagyobb bástya található 

(e három nagyobb bástya közül az egyik a kikötői öböl túlpartján lévő Patkány-foki Dzsemal erőd). A kisebb bástyákon 

és a hozzájuk tartozó falszakaszon egy időben 25 fő, míg a nagyobbakon 50 fő teljesít szolgálatot. A Régi Kapu 

bástyapárjánál ebből a szempontból egyetlen kisebb bástyának minősül, míg a Fehér Fok erődjében az Úrnő katonái 

(eunukok) látnak el szolgálatot. Szintén említésre méltó még a nyugati gyengébb védmű mentén a Felderítők erődje. A 

bástyák személyzete rendkívüli esetben kürttel, vagy őrtüzekkel jelezhet egymásnak. Egy bástya személyzetét öt 

naponta váltják, vagy helyezik át. A városban egyszerre 9 db egyenként 6 főből álló őrjárat tartja fenn a rendet. 

További 50 városőr a kaszárnyában tartózkodik, hogy szükség esetén azonnal bevethető legyen. Az őrök keményített 

bőrvértet, bőr kispajzsot és különféle fegyvert viselnek, ezen felül egyéb (bástyákon lévőknél gyakran célzó) fegyver 

lehet náluk. A város ostroma esetén, vagy különleges esetekben a hadihajók legénységét is a városba vezényelhetik. 

 

Kikötő és kihajózás 

 

A város keleti oldala végi a kikötő (rakpart). Ez a majdnem 3 km-es szakasz egy időben 30-40 hajó befogadására is 

alkalmas. A hajók a rakparttal párhuzamosan a mólóknál kötnek ki. Minden mólónak saját neve van. A kikötő északi 

végében találhatók a szárazdokkok, ahol több száz hajóács munkálkodik egyszerre. Ha szükséges, a kikötni vágyó 

hajók a védett öbölben horgonyoznak le együtt a város hadiflottájának 10-12 jól felszerelt hajójával. A kikötőt ezen 

kívül a bejáratnál található Kikötői erőd ostromgépei, a közel 250 méter széles behajózó csatorna folytatásában 

létrehozott mesterséges zátonyrendszer és a Patkány foki Dzsemal erőd védi, mely utóbbinak feladata, hogy 

megnehezítse az esetleges partraszállást. A város közeli partok természetéből adódóan (meredek sziklafalak) ugyanis 

ez máshol nem lehetséges. Végső esetben – a kikötő védelmének érdekében – még hajókat is el szoktak süllyeszteni a 

behajózó csatornán, hogy ezzel akadályozzák meg az ellenséges flotta kikötőöbölbe való bejutását. 

A hadihajók kivételével a többi hajó számára nem egyszerű a Shustari-öböl elhagyása. Minden hajó induláskor köteles 

kikötőtisztet venni a fedélzetére, aki bármit megvizsgálhat a hajó fedélzetén. A tisztet egy csónak várja a Kikötő 

erődnél, ha átszállt és jelez, a hajó elhagyhatja az öblöt. A kikötőtisztek foglalkozása igen veszélyes (bár 

megvesztegethetőek), hisz arra hogy a hajón tartózkodik a katapultok és balliszták kezelői nincsenek tekintettel. A 

kikötő napnyugtától napkeltéig zárva tart, amit éjjel a behajózó csatornában horgonyzó hadihajók biztosítanak. 
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Fogadók és ivók 

 

A városban kb. 20 fogadó és legalább háromszor ennyi ívó található. Ezek felszereltsége és minősége rendkívül tág 

keretek közt mozog. Nagy többségük a kikötő valamint a kereskedő negyedben található. Kizárólag a fogadósok 

céhének tagjai üzemeltethetnek fogadót, kifőzdét és ivót. Néhány fogadó és ivó elnevezése a városban: Fogadó a három 

szirénhez; Sushtari taverna; Füstös; Fogadó a kapu árnyékában; Fogadó a kalóz kincséhez; Féllábú Brick tavernája, 

Kék osztriga fogadó  

 

Szórakozás 

 

Száz féle szerencsejátékon veszítheti el vagyonát az, akit Sushtarba vet a jószerencse. A legjellemzőbbek az asztali 

játékok és az állatviadalok. Ezeket általában az utcán lehet játszani, de van néhány fogadó is, melyekbe betérhet a bátor 

szerencsejátékos, ám a kijutás – főként, ha túl sokat nyert az illető – nem mindig lehetséges.  

Az egyik legkülönlegesebb és messze földön híres esemény a cápaviadal. A városfalon kívül, az öböl belső részén egy 

– az utóbbi években hihetetlen népszerűségnek örvendő – itt kitalált „játék” zajlik. A tengerből elrekesztettek egy kb. 

10 méter széles és 30 méter hosszú részt, mely az elején csupán térdig ér, a vége felé azonban már 2-2,5 méter mély. A 

halászok hálóiba akadt néhány vérszomjas, de legfeljebb közepes termetű cápát tartanak ebben a „medencében”. A 

játékra bárki jelentkezhet, de igen ritka az alkalmankénti 2-3 öngyilkosjelöltnél több. A feladat csupán annyi, hogy egy 

közepes zsákba felfújt disznóbelet és két-három marék pénzt (rezet és ezüstöt) tesznek, majd a bekötött zsákot a 

„medence” legmélyebb részének tájára juttatják, mely a súlytól elsüllyed, de a fenéken „feláll”. A „viador”-t leöntik 

sertésvérrel és kap egy kést, továbbá ha akarja erős kötelet kötnek a lábára vagy a derekára, mellyel az ő instrukciói 

alapján esetleg ki tudják húzni a vízből. Ha önerejéből képes megszerezni a zsákot, a benne található érméket 

megtarthatja. A viadalokat – érdeklődéstől függően – 2-3 naponta rendezik, rengeteg a bámészkodó és a fogadásokból 

is sok pénz jut a szervezőknek. 

 

Kémhálózat 

 

Mint a Kereskedőhercegségek minden városa, úgy ez is jelentős kémhálózattal rendelkezik. A kémhálózatot az ádzzsa 

tartja fenn, így az ő mindenkori érdekeit szem előtt tartva tevékenykedik. Rendkívül nagy informátori hálózattal 

rendelkezik és az eszközökben nemigen válogat. Sok élelmes városakó épp információkereskedelemből tartja fenn 

magát. Mondják, a város falain belül semmi sem történhet az ádzzsa, a Szürkecsuklyások és kis túlzással az 

Aranycsinálók tudta nélkül. Természetesen, mint látható nem csak az ádzzsa foglalkoztat kémet. A három 

legtehetősebb család jó néhány informátora ténykedik városszerte.  

 

Alvilág 

 

Az alvilág – bár a törvények által kilátásba helyezett büntetések igen szigorúak – vígan megél Shustarban. Olyannyira, 

hogy a város a Szürkecsuklyások mellett egy másik, helyi tolvajklánt is képes „eltartani”, ezek az Aranycsinálók. Az 

Aranycsinálók, ellentétben nagynevű társaikkal, inkább a kisemberekből tartják el magukat. Gyilkosságokat ritkán 

követnek el, főként lopásokból tartják fenn magukat. Emellett csempészettel és védelmi pénz szedésével is 

megpróbálkoznak. A Szürkecsuklyások ezt – míg érdekeiket nem sértik – nyugodtan tűrik, a köztük lévő összetűzések 

rendkívül ritkák. Ebből adódóan a város falain belül – a Kereskedő hercegségekhez képest – viszonylag jó a 

közbiztonság, ám azzal minden külhoni számolhat, hogy minden másnap megpróbálják majd erszényétől 

megszabadítani. Éjszakára sokat romlik a helyzet, miután a nap lemegy a város egyes részein és a sötét sikátorokban, 

már minden arra járó kísérti a szerencséjét. 

A város alvilágát jobbára a Szürkecsuklyások tartják a markukban, szinte minden kétes üzlethez közük van. 

Az Aranycsinálók – akik között feltehetőleg jó néhány Doldzsah-pap is van – valójában az El Hisszaim család 

irányítása alatt állnak. Erről azonban teljes bizonyossággal sem a Szürkecsuklyások, sem az ádzzsa kémhálózat nem 

tud semmit, inkább csak sejtik, hogy a szervezetet a helyi tehetősök közül irányítja valaki.  
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Törvények 

 

Törvényszolgák – kiket az ádzzsa nevez ki – hívásra jönnek, ám ahol csak lehet azt a városőrség katonái tesznek 

igazságot. A törvényszolga hívásának legfőbb kockázata, hogy a vitás kérdésben „vesztes” fél fizeti a törvényszolga 

bérét (minimum 30r). Ezért valóban csak végső elkeseredésükben, muszájból fordulnak hozzájuk az emberek. 

A büntetések igen szigorúak, már ha az elkövetőket sikerül felelősségre vonni (elfogni). A korrupció hihetetlen 

méreteket ölt a városban, akinek pénze van, az sok mindent megúszhat. Ellenben a kémhálózat már koránt sem ennyire 

megvesztegethető. 

A büntetési tételek a következőek, bár a törvényszolgák mentőkörülmények esetén ettől eltérhetnek: 

- lopás, ha annak értéke kevesebb, mint amit a tolvaj egyszerre meg tud enni, billogozás. Ha újra elköveti akasztás. 

- lopás, ha annak értéke több, mint amit a tolvaj egyszerre meg tud enni, akasztás. 

- kémkedés, büntetése akasztás. 

- gyilkosság, minimális büntetése rabszolgaság maximális kövezés, megítélés annak kegyetlenségétől függ. 

- csempészést a lopással együtt kezelik, mondván, aki csempészik nem fizet adót, így meglopja az ádzzsát. 

- erőszak, büntetése kasztrálás. 

- más tulajdonának rongálása esetén meg kell téríteni a tulajdonos kárát, ha ez nem sikerül rabszolgaság. 

- vízszennyezés, aki a város vízkészletét veszélyezteti, azt zsákba varrva a tengerbe vetik. 

Az enyhébb büntetések közül mindennapos a forró billogozás, a kaloda és a botütés. 

 

Pletykák, események 

 

A modul időpontjában három népszerű pletyka foglalkoztatja a város lakóit.  

- Az első, hogy a minap (modul 0. napján) egy 11 főből álló kalandozó csapat indult a várostól északra, kb. 2 napi 

járóföldre lévő barlanghoz, melyet a környék lakói El Khaza Narah Gunn (azaz a Végtelen mélységek kapuja) néven 

emlegetnek. Erről a helyről számtalan legenda kering már emberöltők óta, melyek kivétel nélkül mesés kincseket, és az 

azokra vigyázó rettenetes szörnyetegeket emlegetnek. Jelenleg városszerte folyik a találgatás, az expedíció 

kimeneteléről. Sőt, a kalandozó csapat szálleshelyén – a Kék Narvál fogadóban – még fogadásokat is lehet kötni, hogy 

a csapat hány (esetleg mely) tagja fog visszatérni az útról. Mindenesetre a csapat nagy nyilvánosság előtt, heteken át 

készült a 6-8 napos küldetésre. (Ám az is lehet, hogy ez az egész csak egy jól megszervezett átverés, hogy kicsalják a 

fogadni vágyók pénzét.) 

- A második, sokakat foglalkoztató körülmény Qwardell kapitány halálának 33. évfordulója, illetve annak közeledte. A 

kapitány egy a szokottnál is kegyetlenebb kalóz volt, aki évtizedeken át rettegésben tartotta a térség lakóit és már 

életében is legendás alakká vált a tengerészek közt. A történet szerint az ennaimi admirálisa Serreinas közelében 

kelepcébe csalta, flottáját elsüllyesztette a súlyos (állítólag halálos) sebet kapott kapitányt pedig elfogta. Bár a 

Nagyherceg utasítása az volt, hogy szállítsák a fővárosba, állapota – egyesek szerint az admirális bosszúszomja – ezt 

nem tette lehetővé. Ezért a zászlóshajójának – a Gályák korbácsának – csonka árbocrúdján karóba húzták és ott 

hagyták. Halála előtt még megátkozta gyilkosait. Halálának első évfordulója körül az admirális zászlóshajója eltűnt a 

tengeren. Azóta állítólag többször is látták ez év ezen szakában Qwardell kapitány lidércfényben tündöklő kalózhajóit a 

vízen. Ennek oka az, hogy ha nem muszáj, a modul idején nem szívesen hagyja el egy kapitány sem a sushrati kikötőt. 

- A harmadik érdekes felvetés egy szárnyas sötét teremtményről szól, melyet éjjelenként a város régi (tehetősebbek 

által lakott) negyedében többen is látni véltek. A belső várfal másik oldalán pedig (a szegény negyedben) állítólag 

egyeseket el is ragadott. (Ez a hír minden valóságalapot nélkülöz, lényegében a helyi kémhálózat terjeszti, hogy távol 

tartsa az embereket a gazdag negyedtől és a fogadás helyszínétől, azaz a Fehér Foktól.) 

A modul időpontjában már nagy a készülődés Ynev egyik legfőbb ünnepének – a Kitekintés Ünnepe – megülésére. Ezt 

az ünnepet Adron Kvartjának negyedik („Feloldozás”) havában ülik meg; azon ünnepek közé tartozik, melyek felett két 

hallhatatlan – esetünkben Adron és Noir – közösen gyakorol védnökséget. A hívek összegyűlnek e két isten 

templomaiban, s amennyiben úgy látják jónak, megosztják egymással álmaikat, melyekből a papok igyekeznek 

kiolvasni a város (az állam) szempontjából lényeges ómeneket. Morgena hasonló funkciójú ünnepével esik egybe, 

melyet a kyr/toroni liturgia az Intések Éjjelének nevez. (Forrás: Summ. 458. old.) 

Ezt az ünnepet mintegy „meglovagolva”, rengeteg jós ajánlja fel lépten-nyomon szolgálatait a városban, a jövőjüket és 

sorsukat tudni, ismerni vágyó emberek számára. 
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1. ciklus (1. játéknap)  

0. napja a modulnak, azaz Feloldozás hava I. hét 5. nap 

 

Melyben: 

- a csapatok bemesélése megtörténik. 

- szembesülnek a feladattal és eldöntik mennyire kívánnak megfelelni annak. 

- jó esetben megérkeznek a történet színhelyére. 

 

Események az 1. ciklusra 

0. nap 

11 óra – a karakterek a Gyöngyvadász fedélzetén megkapják a ládikát 

*17 óra – kalózok utolérik a Gyöngyvadászt 

20 óra – a Gyöngyvadász kiköt Sushtarban 

 

Leírások az 1. ciklushoz 

Gyöngyvadász 29. old. 

A medál 29. old. 

Kalózhajók 29. old. 

 

Térképek az 1. ciklushoz 

Gályák tengere 72. old 

 

 

NJK-k az 1. ciklushoz 

Darass kapitány 42. old. 

Eljam, a navigátor 45. old 

Matrózok 67. old. 

 

A csapat – a kiírás szerint – azért kelt útra Sushtar felé, mert egy medált kell elszállítania oda. Az hogy honnét keltek 

útra a kalandozók szinte mindegy, csak az a lényeg, hogy a Gyöngyvadász nevű karavellen utaznak a város felé. Hogy 

pontosan hogyan került ez a medál a csapathoz, az a játékosok által megírt előtörténetből derül ki. Ezt a medált 

felkínálták egy kereskedőnek, aki nem sokkal később megkereste őket, hogy sikerült vevőt találnia. Jó pénzért (50 

arany) határidőre (vagyis ez év Adron negyedik havának (Feloldozás) második hetére) le kell szállítaniuk azt a sushtari 

Firell Dashnak, aki megszállott gyűjtője az ilyen régiségeknek. 

 

A csapat Sushtarba való érkezés előtt egy nappal, bár kb. több hete már a hajón utazik, egy sellős ládikát kap 

(valójában a Hontalantól), amit Darass kapitány nyújt át nekik. Itt a Mesélő átnyújtja a ládika tartalmát jelképező 

anyagot a játékosoknak, mely specifikusan az ő saját karaktereik számára lett elkészítve előtörténetük alapján. A ládika 

kisebb irathalmot tartalmaz, mely olyan nyelven íródott, amit a csapat tagjainak többsége ismer. Található benne egy 

levél, melyben egy ismeretlen „barátjuk” arra „kéri őket”, hogy a Fehér Fokból szabadítsanak ki egy elf nőt (valójában 

Eirah’nimm de Gothem-t). A levél összességében nagyon barátságos, leírja, hogy tisztában van azzal, hogy a 

karakterekhez hasonló kalandozók bizalmatlanok az ilyen megbízásokkal szemben, de az 5 mithrill érme jutalom 

mellett kilátásba helyez egyéb előnyöket is (már ha van, amire áhítoznak a karakterek). Továbbá itt-ott célzásokat tesz 

a karakterek féltett titkaira, múltjukban szereplő sötét foltokra, törvénytelen tetteikre, stb. (azokra miket a Pyarroni 

Titkosszolgálat kideríthetett róluk). Ellátja őket néhány jó tanáccsal, majd zárszóként leírja, hogy amikor (és nem ha!) a 

karakterek úgy döntenek ráállnak a feladatra, a megbízólevelet, a Fehér Fok és a fogadás leírását zárják vissza a ládába 

és azt adják vissza a kapitánynak még mielőtt a nap delelne, máskülönben ők is egy megoldandó problémát jelentenek 

a levél írójának. (Igen, ez egy fenyegetés!) Továbbá figyelmezteti őket, hogy a várost dolguk végezetlenül ne próbálják 

elhagyni, mert a kikötőt és az utakat is figyelik. 

 

„Gonosz” csapat esetében, vagy olyannál, mely feltehetőleg nem fog kooperálni, a levélnek lehet feladója (bár igazából 

ezt is a Hontalan írja, és azért választ gonosz partit, mert azokért úgyse kár), általában egy olyan szervezet, amitől tart a 

parti vagy legalább annak legbefolyásosabb tagja. Mindez az adott csapat előtörténete alapján, specifikusan hozzájuk 

lesz kialakítva. A gonosz partiknak vannak bűneik, amikkel meg lehet zsarolni őket. A gonosz, vagy nehezebben 

motiválható csapatoknak is lehet klánja, rendje. Az ilyen csapatok tagjai közt biztos van egy-két renegát. Akár az 

elhagyott klán is küldheti a levelet, a karakterek talán épp keresik a módját, hogy végképp elszakadhassanak ezektől. 

Ha sikeresen végrehajtják a feladatot, a klán rendezettnek tekintheti a számlát. A kapitánynak ebben az esetben nem 

egy elf nő, hanem egy (a nagyhatalmú szervezethez illő) eléggé ijesztő figura adja át a ládát. A levél itt nem 

túszszabadításról, hanem ember- (akarom mondani elf-) rablásról szól. Vagyis el kell rabolni az elrablottat az 

elrablóktól. 
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A sellős ládika további tartalma: 

- Sushtar térképe (a játékosok majd ezen vezethetik, hogy hol mi van, miről milyen infót gyűjtöttek) 

- Fehér Fok vázlatos leírása  

- A fogadásra meghívottak listája, pár szavas jellemzéssel, és a fogadás programja 

- Arckép (miniatűr) az elf nőről (az azonosításhoz) 

- Pecsét (mely rézből készült és bele egy mithrill érme és egy vésetekkel ellátott fém lapka van rejtve) 

- 25 arany előlegről szóló vagyonlevél 

 

A hajón – mint navigátor – ott van a Hontalan egyik „ügynöke” egy Antoh-pap. Rendkívül óvatosan figyeli, hogy a 

játékosok ráállnak-e a feladat végrehajtására. Ha visszaadják a ládát a kapitánynak a levéllel és a másik két leírással 

(ezt a kapitány darabra (3 pergamen) ellenőrzi is), akkor az lezárja a ládikát, és látható megkönnyebbüléssel a tengerbe 

dobja. Ha kérdőre vonják, azt mondja, hogy egy elf nőtől kapta még mielőtt a karakterekkel egyáltalán találkozott 

volna (Ez igaz is, legalábbis a kapitány ezt hiszi.) Valójában egy jóslat miatt aggódott a szélsőségesen babonás 

kapitány (lásd 42 old.). Ő egyébként minimális jutalom ellenében kész komoly segítségére lenni a karaktereknek, ha 

megkérik, de önként nem ajánlkozik! Ha a karakterek megtartják, vagy lemásolják a fent említett 3 pergament, az igen 

kockázatos lehet, hisz ha megtalálják náluk, az elég bizonyíték lehet ahhoz, hogy kémkedésért felakasszák őket. 

 

Ha a csapat nem vállalja a feladatot (azaz nem adja vissza a ládát), akkor a babonás kapitány megmakacsolja magát és 

a jóslat miatt, akár élete árán is, de megtagadja a vitorlák felhúzását. Ha megölik, vagy kényszerítik, akkor az Antoh 

pap szabotálja úgy a hajót, hogy annak mindenképp ki kell kötnie Sushtraon.  

A másik módszer, hogy valamivel napnyugta előtt néhány kalózhajó tűnik fel a horizonton (a navigátor értesítette 

őket). Ekkor a kapitány könyörög a karaktereknek (esetleg fenyegetőzik), hogy vessék tengerbe a ládát, mert 

beteljesedik a jóslat és itt pusztulnak. Itt igaz kényszer hatására, de remélhetőleg elvállalják a játékosok a feladatot, 

vagy legalább úgy tesznek (akár ez is elég). Ekkor a kapitány vízbe veti a ládát. Ha mégsem vállalják, úgy a kalózok 

kérdés nélkül katapultokkal vagy tüzes íjjakkal felgyújtják a hajót. Persze lehet, hogy a karaktereket kihalásszák a 

vízből. Ott az elmaszkírozott Hontalan fogadja őket – mint a kalózok vezetője – és azt mondja a foglyul ejtett 

karaktereknek, hogy ő próbált finom eszközöket alkalmazni, de a csapat rákényszeríttette, hogy kíméletlen legyen. 

Ezért bemutatja nekik kedvenc varázstudóját (valójában a zaudert), aki 

- „jó” csapat esetén egy agyontetovált elf, csak a játékosok összezavarása kedvéért, ki körmöt vagy hajat vesz 

minden karaktertől és kapnak egy utolsó esélyt, hogy azt tegyék, amit kell.  

- „gonosz” csapat esetén egy számukra sokkal ijesztőbb teremtmény vesz tőlük „szövetmintát”. Mondjuk egy Tharr-

pap gyűjt tőlük egy kis vért. Egy kyr varázstudó, vagy egy korcs aquirnak tűnő szerzet félemlíti meg őket. A 

zauder repertoárja igen széles, hisz a Pyarroni Titkosszolgálat titkos börtöneiben fogva tartott legrettegettebb 

lényeket is van módja lemásolni. 

 

A csapat 20 óra után megérkezik hajójával a kikötőbe és kiköt a Hínár nevű mólónál. Ettől a pillanattól a helyi 

kémhálózat (Dash utasította őket erre a medál miatt) nagyjából szemmel tartja őket. Remélhetőleg addigra valami 

tervet is sikerül kiötleniük a feladat végrehajtására, vagy arra, hogy miként szabadulhatnának a szituációból. A fogadás 

a 2. nap délutánján kezdődik. Feladatuk pedig az, hogy a 3. napon 0 óra és 2 óra közt egy a város falain kívüli helyre, a 

nyugatra vezető út mellett felállított akasztófák tövéhez (lásd 37. old.) érkezzenek az elf nővel, és majd ott a Hókától 

(lásd 54. old.) megtudják a pontos helyet, ahova a nőt el kell vinni és ahol, miután minden rendben van, megkapják a 

jutalmukat. 

 

Tippek neked tisztelt Mesélő a mesélés egészére, azaz pár hangulati elem, amire külön figyelj a mese során: 

- a modul címéhez hűen, folyamatosa (különösen éles helyzetekben) tájékoztasd a karaktereket a szélirány 

váltakozásáról, hátha azt hiszik, hogy ennek van bármi jelentősége. 

- a leírásoknál ne feledd mindig kihangsúlyozni, hogy milyen rekkenő hőség van a városban. 

- a város zsongását, a forgatagot, a lüktetését próbáld meg átadni a játékosoknak a leírásaidban, hogy egy elven élő 

dologként tekintsenek majd a történet színhelyére. 

- a karaktereket piti zsebesek (esetleg csalók) megpróbálhatják majd megrövidíteni. 
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2. ciklus (1. játéknap)  

1. napja a modulnak, azaz Feloldozás hava II. hét 1. nap 

 

Melyben: 

- a csapatok megismerkednek a várossal, „felveszik annak ritmusát”. 

- hozzálátnak a szabadítási akció előkészítéséhez. 

- felkeresik a tolvajklánt a biankó szívességért. 

- a medál ügyében találkoznak Dash-al és esetleg elfogadják tőle a Rodovek kiiktatására vonatkozó megbízást. 

- (a másnapi gyilkosság előkészítése, ha szükség lesz rá.) 

 

Események a 2. ciklusra 

1. nap 

*12 óra – Dash embere felkeresi a karaktereket a medál ügyében 

 

Leírások a 2. ciklushoz 

Tavirózsa fürdő 29. old. 

Dash háza 30. old. 

Rodovek napirendje 30. old. 

Fehér Fok Erőd 31. old. 

Térképek a 2. ciklushoz 

Sushtar 73. old 

Tavirózsa fürdő 84. old. 

Városrészlet fogadóval 85. old. 

Fehér Fok 75-83. old. 

NJK-k a 2. ciklushoz 

Friell Dash 43. old. 

Rodovek 54. old. 

Tolvajok és mások 68. old. 

Városőrök 70. old. 

A városban - bár a levél írója kérte őket, hogy csak óvatosan mozogjanak, hisz főként a helyi hatalomnak (ádzzsa) 

mindenhol vannak kémei - azt tesznek, amit akarnak. Valószínűleg szállást keresnek. Minél olcsóbb szállást keresnek, 

annál valószínűbb, hogy megpróbálják majd kirabolni a szobájukat. Itt ne szívbajoskodj Mesélő, külön jó, ha minden 

eshetőségre felkészítve, megszabadítod őket egy-egy személyes (szimpatikus viszonyban levő) tárgyuktól. Ha a 

városban való mozgáshoz nem fogadnak fel egy vezetőt (pl. egy utcakölyköt), akkor tévedjenek is el gyakran. Ráadásul 

ez a vezető nagyon hangulatos Njk lehet a Mesélő kezében, mindenki a csapathoz alkossa meg a személyiségét. 

Mindvégig fontos az időtényező, ne hagyjuk leülni a történetet, ne szüttyöghessenek, mindig történjen valami. 

Jó esetben itt valóban hozzálátnak a szabadítási akció előkészítéséhez. Ha nem, akkor némileg módosul számukra a 

modul. Mindemellett nagyon lényeges kérdés, hogy átadták-e a karakterek a náluk lévő medált Dashnak. Az Úrnőnek 

ugyanis mindenképp kell a karaktereknél lévő medál, és ennek megszerzése pedig Dash feladata. 

A nem kooperáló csapatok esetében feltehetőleg egyetlen „új” céljuk lesz, mégpedig az, hogy kimeneküljenek az adott 

szituációból. Ez áthúzódhat a további napokra, akár a város határain kívülre is. Ehhez el kell hagyniuk Sushtart. A 

kapitányok, ha a helyi hatóság üldözi a karaktereket, vonakodnak elvinni őket, sőt a jutalom ellenébe akár kettős 

játékot is űzhetnek és feladják őket a hatóságoknak. Szintén nehéz hajót szerezni a szellemhajókról keringő pletykák 

miatt (lásd 16. old.).  

Ha a medál nem jut el Dashhoz, akkor ő – mint a helyi kémhálózat vezetője – nagy erőket mozgat meg annak 

érdekében, hogy azt megszerezze a karakterektől. Ennek érdekében nem fogja engedni, hogy a karakterek elhagyják a 

várost. Amúgy is érkezésük óta figyelteti őket. Türelme véges, így nem igen válogathat az eszközökben. Itt a mesélő a 

városőrséget, kémeket, hadihajókat, fejvadászokat, boszorkányokat és minden szükségesnek ítélt eszközt bevethet. Ha 

kihúzzák a 3. nap éjjeléig (az elf kisded születéséig), akkor tudtukon kívül megakadályozzák az Úrnő terveit. Persze a 

városból (de inkább az országból) így is sikeresen ki kell jutniuk. 

Ha a nem kooperáló csapatnál a medál eljut Dashhoz, akkor a Mesélőnek „bele kell nyúlnia” a történet szerkezetébe. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Hóka – ki ekkor már ügynökein keresztül szemmel tartja a karaktereket – értesül 

az engedetlenségükről és a Hontalan utasítására megfenyegeti őket (persze nem személyesen), hogy felnyomja a 

karaktereket a helyi kémhálózatnál. A város törvényei alapján a kémkedés büntetése halál. Ha ez sem motiválja a 

csapatot, hogy a feladatát megoldja, akkor a helyi kémhálózat tényleg a nyomukba szegődik. Feltehetőleg megkísérlik 

elfogni (esetleg megölni) őket. Eszközökben ekkor már nem válogatnak. Itt a mesélő a városőrséget, mestertolvajokat, 

kémeket, hadihajókat, fejvadászokat, boszorkányokat és minden szükségesnek ítélt eszközt bevethet. Ezen kívül a 

jelentős fejpénzért a Szürkecsuklyások is beszállhatnak az üldözésbe. Sőt, ha a karakterek bejelentkeznek náluk a 

biankó szívességért (hogy az segítse menekülésüket), akkor egy nagyon jól megszervezett kelepcébe csalják majd őket.  

A város nagyon dinamikus hely, egy hatalmas emberforgatag. A karakterek könnyedén eltévedhetnek a városban, 

hacsak nem fogadnak fel egy vezetőt, kik tucatszám ajánlják fel szolgálataikat a városba érkező külhoniaknak. Minden 

eladó, rengeteg a pénzköltési lehetőség. Dash a medál átadásáig mindenképp figyelteti őket, szóval gyanússá válhatnak. 
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Az ismeretlen megbízójuk (írja a levélben is) intézett nekik egy biankó szívességet a helyi alvilágtól, bár fontos, hogy 

ne derüljön ki, mi is a valódi céljuk a karaktereknek ezzel a szolgálattal. (A tolvaj klán – Szürkecsuklyások – csak 

akkor végzi el ezt az egy feladatot, ha arra rábólint a Hóka is.) A karaktereknek a tolvajok képviselőjével a kapcsolatot 

egy kizárólag férfiaknak fenntartott Tavirózsa nevű fürdőben lehet felvenni a levél szerint. Érdekes szituáció lesz, 

ahogy a férfi karakterek egy szál semmiben bemasíroznak erre a sok-sok hiányos öltözetű szolgálólányt is 

foglalkoztató helyre, és ott próbálnak kapcsolatot létesíteni az összekötővel. 

Kapcsolatfelvétel a tolvajokkal. A megadottak szerint itt egyiküknek – egy Ibarában elszenvedett nyaktáji sebre 

panaszkodva – valódi (azaz férfi) masszőrt kell kérnie, majd előadhatja egyetlen kérését, melyben az ordani követre, 

mint közös ismerősre kell hivatkoznia. Ezt követően, ha rendben van az üzlet, megfogják őt keresni. A masszőr (egy 

középkorú férfi) egyébként süket, csak szájról tud olvasni. A beszélgetést egy – a bejárati függöny mellett ülő – félelf 

hallgatja ki (esetleg plusz pszi érzékélesítés (hallás)-al). A kérést – közvetítőkön keresztül – továbbítják a Hókának (aki 

a Szürkecsuklyásokkal egy másik, nem a Rodovek féle személyazonossága alatt üzletel). Ha ő rábólint (ehhez kb. 6 óra 

kell, mivel a tolvajoknak naponta kétszer van alkalmuk felvenni vele a kapcsolatot), a Szürkecsuklyások végrehajtják a 

kérést. A Hóka mindenre rábólint, ami valószínűsíthetően a megbízatásuk sikerét szolgálhatja. Azt, hogy a tolvajok mit 

képesek (vagy hajlandók) végrehajtani a KM dönti el. Persze ez nem lehet valami nagy dolog, nem oldhatják meg a 

feladatot a karakterek helyett. Mondjuk úgy érdemes kezelni a dolgot, hogy legfeljebb egy 30-40 aranyas „szívességet” 

kérhetnek. Arra, hogy ne kérjenek túlságosan a valódi feladatra utaló dolgot, már a megbízói levélben is figyelmeztette 

a Hontalan őket. Félő, a Szürkecsuklyások jó pénzért majd feladják őket. Ha erre mégsem figyelnek Mesélő, akkor az 

legyen egyenlő a lebukással. Az információ eljut a helyi kémhálózathoz, amely azonnal a nyomukba szegődik. Majd 

feltehetőleg el is fogják (esetleg megölik) őket. Eszközökben ekkor már nem válogatnak. Így heroikus feladattá válik a 

modul elsődleges céljának végrehajtása. 

Ha a karakterek 12:00-ig nem viszik el a medált Firell Dashhoz, akkor annak egyik embere megkeresi őket, és felkéri a 

csapatot, hogy keressék fel a nemes urat. Látogatásukat Dash már nagyon várja, a kikötőbe való érkezésük óta 

figyelteti őket. (Ha nem hajlandók átadni a medált, akkor egy tolvaj ellopja tőlük. Ha ez nem lehetséges, akkor 

megkísérlik erőszakkal elvenni tőlük. Akár hajtóvadászatot is indítanak, hogy a medált mielőbb megkaparintsák. Itt 

bevetnek mindent: városőrség, fejvadászok, boszorkányok, stb.) Ha nem akadékoskodnak, Dash örömmel kifizeti nekik 

az 50 aranyat a medálért (persze ellenőrizteti annak valódiságát, akár mágikusan is, így átverni nem lehet!).  

További 20 aranyért egy újabb feladatot szeretne rájuk bízni. Mégpedig azt, hogy élve fogjanak el egy aljas rabszolga-

kereskedőt, egy bizonyos Kardell Rodovek-et, és adják át a városőrségnek, azaz szállítsák el a Kaszárnyába. Ez a 30 

arany jelen pillanatban is ki van tűzve az illető „úriember” fejére. Ja, hogy ő csak 20-at mondott? Hát igen, de ez a 10 

arany jár neki, mert ő tudja, hogy hol is van Rodovek. De e nélkül is minden józan lelkű ember számára szolgálatot 

tennének ezzel a tettükkel a kalandozók, mondja ő. Persze a saját részéről (10 arany) is hajlandó lemondani. A 

karaktereknek „őszintén” elmondja, ő azért nem akar nyíltan belekeveredni az ügybe, mert tudtán kívül üzleti 

kapcsolatba került ezzel a nyomorult gorvikival (ha a karakterek láthatóan gorvikiak, akkor ezt nem hangsúlyozza ki). 

Márpedig az nagyon rossz fényt vetne rá, ha ez kiderülne róla. Szóval megpróbál (kérlek Mesélő Te is tégy így) 

mindent elkövetni, hogy a karakterek elfogadják Rodovek elfogására vonatkozó megbízást. Ha a játékosok meg akarják 

zsarolni, egy színlelt dühkitörés után újabb aranyakat is hajlandó felajánlani.  

Valójában Dash – aki a helyi kémhálózat feje – gyanítja, hogy Rodovek egy kém, szeretné kivallatni. Azt viszont látja 

a fickóról, hogy igen profi, ezért nem akar saját embereket ráküldeni. Inkább leteszteli, hogy a kalandozók mit tudnak 

vele kezdeni. Gyanítja, hogy nem sikerül majd elkapni, de szorongatott helyzetben – míg a karakterek üldözik – hátha 

hibát követ el. Ha meg mégis sikerül elkapni, akkor a kínzómesterei tényleg kivallatják. Amit azonban egyik fél sem 

tud, hogy Rodovek valójában a Hóka, aki a Hontalan – és így a karakterek ismeretlen megbízójának – helyi 

összekötője. (MESÉLŐ, VIGYÁZZ A NEVEKKEL, NEHOGY A JÁTÉKOSOK ELŐTT KEVERD A HÓKÁT ÉS A 

RODOVEKET!) Ráadásul a Hóka az, aki majd a szöktetés éjszkáján a karaktereket a találkahelyhez útbaigazítja majd. 

Szóval a Rodovek elleni sikeres akcióval a saját küldetésüket teszik/tehetik tönkre. Egyébként a Hóka nevet onnan 

kapta, hogy a fickó albínó. Ezt persze jól álcázza, de ez az egyedüli jel, ami esetleg segíthet a karaktereknek. Ugyanis 

amikor (ha) elfogják Rodoveket, ki fog számukra derülni, hogy ő albínó (és esetleg, az is hogy nem is gorviki) és ha 

emlékeznek arra, hogy a megbízó levele szerint a Hókával kell találkozniuk, akkor összeállhat nekik a kép, azaz hogy 

Rodoveket nem szabad elfogniuk. Egyébként Rodovek (a Hóka) biztonsági okokból nem tudja kikkel fog találkozni 

aznap éjjel, az azonosításra a kapitánytól kapott ládikóban található medál (illetve az abba alaposan elrejtett egyedi 

mithrill érme és titkos üzenet) szolgál. Vagyis a Hóka teljes erőbedobással küzd majd a karakterek ellen, hacsak nem 

veszi észre náluk a medált, bár ennek valószínűsége csekély. A fickó nagyon profi és felkészült. Sok rejtekutat ismer, 

helyeket ahol el lehet tűnni az üldözők elől. A szállása is hemzseghet a csapdáktól és titkos menekülési utaktól.
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3. ciklus (2. játéknap) – utána KM-csere 

2. napja a modulnak - délelőtt, azaz Feloldozás hava II. hét 2. nap  

 

Melyben: 

- ha a történet úgy alakult, a karakterek tovább üldözhetik Rodoveket. 

- vagy (és) szembesülnek egy gyilkosság következményeivel, melybe ők is belekeverednek. 

- előállnak a végső tervvel a szabadítási akcióra vonatkozóan. 

 

Események a 3. ciklusra 

2. nap 

04 óra – gyilkosság a szomszéd szobában 

08 óra – a szobalány a szomszédszobában felfedezi a gyilkosságot és 20 percre rá ideér a városőrség 

*10 óra – a Fehér Fok Úrnője végrehajt egy tetszőleges, de karakterek ellen irányuló varázslatot 

 

Leírások a 3. ciklushoz 

Rodovek napirendje 30. old. 

Kaszárnya 31. old. 

Fehér Fok Erőd 31. old. 
 

Térképek a 3. ciklushoz 

Sushtar 73. old 

Városrészlet fogadóval 85. old. 

Fehér Fok 75-83. old. 

 

NJK-k a 3. ciklushoz 

Rodovek 54. old. 

Tolvajok és mások 68. old. 

Városőrök 70. old. 

 

Itt a mesélőnek kell kalibrálnia. Mert alapesetben vagy Rodovekkal foglalkoznak, vagy a gyilkosságból mossák tisztára 

magukat a karakterek. Bár ha a Mesélő elég felkészültnek látja a csapatot, szimultán is felvetheti e két bonyodalmat. E 

napnak a lényege, hogy a még modulmegoldással foglalkozó csapatok utolérjék magukat, vagyis felhozzuk őket – 

lehetőleg „tiszta lappal” – a szabadítási akció megkezdésének időpillanatára. 

 

Nem kooperáló – vagyis a modul céljával nem foglalkozó – karakterek esetében itt a motivációik és eddigi 

cselekedeteik alapján specifikusan kell meghatározni a hátralévő napok eseményeit. Ettől függetlenül, hogy a nem 

kooperálókat egy kicsit visszatereljük a modul csapásirányába a következőket javaslom alkalmazni. Elérkezett az idő, 

hogy bevessük a Fehér Fok-i boszorkányrendet. Ha az Úrnő a hat legerősebb tanítványával Boszorkánykört alkot, 

akkor egy 504 Mp-os varázslatot vethetnek be a karakterekkel (vagy egyikükkel) szemben. Kétségtelen, hogy ez ellen 

esélytelen minden játékos karakter. A szimpatikus elven működő varázslathoz vagy egy a karakterektől valami módon 

megszerzett (ellopott, elhagyott) tárgy, de végső esetben akár a valaki által lenyúlt széklet (szálláshelyről vagy a 

Gyöngyvadász fedélzetéről) is alkalmas lehet. Dash előrelátó emberei, ezt már korábban beszerezték. Lássuk, mi 

motiválhatja az Úrnőt és milyen varázslatokat vethet be. 

Ha még a karaktereknél van a Medál, akkor a Fehér Fok Úrnője úgy dönt – ha már Dash nem képes rá – ő maga szerzi 

meg a Medált a karakterektől. Nagyon sürgeti az idő. Ezért végrehajtja a „Szólító ige” nevű varázslatot a Fehér Erőd 

udvarán. A másik lehetőség, hogy készítenek egy Kék viaszbábot és egy Sugallat varázslattal utasítják az egyik 

karaktert, hogy szerezze meg a medált és adja át az Úrnőnek, hisz így könnyebben elmenekülhet üldözői elől. 

Ha a karakterek átadták a Medált, és már a Hontalan rájuk eresztette a helyi kémszervezet, akkor – mivel Dash-ék 

feltételezik a kalandozókról, hogy a Fogadás megzavarására, esetleg merényletre készülnek – az ádzzsa utasítására 

Személy megkeresését varázsol a Fehér Fok Úrnője. Ezt egy jól szervezett rajtaütés követi, melyet remélhetőleg épp 

csak túlélnek a karakterek. Az egyik haldokló támadó aztán elárulja, hogy hiába menekülnek, a Fehér Fok 

boszorkányai megtalálták a módját (Kék viaszbáb), hogy végezzenek a karakterekkel. A fogoly beszélhet a 

viaszbábról. Remélhetőleg ebből rájönnek a karakterek, hogy be kell jutniuk az Erődbe és elpusztítani a viaszbábot, 

különben sosem menekülnek meg ebből a szituációból. Amíg nem jönnek rá, addig sorra jönnek az egyre durvább 

mágikus praktikák és az egyre felkészültebb rajtaütések, ha nincsenek a városba akár Árnyékajtón keresztül is.  

Természetesen a Mesélő a szituációtól és a csapattól függően kell, hogy eldöntse, a boszorkányok milyen mágiát 

vetnek be – feltehetőleg – a Kék viaszbáb segítségével. Például: Szerelemvarázs, Viszály, Szemmelverés, Érzelem 

kioltó és érzelem keltő varázslatok, Átokvarázs, Jellemtorzító átkok, Tudatrablás, Kínokozás, Ámokfutás, Álmatlanság, 

Rémálom, Igazálom, stb. (vagy bármilyen speciális egyedi varázslat). 
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Tehát – ha eddig nem tették –, akkor e nap hajnalán vagy ez előző nap éjjelén a karakterek úgy dönthetnek, megkísérlik 

elfogni Rodoveket. Persze, csak akkor, ha elfogadták Dash erre vonatkozó megbízását. 

Reggel, ha egy fogadóban ébrednek (mert jó eséllyel így lesz), gyilkosság történik a szomszéd szobában. Megölnek 

valakit, akivel az egyik karakter konfliktusba került az ideérkezésük óta.  

 

Tippek a szomszédszobában történt gyilkosság körülményeire, mellyel a karakter(eke)t vádolják 

(kit? ki? miért?) 

 

- Egy tolvaj az áldozat, aki a karakterek szálláshelyének közelében megpróbálta elemelni az egyik karakter 

erszényét, de lebukott bár sikerült elmenekülnie vagy épp futni hagyták. 

Valójában a fogadós fia végzett vele. Leütötte, majd agyonverte egy fa székkel.  

A fogadós fia volt a felhajtója a tolvajnak, ő szemelte ki számára a meglopandó tehetősebb embereket. A 

karakterek szobája melletti helység épp üresen állt, ezért itt beszélték meg közös dolgaikat. Ennek során a tolvaj 

letorkolta a fiút, hogy miért ilyen kockázatos áldozatot (értsd a játékos karaktert) szemelt ki számára. Erre a fiú, 

azt mondta, örüljön a tolvaj, hogy segíti a pénzszerzésben. A tolvaj meg azt mondta a fiúnak, inkább maradjon 

„csöndben” és örüljön hogy az apja még nem szerzett tudomást arról, hogy a fiacskájának milyen kétes üzelmei 

vannak. Erre rágott be a fiú és ütötte le a neki hátat fordító tolvajt. 

 

- Egy férfi az áldozat, kivel szerencsejátékot játszott(ak) a karakter(ek). Az mindegy, hogy nyertek-e vagy 

veszítettek. Ha nyertek a karakterek, akkor a fickó jött revansért követelőzni és pórul járhatott. Ha vesztettek, 

akkor méginkább van indíték, hisz erőszakkal akarták visszaszerezni, amit elvesztettek. 

Valójában két besurranó tolvaj végzett vele. Leszúrták.  

A két tolvaj, mivel szemet vetettek a vagyonára, együtt mulatott az áldozattal az előző este. Úgy hitték sikerült 

eléggé leitatniuk ahhoz, hogy este, ha besurrannak hozzá, eltudják lopni a pénzét. Be is jutottak a szobába, de 

nem voltak elég óvatosak, zajt csaptak és így az álmából felriadó férfit leszúrták. 

 

- Egy lány az áldozat, kivel kikezdett az egyik karakter, vagy fordítva. 

Valójában a fogadós fia végzett vele. Megfojtotta.  

A fogadós kicsit gyengeelméjű fia már régóta szemet vetett erre az ifjú hölgyre. És amikor látta, hogy a 

karakterekkel kacérkodik, igencsak féltékeny lett. Ezért odament a lányhoz és azt hazudta neki, hogy a kérdéses 

karakter a szóban forgó szobában szeretne találkozni vele. Mivel a lány hajlott a légyottra, a megbeszélt 

időpontban a szobába ment. Csakhogy ott nem a karakter, hanem a begőzölt ifjú várta, aki előbb őszinte 

szerelmét bizonygatta, majd látva a visszautasítást dühében végzett a lánnyal. 

 

- Egy másik vendég (kit akár testőrei is kísérhettek) a fogadóból az áldozat, kivel összeszólalkoztak a karakterek. 

Valójában egy fejvadász végzett vele. Leszúrta. 

A férfi, aki egy gazdag kereskedő, üzleti tárgyalásra érkezett a városba. Helyi konkurensei tartottak tőle, hogy 

jelentősen túl fogja őket licitálni és így veszélyezteti az ő üzletüket. Ezért drága pénzen orvgyilkost fogadtak. Az 

orvgyilkos, míg a kereskedő és testőrei vacsoráztak, bejutott a szobába és elrejtőzött (pl. az ágy alatt). Amikor 

már mindenki aludt és a szoba előtti őr sem volt már éber. Előbújt, végzett a kereskedővel, majd a szoba ablakán 

keresztül észrevétlenül elhagyta a tett helyszínét. 

 

Tehát a városi őrség rövidesen jön, és ha gyorsan nem tűnnek el, beviszik (legalábbis megpróbálják) az ügyben érintett 

karakter(eke)t a Kaszárnyába. Ha ott őszintén elmondják a történteket és nem találnak náluk semmi kompromittáló 

dolgot (pl. nincs náluk véletlenül a Gyöngyvadászon kapott anyag vagy annak másolata), akkor – talán kis csúszópénz 

átadásával – a kivizsgálás gyorsan tisztára mossa ő(ke)t és nem sokkal dél után szabadon engedik. Máskülönben 

komoly veszélybe kerül a küldetésük végrehajtása. Esetleg súlyos pénzekkel kell megvesztegetni a hatóságokat a 

csapat többi tagjának. Ellenben ha futva menekülnek a szálláshelyükről, akkor még gyanúsabbá válnak és jó eséllyel a 

rendfenntartók a szökevények felkutatásába kezdenek majd. Ilyen körülmények közt tovább nehezedik a fő feladat 

vágrehajtása. Ez a rész lényegében csak arra szolgál, hogy kicsit megizzasszuk őket délelőtt, a Mesélő akár ki is 

hagyhatja a történetből, ha a karaktereknek egyéb fontos dolga van a szöktetés előkészítéséig, vagy ha a Mesélő úgy 

látja, képtelenek lesznek megbirkózni ezzel a kihívással. További előnye a dolognak, hogy ez egy abszolúte fals szál a 

történetben, melynek nincs semmi köze a modulhoz. 

KM csere itt!!! 
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4. ciklus (2. játéknap)  

2. napja a modulnak - délután, azaz Feloldozás hava II. hét 2. nap 

 

Melyben: 

- a csapatok megkezdik a túszszabadítást, ehhez bejutnak a Fehér Fokba és jó esetben megtalálják az elf nőt. 

 

Események a 4. ciklusra 

2. nap 

13 óra – a fogadás kezdete 

(a fogadás részletes programját lásd 33. old.) 

(a fogadás előkészületének eseményeit lásd 36. old.) 

 

Leírások a 4. ciklushoz 

Fehér Fok Erőd 31. old. 

Fehér Fok-i bosz.rend 32. old. 

A fogadás 32. old. 

Térképek a 4. ciklushoz 

Sushtar 73. old 

Sushtar és vidéke 74. old. 

Fehér Fok 75-83. old. 

NJK-k a 4. ciklushoz 

Fogadás résztvevői 34-35. old. 

NJK-k jegyzéke 38. és 65. old. 

az Elf Nő 51. old. 

 

Variációk a behatolásra és a bárónő kiszabadítására, azaz milyen módokat találhatnak a karakterek a feladat 

végrehajtására jellemzőikből adódóan: 

- Víz felől a dungeonosoknak. A karakterek bár nem könnyen, de megtudhatják a helyi könyvtár legendáriumából 

(esetleg a Szürkecsuklyásoktól vagy az El Abadei család krónikáiból), hogy van egy titkos tenger felőli – részben víz 

alatti – bejárat a Fehér Fok Erődjébe. Amit nem tudhatnak, hogy ez rengeteg csapdát és különleges őrséget jelent. 

Szintén nem tudják a bejárat pontos helyét, ami az Erőd délnyugati sarkától 60 méterre van a sziklafalszerű part mentén 

nyugatra, a víz szintjén. Csak közvetlen közelről látható, hogy a beugró a sziklák közt valójában egy barlang. A -1 szint 

leírása, csapdákkal és kihívásokkal együtt a szint térképén megtalálható (lásd 78. old.) 

TIPP: A csapdák valóban halálosak, tehát a Mesélőnek alaposan meg kell fontolni, hogy miként alkalmazzák ezeket. 

Ettől függetlenül ez egy több ezer éves godoniak által épített erőd. Elméletileg lehetetlennek kellene lenni a bejutásnak, 

tehát ne adja magát könnyen a helyzet. Sőt! Van olyan csapda is, amely végképp lezárja az illetéktelen behatolók útját. 

A másik fő probléma, hogy 99% eséllyel az egyetlen őr majd észreveszi a kalandozók érkezését és értesíti az Úrnőt. 

Tehát ezt követően a csapatnak, csak perceik lesznek a kijutásra. 

 

- Meghívottként a komédiásoknak. Ha a karakterek (illetve a játékosok) képesek rá, belebújhatnak ez egyik meghívott 

szerepébe és így bejuthatnak. Ez az egyik legnehezebb, de legizgalmasabb és legértékesebb megoldás is. Persze csak 

akkor, ha nem buknak le az intrikák, tárgyalások, beszélgetések során. Hisz a meghívott társaság tagjai viszonylag jól 

ismerik egymást. Épp ezért, ha olyan meghívottat szemelnek ki, akit a helyiek ismernek, közülük való, akkor BIZTOS 

a lebukás. Egyébként is izzasszuk meg őket! A három meghívott, akinek a személyazonosságát sikerrel felölthetik:  

- a Szürkecsuklyások küldöttje (Ikrass Del Montara gróf (lásd 56. old.)). Ám itt a klán végig szemmel tartja a 

grófot, ráadásul nincs is a grófnál az azonosításra szolgáló pecsét, hisz azt majd a klán egyik sushtari vezetőjétől fogja 

megkapni. Tehát ez a legrosszabb választás a három közül. Nehéz a Szürkecsuklyások elől „ellopni” a saját emberüket. 

- a flyep-i kormányzó (azaz a kalózok) képviselője (Asdell Kvrenna del Haar (lásd 52. old.)). Ez azért okozhat 

problémát, mert a karakterek nehezen tudnak majd megszemélyesíteni egy középkorú özvegyasszonyt. Ráadásul, ha 

felöltik is az alakját, NAGYON könnyen lebukhatnak, hisz az özvegyet mindenki ismeri, sőt konfliktusai is lesznek a 

többi meghívottal. Bár – feltehetőleg ezt a játékosok nem fogják tudni, kitől is tudhatnák(!) – a fogadás résztvevői 

közül senki nem tudja, hogy kit várjon a flyep-i kormányzótól. Így nem is lenne muszáj felölteni az özvegy álcáját, 

bárki „képben” érkezhetnének. Persze az özveggyel ott lesz a bajvívó (Gnorden (lásd 49. old.)) és a testőrei is. Itt is 

gond lehet a meghívást és így a valódi kilétüket igazoló pecsét, amelyet az özvegyasszonynál, annak erszényében kell 

megtalálniuk. 

- a Rierai ádzzsa követe (Gveldon il’Obrat (lásd 57. old.)). Talán az egyik legjobb választás, hisz senki a 

résztvevők közül nem tudja, hogy kit is küld a Rierai ádzzsa. Titokban érkezik, kevés kísérettel (az egyik öccse 

Nelkom il’Obrat (lásd 58. old.)). Persze valami jó koncepcióval ki kell őket is szúrni a kikötőben. A nehézség csak az, 

hogy ők hárman egyből érkezésük után hintón indulnak a Fehér Fok Erődjébe, tehát a nappali forgalmas utcán kell 

elkapni őket. Természetesen itt is ki kell szúrni a kilétüket igazoló pecsétet. 
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TIPP: A pecsét, melyet csak a fenti három meghívott kapott (hisz az ő kilétük ismeretlen) egy érme nagyságú 

rézpecsét, melyen a Fehér Fok-i rend szimbóluma (fénygömb, melynek két oldalán, egymás alatt 3-3 sugárirányba 

távolodó fénysugár van) található. A meghívottak testőrségéről a Testőrök Njk típusnál (lásd 69. old) található 

információ. Érkezésük körülményeiről a fogadás leírásában van bővebb információ. 

 

- Személyzetként az ügyeskedőnek. Ez is egy jó megoldás, de nem kevesebb ügyességet és szervezést igényel, mint az 

előző. Itt lehet próbálkozni: 

 - művészként, komédiásként (a Rounn Loandar nevű bárd az elhárítás beépített embere (lásd 62. old.)) 

 - a rend saját személyzeteként (eunuk, háremhölgy, esetleg Fehér Fok-i boszorkány) 

 - szállítóként 

 - gladiátorként (a viadorokat lásd 70. old.) 

Legfőbb veszély a mentális vizsgálat, melynek minden meghívott mutatványost/művészt alávetnek. Így ez kész 

lebukás! Valamivel jobb módszer, ha egy eunuk, egy rendtag vagy egy a rend tulajdonában levő leány bőrébe bújnak. 

(Ám nehéz lesz a 2 m magas karaktereket 50 kilós háremhölgyeknek álcázni.) Persze a játékosok nagy kockázatot 

vállalnak ezzel, hisz nem ismerik az erőd pontos belső kialakítását. A tébláboló szolgákra pedig kérdezés nélkül 

lesújtanak, ha rossz helyre tévednek. Megpróbálkozhatnak még szállítóként bejutni. Ezzel csak az a fő probléma, hogy 

idegenek még az Erőd épületének közelébe sem mehetnek, a szállítmányt beengedik a kapun, majd a pihenőidejüket 

töltő eunukok közül páran lerakodják. Ráadásul kéretlen szállítmányokat nem engednek be. A gladiátorokat, ha 

rabszolgák, akkor nem vetik mentális vizsgálat alá, azokért az a személy felelős, aki behozza őket. Mondjuk nehéz 

valakinek rabszolga gladiátorként betrükköznie magát, ráadásul akkor még mindig csak egyedül jutott be. 

TIPP: A mentális vizsgálat (lásd 36. old.) valószínűleg lehetetlenné teszi a komédiásként való bejutást. Szintén 

probléma, hogy az Erőd körül élő 80-90 ember legalább arcról ismeri egymást. A sok újfiú biztos feltűnik valakinek. 

 

- Besurranóként vagy ostromlóként az öngyilkosoknak. Előbbi esetben nagyon speciális, utóbbiban komoly 

önértékelési zavarral küszködő karakterek kellenek ahhoz, hogy megpróbálják falat mászva vagy fegyverrel átküzdve 

magukat végrehajtani a szöktetést. De a lehetőség adott, bár óriási szerencse (és több, mint Mesélői jóindulat) kell 

ahhoz, hogy ez sikerüljön nekik. 

TIPP: A riadóztatáshoz egy őr is elég és ezt meg is teszik azonnal, akár életük árán is! Szinte képtelenség egy egész 

kalandozó csapatnak észrevétlenül átkutatni az erődöt az Elf nő után. Hisz ott rengeteg rendtag mozog nap mint nap. 

Talán csak a fogadás ideje alatt van elrendelve a novíciáknak, hogy csak az első szinten mozoghatnak, illetve a 

második szinten kerüljék a mászkálást és maradjanak a szobáikban. 

 

- Mágikus úton senkinek! Ugyanis arra a megbízótól kapott levél is figyelmeztet, hogy a Fehér Fok egy hatodkorabeli 

erőd, ami a mai napig is erős és veszedelmes mágikus védelemmel rendelkezik. Mondják tér és lélekcsapdák és más 

hasonló mágikus praktikák biztosítják, hogy kintről semmi hívatlan ne juthasson be az épület falai közé. 

TIPP: Ezt, hogy a mágikus bejutás mennyire veszélyes, az Erődről kérdezősködő karaktereknek már idejekorán el kell 

kezdeni beadagolni. (A mágikus védelem gyakorlati működését lásd 31-32 old.) 

 

Délután kezdődik a fogadás a Fehér Fokban. Lesz ott nyitóbeszéd; négy a vendégek egy-egy prominens képviselője 

által szerzett gladiátor ketrecharca, nagy fogadásokkal; muzsikusok; táncosok; csepűrágók; kisebb csoportokban 

bizalmas és titkos politikai és üzleti megbeszélések; étkezések; egy féltékenységi jelenet; stb. A fogadáson résztvevő 

főbb NJK-k száma 20-30 közt van. 

Az elf nő az erőd belsőtornyában – annak legalsó szintjén (0. szint) – raboskodik. Több mágikus és mechanikus 

csapdán, valamint jó pár őrön át vezet ide az út. De a legnagyobb kihívás csak most következik, ugyanis egy váratlan 

fordulat felboríthatja a tökéletes terveket is. Ugyanis az elf nő terhes, sőt bármelyik percben megindulhat a szülés, így 

vonakodik is a csapattal tartani. (A szülés egyébként a 3. nap 6. órájában amúgy is megindulna!) De végül úgy dönt, 

nem akar itt raboskodni tovább. Probléma lehet, hogy a karakterek nem tudják ki a nő és, hogy pontosan ki küldte őket, 

szóval itt kínos beszélgetésre számíthatnak, ha meg akarják győzni, hogy ők a „jó” oldalon állnak. 

Ezt követi az erődből kifelé vezető nehezebb út egy várandós elf nővel. Külön pont jár a karaktereknek, ha valami jó 

elterelő manőverrel próbálnak időt nyerni maguknak (erre egyébként a megbízó levele is sarkallja őket).  
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5. ciklus (3. játéknap)  

3. napja a modulnak, azaz Feloldozás hava II. hét 3. nap 

 

Melyben: 

- a csapatok remélhetőleg kijutnak a Fehér Fokból 

- kijutnak a városból és megérkeznek az Akasztottak dobjára 

- eljutnak az Árnyasvölgy nevű faluba, ahol az elf nő megszüli gyermekét 

- majd remélhetőleg elviszik a nőt temetődombra és a Hontalan utasításai alapján végrehajtják utolsó feladatukat 

 

Események az 5. ciklusra 

3. nap 

*00 és 02 óra közt – a kalandozók megérkeznek a Hókával való találkozás helyszínére, azaz az Akasztottak dombjára 

(innentől kezdve csak a dombtól való indulás pillanatát alapul véve lehet megadni az elkövetkező események 

időpontjait) 

*+4 óra – a kalandozók megérkeznek a faluba és a nő megszül 

+4,5 óra – a magas szintű fejvadász rajtuk üt 

+4,7 óra – feljutnak a temető dombra  

 

 

Leírások az 5. ciklushoz 

Fehér Fok Erőd 31. old. 

Fehér Fok-i bosz.rend 32. old. 

A fogadás 32. old. 

Akasztottak dombja 37. old. 

Fürkészgyertya 37. old. 

 

Térképek az 5. ciklushoz 

Fehér Fok 75-83. old 

Sushtar és vidéke 74. old. 

Árnyasvölgy 86. old. 

Sushtar 73. old. 
 

NJK-k az 5. ciklushoz 

Hóka 54. old. 

Giverre Cordeal 48. old. 

Gothem bárónő, Elf Nő 51. old. 

Hontalan 53. old. 

Xyira 64. old. 

Típusos NJK-k jegyzéke 65. old. 

 

Az üldözős menekülős rész, melyben azért a főbb dolgok úgy történnek majd, ahogyan azt mi (Mesélők) szeretnénk. A 

karakterek jó ötletekkel és megoldásokkal megérdemelnek olykor egy-egy lélegzetvételnyi szünetet/pihenőt/verbális 

hátba veregetést, de a főbb állomásokat nem kerülhetik ki. 

Nem sokkal azután, hogy a karakterek kijutnak a Fehér Fokból, az Úrnő egyik társa (egy boszorkány (lásd 66. old), aki 

jó viszonyba került a fogollyal) a Távolbalátás nevű varázslattal folyamatosan szemmel tartja az elf nőt. Természetesen 

számtalan szimpatikus mágiát is használhatnának az elf nő ellen (viaszbábok, stb.). Csakhogy az Úrnő ezt csak a 

legvégső esetben meri megkockáztatni, ugyanis neki saját terve van. Azt tervezte, hogy egy ősi varázslat segítségével 

feltámasztja a születendő gyermek és a gyermekek apja közti társszimpátiát és ezen keresztül tartósan közvetlen 

befolyással lehet majd Gothem báróra. Hogy ezt végrehajtsa 3 dologra van szüksége. Az egyik az az egyedülálló 

könyv, ami ezt a varázslatot tartalmazza (ez a szobájában van elrejtve). A másik a kulcs, melynek segítségével a 

varázskönyvet képes elolvasni/használni (ez az a bizonyos medál, amit a karakterek hoznak a városba). Harmadrészt 

pedig a születendő gyermek, de itt elengedhetetlen, hogy a születés pillanatában azonnal rendelkezésére álljon a kisded. 

Tehát ezért nem mer drasztikusan fellépni az elf nő ellen. De van egy komoly segítsége. Egy szimpatikus elven 

működő (előre elkészített) Fürkész gyertya (e boszorkányiskola specialitása), amellyel folyamatosan nyomon lehet 

követni, hogy merre van a Gothem bárónő. Tehát e körülmények közt zajlik az éjszakai üldözés.  

A közvetlen üldözőcsapat: Xyira (8. Tsz.-ű boszorkány), egy 7 fős profi (3. Tsz.-ű, vezetőjük 4 Tsz.-ű) fejvadászosztag 

(lásd 69. old.), végül kissé lemaradva kéttucat eunuk (lásd 65. old.). Továbbá szólóban és a többiek előtt járva az Úrnő 

személyes testőre, komornája egy nagyon profi, ám kissé labilis idegzetű gorviki fejvadász ”nő”, Giverre (9. Tsz.). 

 

Az első állomás a város falain kívül egy hely, ahová a bűnösöket szokás felakasztani, az Akasztottak dombja. Ez értő 

Mesélő kezében hangulatos éjjeli helyszín lehet.  

 

Ha a karakterek nem juttatták az ellenség kezére a Hókát, akkor az ott várja őket. A környező bokrok közt rejtőzve 

várja a kalandozókat. Néhány pillanat múlva elő is lép onnan. Esetleg ezzel a frászt hozza rájuk. További érdekesség 

lehet, ha a városban konfliktusba kerültek vele. A karaktereknek a ládikóban talált különleges pecséttel kell igazolni 

magukat (ahogy a levélben is meghagyta a megbízó). A megadott vonal mentén kettétörhető pecsétben van egy titkos 

rekesz. A rekeszben titkosírással (lásd 92. old.) egy speciális ismertetőjel leírása, mellyel csak az egyik játékos karakter 
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rendelkezik (lásd 91. old.). Mondjuk egy anyajegy a fenekén, vagy valami hasonló (esetleg intim vagy vicces dolog (A 

Hontalannak van humorérzéke)). A rekesz további tartalma egy kis motiváló előleg a csapatnak, azaz egy egyedi 

mithrill érme (csak hogy feldobódjanak és hogy az is bizonyítsa kilétüket). Tehát a Hóka jó esetben megadja a 

találkozási pontot. Ez a hely a várostól nyugatra található kis falu (Árnyasvölgy) temetődombja fölött található régi 

rom (de csakis az!), melyhez még mindenképp napkelte előtt el kell érni a csapatnak, tovább nem várnak ott rájuk. A 

hely olyan messze van, hogy a karakterek jó eséllyel oda tudjanak érni, légvonalban 6 mérföld. Két út közül kell 

választaniuk. A rövidebb, de lassabb, nyílegyenesen visz a romhoz (alapesetben 6 mérföld), hegyen völgyön át, éjjel az 

erdőben könnyű eltévedni, és kb. 4 órás utazást jelent (Ha egy terhes nővel ezt választják, a Mesélő izzassza meg őket 

minden méterért). A hosszabb, de gyorsabb a hagyományos erdei földúton (kb. 10 mérföld). Ha gyalog mennek ez is 

lehet 3 óra (a 3 km/óra egy vajúdó(!!!) nőtől nem rossz), de ha volt eszük és gondoskodtak járműről vagy hátasokról, 

sokkal hamarabb is odaérhetnek.  

 

Ha a karakterek kiiktatták a Hókát, akkor bizony egy negyedórát várniuk kell, míg egy íjvessző csapódik az egyik 

akasztott tetembe. A vesszőn egy üzenet, hogy hova kell menniük. A Hontalan az, ugyanis megjött neki az infó, hogy a 

Hóka lebukott. Ezért a csapat elé siet, de ő maga még nem mutatkozik, hisz nem tudhatja, ez mennyire lenne 

biztonságos. Persze a várakozás percei – a környéket körüllengő bűzben –igen kellemetlenül telnek a játékosok 

számára. Hát még az üzenetet hordozó nyílvessző kitépése az egyik holttestből, melynek következtében a rothadó 

testnedvek az adott karakter kezére majd a földre folynak. De hát a hibájukért valóban meg kell szenvedniük. 

 

A mindenképp beinduló szülés apropóján annak folyamatáról néhány szóban: A szülés a vajúdással kezdődik. Ezek a 

fájások eleinte 20 percenként következnek, majd a dolgok előrehaladtával egyre sűrűbben. Gyakran a magzatvíz 

elfolyása indítja be a szülést, ám ez az 1,5 liter valóban vízszerű folyadék nem mindig egyszerre folyik el, olykor csak 

szivárog órákon át. Egyébként is, teljes elfolyása után is folyamatosan újratermelődik. Egy először szülő nő átlag 12 

órát vajúdik. A szülés maga „csak” 10-20 perc, igen véres jelenetekkel és egy önmagából kivetkőzött nővel. Bár közel 

sem mindenki ordít közülük annyira, mint a filmeken. Ha a gyerek kint van, akkor el lehet vágni a köldökzsinórt, de 

még meg kell szülnie a nőnek a méhlepényt, ami egy tenyér nagyságú, de annál vastagabb masszív dolog. Ha nem szüli 

meg vérmérgezést kaphat. Az újszülött megszoptatása meggyorsítja a méhlepény „kijövetelét”. A szülés rendkívül 

kimeríti a nőket, gyakran lábra sem tudnak állni utána és még hosszú ideig véreznek is. 

A modul vonatkozásában a vajúdást lerövidítjük a Fehér Fok és az Árnyasvölgy közti utazásra. A nő viselkedése a 

vajúdás és szülés során tetszőleges, de próbáljuk nyomás alatt tartani vele a karaktereket. Külön öröm lesz majd nekik, 

hogy a gyermek világra jötte után vinni kell azt is meg a nőt is, ráadásul ekkor támad rájuk Giverre. 

 

A második állomás környékén az üldöző csapat legjobbja, a magányos Giverre Cordeal (a komorna/fejvadász) pszi-vel 

jelenti, hogy a csapat a faluba tart. Erre a hírre a Távolbalátás nevű varázslatot felfüggesztik, és az Úrnő utasítja 2 

magasabb szintű (10. Tsz és 6. Tsz) tanítványát (akik ismerik a falut; sajnos csak kettő ilyen van, aki tehát képes is a 

varázslatra), hogy nyissanak egy-egy Árnyékajtót a faluba. 

Második állomás a falu. Árnyasvölgy egy apró favágó település közel kéttucatnyi egyszintes faházzal. Egy sebes 

folyású patak formálta szűk völgyben fekszik. A házak közt fák állnak, lényegében erdő veszi körül az eléggé tagolt 

felszínű helyet, mely jobbára délnek a tenger felé lejt. Éjszaka érnek ide a karakterek és meglepően hűvös van itt. A 

szél suhogtatja a fák leveleit, a patak zúgása hallik mindenütt. A helyieket a kutyáik ugatása ébreszti, otthonaikban fény 

gyúl, de mihelyst megpillantják a fegyvereseket, bezárkóznak házaikba. (Teremtsd meg a hangulatot Mesélő.) 

Itt bekövetkezik a legrosszabb/legszebb dolog. Az elf nő megszüli gyermekét (mint tudjuk, még ha nincs magánál, 

akkor is). Elmegy a magzatvíz, a nő sikít, ordít, stb. könyörög és fenyegetőzik, hogy álljanak meg. A dombra 

képtelenség felvinni. Ha nincs a csapatban sebgyógyítással rendelkező karakter (vagy olyan női karakter, aki már szült 

(látott már valaki ilyet?) és tényleg jól ki akarják játszani a szituációt) jó, ha sürgősen megkeresik a falu 

bábáját/javasasszonyát. Itt a Mesélőre van bízva, hogy meddig tart maga a szülés (kb. 10-20 perc), hagy 

idegeskedjenek a karakter, de fontos, hogy még éjjel felérhessenek a dombra. Ha esetleg szét akarnak válni, vagy itt 

hagyják az elf nőt, akkor már ekkor bevethető Giverre a gorviki fejvadásznő (lásd 48. old.). 

Két és feledik állomás a szülés helyszínéről való elinduláskor jön el, amikor is Giverre Cordeal (a komorna/fejvadász) 

orvul és tényleg célravezető módon (pl. mérgezett fegyverek) rátámad a csapatra. Tegyük fel épp az egyik hídon kelnek 

át settenkedve a karakterek, amikor a vízből rájuk veti magát. Vagy a bábaasszony házának tetejéről, esetleg egy fáról 

ugrik az első áldozatára. Mindenesetre lesből parkoló-pályára teszi az egyik kalandozót, majd utolsó vérig kobratáncba 

kezd (ez öngyilkos akciónak tűnhet tőle, de az Njk részletes jellemrajzában mindez tisztázva van és ezt a Mesélőnek 

fontos is megismerni). Remélhetőleg a bestia jó kis kavarodást (meneküljünk vagy menekítsünk? hova tegyük le a nőt 
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és a gyermeket?) okoz majd. Miután legyőzik, a távolban megpillanthatják üldözőiket, szóval irány a domb. Ha úgy 

tűnik nem sikerül legyőzniük Giverret, a Hontalan orvul lelőheti nekik. 

Harmadik állomás az árnyasvölgyi temető domb. Jó meredek, különösen hogy vinni kell a vérző nőt és a síró 

újszülöttet. A teteje felé kezdődnek a gyakran gondozatlan sírok. A domb tetején – háttérben a kelő teliholddal – 

kirajzolódik a rom baljós sziluettje. A sírok szinte odáig tartanak. A romnál egy férfi várja őket, kiben az elf nő 

hitvesére ismer. Összeölelkeznek, a kimerült csapat tanácstalanul (esetleg értetlenül) áll, hogy most hogyan tovább. A 

„gonosz” csapat átverést szimatol. Gothem (nem mutatkozik be!) megkérdi tőlük, hogy nem csatlakozott-e hozzájuk 

valaki az úton. (Itt a Hontalanra gondol.) Esetleg, ha nem fenyegető a csapat, akkor a legramatyabb állapotban lévő 

karakternek átnyújthat egy adag gyógyitalt.  

Ezután néhány fegyveres (lásd 66. old.) tűnik elő és jelentik Gothemnek (nem szólítják néven!), hogy az üldözők 

perceken belül itt vannak (a távolból fegyvercsörgés hallik.) Ekkor lép a színre a Hontalan, láthatatlanság köpenye, stb. 

Elmondja, „gonosz” csapat esetében nem egészen ezekkel a szavakkal: „Bocsánat a késlekedésért, de időt kellett 

nyernem magunknak. Köszönöm, hogy elhozták idáig a hölgyet. Ha nem kérdeznek sokat, lehet hogy tényleg élve 

kijutunk innen mindannyian. (Egy pillanatra elakad a szava, amikor meglátja a csecsemőt.) Sajnálom asszonyom, de ön 

veszélyt jelent a gyermekére, mivel a boszorkányok praktikáikkal még mindig árthatnak nekünk önön keresztül. 

Válasszon, vagy magánál tartja a gyermekét és így kiteszi a kockázatnak, vagy engedi, hogy biztonságba helyezzem. (A 

nő ez utóbbit választja férje bíztatására. Majd a férj bekíséri a romok közé. A gyereket az egyik fegyveres elviszi.) 

Szóval maguk kalandozók és tudom, hogy a maguk fajtája mindennél jobban gyűlöli, ha át akarják vágni őket, ezért 

őszinte leszek. Hogy minden a tervek szerint alakuljon, hagynunk kell, hogy a hölgy – élve!!! – az üldözői fogságába 

essen. Azt, hogy maguk nem szeretnek veszíteni már bebizonyították, de most hihetően(!!!) el kell adniuk, hogy kudarcot 

vallottak. Tehát maguk közül ketten néhány pillanat múlva futásnak erednek a rom mögött álló fa irányába. A hölgy ott 

összeesik. A többiek velem jönnek a romok közé. Az üldözők vezetője egy csinos, de igen ártalmas asszonyság. Ami 

számunkra – az édes pofikáján túl – figyelemreméltóvá teszi, hogy van nála valamilyen lámpás. Nekünk az lesz a 

feladatunk, hogy ezt a lámpást tönkretegyük. A asszony biztonságban van? (Kérdi az ekkor visszatérő Gothem gróftól, 

arcán önelégült mosollyal a férfi.) Jó, akkor lássuk miért fizetnek!”  

Erre Gothem báró (azaz a zauder) arcvonásai majd egész teste megváltozik és felölti az elf nő alakját, nagy pocakkal. A 

megbízó (vagyis Hontalan) a csapat egyik felével berohan a romok közé. Ebben a pillanatban feltűnik az üldözők első 

(az Úrnő fejvadászaiból álló) csoportja élükön az említett boszorkánnyal. Ha a játékosok mindent terv szerint 

csinálnak, akkor jó érzékkel két tűz közé szoríthatják ezt a boszorkányt. Persze a sikerért így is keményen meg kell 

küzdeniük. A megbízó (Hontalan) szinte biztos, hogy csak a romok rejtekéből – bár valószínűleg félhomály van – egy 

íjjal segítő őket. Van 5-6 körük, hogy elintézzék a boszorkányt és a lámpást, ezután megérkezik a két Árnyékajtós 

csapat plusz néhány eunuk és most már valóban kénytelenek menekülni. (A két Árnyékajtós csapat egy 10. (Elissia 

Iannamon) és két 6. Tsz-ű boszorkányból, 2 profi testőrből, Razmundból és 4 újabb fejvadászból áll.) 

Az üldözés intenzitása, ha tényleg hihetően hátrahagyták az (ál) elf nőt, csekély lesz. Egy kilométert kell csak futniuk a 

karaktereknek pár üldözővel a nyomukban, és a sziklaszirten ott várja őket két fegyveres. (Mesélő intézd úgy, hogy úgy 

érezzék, épphogy megmenekülnek!) A szirt alatt egy hajó horgonyoz, szóval már csak egy nagy ugrás a szabadság. Jó 

buli lesz és senki nem fulladhat meg, mert lent 2 csónak is köröz. A karakterek a hajóra kerülnek, a hajó kapitánya 

pedig megkérdi tőlük, hova viheti őket. Csak a karakterek vannak a hajón, más nem is ugrott a vízbe. Továbbá közli, 

hogy az út a Gályák tengerén bárhová ki van fizetve. Amikor a csapat elkezd morogni, hogy nem is kaptak fizetést, a 

kapitány egy a 0. napon kapott ládikához kísértetiesen hasonlót nyújt át nekik, amiben egy „Köszönöm” felirat és 5 

mithrill érme található. Bár egy „gonosz” csapat esetében bármi más, esetleg egy jókora semmi is lehet a ládikóban. 

Magyarázat minderre: 

Ha a fentiek – azaz a Hontalan tervei – szerint történnek a dolgok, akkor lényegében a következő történt. Tehát 

magyarázat a záró jelenetre és arra, hogy miért kellett idáig vonszolni az elf nőt. A Hontalan – a kapott utasítások 

szerint – egy kémet akar bejuttatni az ádzzsa környezetébe. A Titkosszolgálat erre egy mágikusan kondicionált zaudert 

(vagy bármilyen más alakváltót) biztosít a számára. A Hontalan az elf nő alakjában akarja bejuttatni a zaudert, az 

egyetlen problémát (mivel a Távolbalátás varázslat már nem él) a Fürkész gyertya jelenti, ami mindig jelezné, hogy 

merre van az igazi bárónő. A Hontalan, aki ismeri a boszorkánymágiát, tudta hogy számítani kell ilyesmire, ezért jól 

megfigyelte az üldözőket. A gyertya miatt óriási lenne az álbárónő lebukásának veszélye, vagyis ki kell iktatni. Tehát a 

tervek szerint az igazi bárónőt a rom mögötti kiszáradt fa alá vezető alagút végébe rejti el. Így a fürkész majd kb. jó 

helyre mutat. (Ezért kellett pont erre a helyre hozni a kalandozóknak, mert itt megfelelőek az adottságok és jó eséllyel 

elvégezhető a csere.) A csapat dombra történő megérkezésekor, azért van a zauder Gothem báró alakjában, hogy az elf 

nő probléma nélkül együttműködjön. A bárónő biztonság kedvéért az alagútba küldésekor kap tőle egy utazás pálcáját, 

hogy legalább ő megmeneküljön, ha rosszra fordulnának a dolgok. Egyébként is, ha a zaudernek nem sikerül 
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beszivárognia, akkor a bárónőnek szinte örök időre szimpatikus mágiától óvó varázskörben kell élnie életét, hisz mint 

tudjuk, akár több viaszbábú (esetleg haj vagy más hasonló dolog) maradhatott utána a Fehér Fok Erődjében.  

Tehát miután a karakterek sikeresen otthagyták az eszméletlen bárónőt (vagyis a zaudert) és a vízbe ugrottak, a 

Hontalan és megmaradt emberei a közeli erdőben rejtőznek el. Megvárják, míg az Úrnő szolgái elviszik az (ál)elfet és 

elhagyják a helyszínt. Ezután lemennek a nőért az alagútba. A Hontalan biztosítja a nőt, hogy férje a gyermekükkel 

már úton van Equasselba (ez egy kegyes hazugság), de neki lévén a mágikus veszély még nem múlt el teljesen, a pálcát 

használva kell menekülnie. A pálca eljuttatja a nőt a Titkosszolgálat mindenféle mágiától levédett épületébe, ahol jó 

esetben csak addig kell maradnia, amíg a zauder át nem veszi az Úrnő helyét. Az újszülöttet a Hontalan egy másik úton 

viszi magával a Hat város szövetségébe. 

A Hontalan munkájának az árnyoldala – utálja is – hogy amennyiben a faluban a karakterek a gyerek születése után 

találkoztak valakivel (pl. bábaaszony), az potenciális veszélyt jelenthet az álbárónőre (zauderre), tehát a romoknál 

zajlódó jelente előtt ez(eke)t a személy(eke)t a Hontalannak sajnos meg kellett ölni. (Yneven sem minden fekete vagy 

fehér!) 

Gonosz csapat esetében a záró jelenetben a dombtetőn a Hontalan nem lesz ennyire udvarias. Inkább a háttér sztorihoz 

illő keményebb figurát alakít. Pl. hozza a kezében a bábaasszony levágott fejét és letorkolja a játékosokat, hogy miért 

neki kell eltüntetni a nyomokat utánuk. 

Hogy a Hontalan valóban hagy-e a játék végén 5 mithrillt a karaktereknek a hajón vagy sem, teljesen a Mesélőre van 

bízva. Ez nagyban függ attól, hogy mennyire különbözik a karakterek értékrendje a pyarroni eszméktől. Hisz ekkora 

vagyont - pl. egy ranagolita bandának - nem valószínű, hogy kifizet egy pyarroni ügynök. 

 

Extrém epilógus 

avagy Hontalan reagálása a nem kooperáló csapatok felé 

 

 

1. Utóhang, ha nem került a Medál a Fehér Fok Úrnőjének kezébe, vagy másként akadályozták meg a karakterek a 

boszorkány terveit. 

 

(felolvasandó, de a kipontozott részt a csapat jellemzőit figyelembe véve kell kitalálni) 

Néhány héttel később ……… városában vagytok éppen. Egyik reggel, mikor a fogadóbeli szobátokban ébredtek egy a 

Gyöngyvadász fedélzetén kapott ládához kísértetiesen hasonló ládikát találtok a szobátok egyik asztalán. Hosszas 

tanakodás után kinyitjátok. Benne egy levélen kívül nincs semmi más. „Barátaim!” – kezdődik a levél. „Tudtotok és 

gondolom szándékotok ellenére igen nagy szolgálatot tettek az én és parancsolóim számára. Csakis ennek 

köszönhetitek, hogy most – még a kárpiton innen – azon töprenghettek, milyen reggelivel csillapítsátok a gyomrotokat 

mardosó éhséget. Ezzel együtt tudnotok kell, hogy nem felejtettem el, a Sushtarban tanúsított engedetlenségeteket, 

mellyel meg kell mondanom igencsak kellemetlen helyzetbe hoztatok. Ezzel azt akarom mondani, hogy a számlátokat 

még korántsem tartom kiegyenlítettnek. Tartoztok nekem! Szemmel tartalak benneteket és egy napon majd kérek 

valamit, melyet akkor már majd nem utasíthattok vissza, barátaim!” 

 

 

 

2. Utóhang, ha a karakterek döntései miatt a Medál a Fehér Fok Úrnőjének kezébe került, és más módon sem 

akadályozták meg a boszorkány terveit. 

 

(felolvasandó, de a kipontozott részeket a csapat jellemzőit figyelembe véve kell kitalálni) 

Néhány héttel később ……… városában vagytok éppen. Egyik reggel, valami szörnyű dörömbölésre ébredtek. 

Közületek – már aki felkel – koránt sem érti miért ennyire másnapos. Nyúlnátok a fegyvereitekért, próbáljátok 

varázserőtöket bevetni, de hihetetlenül gyengének és kábának érzitek magatokat. Az ajtó megadja magát a 

fejszecsapásoknak és tucatnyi fegyveres ront be a szobába. Az ellenállásnak nem sok értelme van. Arról beszélnek, 

hogy a város urai küldték őket és hogy az ítélőszék elé idéztek benneteket. Aznap délben már ítélethozatalra kísérnek 

benneteket. A vád szerint ……… miatt ítélnek el benneteket. Az eset bizonyítékait be is mutatják, melyeket állítólag a 

fogadóbeli szobátokban találtak, egy ládikában. Nagyon ismerős nektek ez a ládika. Kísértetiesen emlékeztet titeket 

arra, mint amit a Gyöngyvadász fedélzetén kapott néhány héttel ezelőtt.  
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LEÍRÁSOK 

 

Gyöngyvadász 

(a hajó, ahol a modul kezdődik és amely a karaktereket a modul helyszínére viszi) 

 

A csapat – előtörténetétől függően – már hetek óta úton van a Gályák tengerén egy Gyöngyvadász nevű túlterhelt 

karavellán. A hajó történetesen bort és búzát (vagy bármi mást) szállít Sushtarba. Kapitánya, ki a Hat város 

szövetségének zászlaja alatt hajózik, a rendkívül babonás Harass sin Darass, legénysége 75 fő. Az út – bár két viharos 

nappal kezdődött – szerencsére eseménytelenül zajlik. A karakterek, kik előre fejenként heti 2 ezüstöt fizettek az útért, 

hajóútjának mindennapjai unalomban telnek. A kapitány, hogy elejét vegye minden későbbi problémának igyekszik 

távol tartani a legénységet a kalandozóktól. Ezért minimálisra csökkentette a legénység rumfejadagját és betiltott 

minden szerencsejátékot ezen az úton.  

 

A medál 

(amely miatt a karakterek Sushtarba érkeznek és ami fontosabb lehet, mint gondolták) 

 

A heptaéder alakú és aranypénz nagyságú medál ezüstből készült és arannyal van futtatva. Mindkét oldalát 7-7 

féldrágakő díszíti, középütt egy különleges jel található, mely egyik oldalon egy szemet, a másikon hullámvonalakat 

formáz. Felső részén kisebb fül található, hogy nyakban is hordható legyen az ékszer. A legendaismeret Mf-el (esetleg 

történelemismeret Mf-el és dzsad kultúra Af-el) rendelkező karakterek egy olyan Al Abadanában működő 

boszorkányszektát hozhatnak kapcsolatba a jellel, melyet - sötét praktikáik okán – az emirátus dzsenn uralkodói 

nyomtalanul (és kíméletlenül) eltöröltek a történelem színpadáról a psz.-i IV. évezred hajnalán. A szekta neve El Niah 

Hadzsraeh, melyet ma talán a Szárazság (vagy Szomorúság) Lányai-ként tudnának a nyelvészek (Dzsad nyelvismeret 

Mf) lefordítani. A medál (ha megfelelő módszerekkel vizsgálják) enyhe mágiát sugároz magából, mely lehet, hogy 

csak a féldrágakövek okán tapasztalható. 

Valójában a medál az említett boszorkányszekta titkos könyvének kulcsa. Csak ennek segítségével nyitható ki és 

olvasható el ez a régi kódex. Erről – ennek jelentőségéről – feltehetőleg a játékosoknak fogalmuk sem lesz. 

 

Kalózhajók 
(a végső esetben bevetendő kényszerítő eszköz a nem kooperáló karakterek számára) 

 

A kényszerítőerőként funkcionáló kalózhajók (remélhetőleg nem lesz rá szükség) száma három. Két karakk és egy 

karavell. Előbbi kettő kereskedőhajóból lett átalakítva, utóbbi pedig eleve hadicélokra épült. A karakkok legénysége 

egyenként 100, a karavellé 90 fő. A karakkok két-két kisebb katapulttal és kéttucat ballisztával vannak felszerelve. A 

kalózok – ha szükséges – minden kérdés nélkül katapultokkal vagy tüzes íjjakkal felgyújtják a Gyöngyvadászt.  

 

Tavirózsa fürdő  

(ahol a karakterek felvehetik a kapcsolatot tolvaj klánnal, azaz a Szürkecsuklyásokkal) 

 

A fürdő minden nap 10-22 óráig van nyitva. Ez a város egyetlen minőségi közfürdője, melybe jellegéből adódóan 

vendégként csak a valóban tehetős férfiaknak(!) van bejárása. Emellett még van néhány – csak nevében – hasonló 

intézmény, aholis egy dézsa állott langyos vízben áztathatják magukat a kevésbé igényes vendégek. Itt azonban teljesen 

másról van szó. A fürdő tulajdonosa egy alacsony északi (Erionból elszármazott enoszuke származású) férfiú, aki 

megnyerve magának néhány helyi nemest, két évtizeddel ezelőtt felépítette ezt a fürdőt. A fürdőbe csak annak állandó 

támogatói, illetve azok nyerhetnek bebocsátást, kik az egyszeri fél aranyas(!) „felajánlást” hajlandóak kifizetni. A 

fürdőbe csak férfiak léphetnek be. A személyzetet válogatott szépségű hölgyek alkotják, akik már az épületbe belépő 

vendégek kedvét keresik. Persze néhány jól képzett fegyveres is a személyzet tagja, hisz ide többnyire csak a város 

nagyrabecsült lakói szoktak betérni. Az előtérben gyakran a tulajdonos fogadja a vendégeket. Mivel a fürdőbe 

mezítelenül szokás csak belépni, az előtérben minden vendég számára egy-egy zárható utazóládát biztosítanak, ahol 

elhelyezheti javait. A kulcsot a vendégek általában nyakukba vagy csuklójukra kötik.  

A fürdőbe vezető folyosón erősen hiányos öltözetű hölgyek gyors tisztálkodó „csutakolásra” invitálják a férfiakat. Csak 

ezek után vezetik be őket a fürdőbe. A fürdőben mindig meleg és páradús levegő van. Három medence található itt. A 

legnagyobb igen melegvizű. A két kisebb közül az egyikben langyos a másikban meglehetősen hideg víz hullámzik. A 

központi medence két oldalán egy száraz és egy gőzkabin található. A melegvizes medencét és ezt a két kabint, a 

mögöttük lévő fűtőhelységből melegítik. A vendégek korlátlanul fogyaszthatnak a lengén öltözött lányok által 
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felszolgált gyümölcsökből és nem túl erős borokból. A falak mentén ülőhelyek várják a pihenni vágyókat. További 

három – függönnyel lezárt helységben – masszázs és egyéb „szolgáltatások” vehetők igénybe. 

 

Dash háza 

(ahol jó eséllyel átadják a medált és bevállalnak egy olyan feladatot, melyet egyébként nem kellett volna) 

 

Ez egy kiesebb forma palota, mely kissé hivalkodóra sikeredett. A tetszetős belső kertet falak veszik körül. Az épület 

két szintes, tetején jókora terasszal. Belülről inkább a pyarroni stílusjegyek találhatók meg és igen ízlésesen van 

berendezve. Faragott bútorok, drága dzsad szőnyegek, vastag brokát függönyök. A falakon több festmény, itt-ott egy-

egy szobor, díszes tükör vagy más műalkotás található. Jó néhány egységes ruházatú szolga tüsténkedik a ház ura 

körül. Őrök és testőrök mindig vannak Dash közelében, melyek közül egy-kettő komoly meglepetéssel is szolgálhat az 

ártó szándékkal közeledők (esetleg a karakterek) számára. 

 

Rodovek (azaz a Hóka) napirendje a három napra, 

(amennyiben a játékosok üldözni kezdik, ez természetesen módosulhat) 

 

A Hóka napirendje szabadon változtatható. Jelentősen módosulhat, ha a karakterek megkísérlik elfogni, ám 

megmenekülése esetén mindenképp ott lesz az Akasztottak dombjánál. A reggeli és ebéd idejét próbálja mindig tartani, 

mert informátorai itt jelzik neki, ha fel kell velük venni a kapcsolatot. A Hóka most fehezetten óvatos, hisz 

figyelmeztették, hogy a helyi kémhálózat esetleg felfigyelhetett rá, de a folyamatban levő akció érdekében egyelőre 

kénytelen vállalni a kockázatot. 

 

1. nap (Feloldozás hava, II. hét 1. nap) 

- 07 óra: felébred a házában, mely a város kikötőjének északi részén található. 

- 08 óra: a törzshelyén, azaz a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóban elkölti reggelijét. 

- 09 óra: elindul szokásos felderítő körútjára, melyen információt gyűjt a kikötőben. 

- 13 óra: visszatér a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóba egy ebéd erejéig. 

- 15 óra: elindul a Zerkom féle ház felé, ott felveszi Zerkom személyazonosságát és elindul a kereskedő-negyedbeli 

Sushtar csillaga nevű fogadóba, hogy a Szürkecsuklyások emberével találkozzék. 

- 16 óra: egy órát vár a fogadóban a Szürkecsuklyások emberére. 

- 17 óra: Zerkom álcájában tárgyal néhány kereskedővel. 

- 22 óra: ha még nem találkozott velük, akkor visszaérkezik Sushtar csillagába és ott egy órát vár a fogadóban a 

Szürkecsuklyások emberére. 

- 23 óra: visszamegy Zerkom házába, ahol visszavedlik Rodovekké. 

- 24 óra: megérkezik otthonába és lepihen. 

 

2. nap (Feloldozás hava, II. hét 2. nap) 

- 08 óra: felébred a házában, mely a város kikötőjének északi részén található. 

- 09 óra: a törzshelyén, azaz a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóban elkölti reggelijét. 

- 10 óra: elmegy a közeli Antoh szentélyébe, ahol egy templomszolgán keresztül utasításokat kap a titkosszolgálattól. 

-12 óra: a Hajóácsok céhébe megy, ahol 10 aranyat ad át a céh könyvvezetőjének, így törlesztve adóságának egy részét. 

- 13 óra: visszatér a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóba egy ebéd erejéig. 

- 15 óra: ha tegnap nem találkozott a Szürkecsuklyások emberével, akkor elindul a Zerkom féle ház felé, ott felveszi 

Zerkom személyazonosságát és elindul a kereskedő-negyedbeli Sushtar csillaga nevű fogadóba. Máskülönben a város 

dél-nyugati részébe megy, látszólag ügyet intéz, valójában a kalandozók tevékenységének nyomát kutatja. 

- 16 óra: ha Zerkom álcájában van, egy órát vár a fogadóban, majd visszamegy Zerkom házába, ahol visszavedlik 

Rodovekké. 

- 18. óra: a város dél-nyugati részébe megy, látszólag ügyet intéz, valójában a kalandozók tevékenységének nyomát 

kutatja. 

- 21 óra: az Új kapun keresztül gyalogszerrel elhagyja a várost, az öböl menti épületek közt ténykedik, majd miután 

meggyőződött arról, hogy nem követik, elindul a kelet felé tartó úton. 
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- 22 óra: letér az útról, öltözéket cserél és sietve az Akasztottak dombjához megy.  

- 23 óra: megérkezik az akasztottak dombjához, átnézi a környéket, majd elrejtőzik és vár 

 

3. nap (Feloldozás hava, II. hét 3. nap) 

- 03 óra: Legfeljebb eddig vár a kalandozókra, majd visszaindul a városba, ahová kapunyitás után (03:45) be is jut. 

- 08 óra: felébred a házában, mely a város kikötőjének északi részén található. 

- 09 óra: a törzshelyén, azaz a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóban elkölti reggelijét. 

- 10 óra: értesítik, hogy a hatóságok rövidesen megkísérlik elfogni, ezért hajón elmenekül a városból. 

 

Kaszárnya 

(ahol reméljük nem töltenek majd sok időt) 

 

A városi őrség kaszárnyája a település közepén, a régi városrészben helyezkedik el. A zegzugos építményrendszer 

kívülről jól védhetőnek tűnik, öt bástyával rendelkezik. Falai körül 20 méter sugarú körzetben az ádzzsa törvényei 

szerint senki nem építkezhet. Két udvara és két kapuja van. Mindkettő előtt folyamatosan őrök állnak. Tornya négy 

emelet magas (minaret szerű), hogy onnét belátható legyen az egész város. A többi épület földszintes, vagy egy 

emeletes. Ablak nélküli börtönépülete – mely a kaszárnya közepén található – a város méreteihez képest igen kicsi. 

Alig 60-70 rab befogadására képes. Ennek legfőbb oka, hogy a város törvényei ítéletei közt nem találjuk meg a 

börtönbüntetést. Általában 50 városőr tartózkodik a kaszárnyában, ám a hagyományok alapján nagyon sok városőr háza 

a kaszárnyához közeli utcácskákban található, így a vészkürtök megszólalását követően, percek múltán további 50-60 

őr jelenik meg a kaszárnya kapuinál. 

 

Fehér Fok Erőd 

(ahonnan végre kellene hajtani a túszszabadítást) 

 

A Fehér Fok-i Erőd – vagy ahogyan az itteni dzsadok nevezik, a Gava el Hanur – nevét arról a bizonytalan eredetű 

fehér színű kőzetről kapta, melyből az erőd és a hozzá tartozó mágikus világítótorony épült. Az építészeti jegyek 

alapján, az erődöt két fő szakaszban, feltehetően godoni menekültek építhették. Az első szakaszban (kb. psz. 300) 

készült el a világítótorony és a hozzá tartozó (valószínűleg annak védelmét ellátó) öreg torony, azaz a mai erőd 

északnyugati hatoda. A második szakaszban (kb. psz. 700), de még az elsőt megépítő mesteremberek követői által 

nyerte el az erőd a mai formáját. Maga a masszív kinézetű erőd egy alacsonyabb sziklára épült és a város 

védműrendszerének szerves részét képezi. Kívülről jól láthatóan három, egyenként 4 méter magas szintből áll. E fölé 

magasodik az öregtorony további két szinttel. Senki – a rend legmagasabba jegyzett tagjain kívül – nem tud a legalsó (a 

bejárat alatti) szintről, kiváltképp az az alatt húzódó titkos alagútrendszerről. Az épületnek csak a felső két szintjén 

vannak – alig 30 cm széles, de 1 m magas – hosszúkás, magas ablakai, melyeket belülről vastag brokát függönnyel 

lehet „lezárni”. Bejárati ajtaja hihetetlenül masszív fémből készült kétszárnyas ajtó, melyet belülről kereszt reteszekkel 

és kihajtható támvasakkal lehet még inkább ellenállóvá tenni. Többi belső ajtaja vasalással megerősített tölgyből 

készült, zárszerkezetük bonyolultsága eltérő. A világítást a közös helységekben és folyosókon fali karokba helyezett 

parázsgömbökkel, a kevésbé fontos helyeken lámpásokkal oldják meg. Az épület belülről díszes, általában festett falak, 

falikárpitok jellemzik. A nevesebb közös helységek padozata mozaikberakásos, több helyen találni értékes 

szőnyegeket. Az öregtoronyban díszesen faragott fa burkolatot is alkalmaznak. Fő falai 1,5 méter szélesek, a többi 

belső fal „csak” 1 méteres. Az erőd 3. szintjén mellvéddel megerősített kerengő visz körül, melyen mindig őrök állnak. 

Éjjel, csak ha tényleg semmi fény nincs, 10 méterenként kihelyezett fáklyákkal világítanak. A mellvéd 1 méter széles 

és 1,6 magas, belső oldala erősen lekerekített, hogy megnehezítse a csáklyázást. A hagyományos erődökön 

megszokottakkal ellentétben, lőrések nincsenek rajta. A körkörös mellvéd alatt 7 vízköpő található, a csapadékvíz 

elvezetésére. A harmadik szinten annak teljes déli felét elfoglaló hatalmas terasz található. A tető északkeleti sarkán 

rejtett, falba épített csatorna viszi az esővizet az erőd legalsó szintjén található ciszternába. 

A városszerte bevehetetlennek tartott erődöt komoly mágikus védelemmel is ellátták a néhai Godonból elszármazott 

építői. Közepében – a rúna-tornyok mintájára – egy rejtett 12 méter hosszúságú belül rúnázott falú üreg található. 

Persze ennek létezéséről és különösképp működéséről még az erőd jelenlegi urai sem tudnak semmi pontosat. A 

mágikus védelem része az a kilenc rúnakő, mely a téglatest alakú épület nyolc sarkába, valamin az öregtorony csúcsába 

van beépítve. A rúnaköveknek még a létezéséről sem tud senki! E rúnakövek jelölik ki az üreg mágiasemlegesítő 

hatásának határait. Ez a hatás az erőd külső falain, valamint az erőd alatt és (torzult tetraéder alakban) az erőd fölött 

működik folyamatosan. A fal külső vonalától kifelé és befelé 3, összesen 6 méter vastag mezőt generál. Ez a mező 
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elnyom minden mágikus eredetű hatást 100E-ig. Amennyiben a mezőn keresztül halad vagy hat ez a mágikus hatás, 

akkor 100E-vel véglegesen csökkenti annak E-jét, így általában meg is szünteti azt. További lényeges hatása ennek a 

mezőnek, hogy nem csak az elsődleges anyagi síkon érvényesül. Az asztrál és mentál síkon is jelen van, ennek további 

előnye, hogy minden ezen síkokon létezőt taszít. Ha egy lélek vagy az asztrál sík egy lakója mégis áthaladna rajta, 

akkor az – mivel veszít 100 ÉP-t – általában megszűnik létezni. Különös, de a mezőn belülről kifelé is tapasztalható ez 

a mágikus védelem. Teljesen más a helyzet, ha valaki a mezőben tartózkodva varázsol, ugyanis ekkor a mezőn kívülre 

semmilyen hatása nincs a mágikus védelemnek, míg a mezőn belülre, illetve befelé irányulva továbbra is teljes erővel 

működik. Ez utóbbi jelenséggel kizárólag a boszorkányrend prominens tagjai vannak tisztában. A mező olyan 

kifinomult, hogy még az Antisson kívülről érkező behatolók és támadások ellen is védelmet nyújt a fentiekhez hasonló 

módon. 

A rúna üregbe való bejutás, mágikus módszerrel annak saját (fentihez hasonló) védelme okán, fizikai úton, annak 

megbonthatatlan mágikus anyaga miatt képtelenség. 

Az épülethez tartozó mágikus világítótorony ma is jól szolgálja a város lakóit. A torony tetején speciális foglalatban 

egy 1,5 méter átmérőjű különleges rúnákkal ellátott gömb szórja mind a 4 égtáj felé a fényt. A sudár termetű (20 m 

magas és 7 m széles világítótorony egy a tengerből kimagasló szirten áll. Bejáratához (melynek kulcsát az Úrnő őrzi) 

keskeny, két oldalról mellvéddel megerősített híd vezet, az erőd 3. szintjén található kerengőről. 

Az erődöt jól őrzik. A mellvéden 9, a bejárati ajtó előtt 2, a bejárati ajtón túl lévő őrszobán 3, az erőd folyosóin 

őrjáratban 2, az Öreg torony második szinten található bejáratánál 2, a külső vaskapunál 2 eunuk őr posztol 

alapesetben. A 20 őrből 2 mindig az Úrnő fejvadászai közül kerül ki. Az őrséget 12 óránként váltják. Az eunukok a 

pihenőt a szálláshelyükön töltik, de az ott lévő épp pihenő 26 eunuk is bármikor percek alatt bevethető.  

Az erődhöz még további két épület tartozik. Az egyik az eunukok szállás- és kiképzőhelye, mely az erődhöz vezető 

kaptató keleti oldalán található. Ez egy kétszintes épület, melyhez istálló is tartozik. Ablakait erős fém rácsok védik, 

bejárata a belső udvar irányába nyílik. A másik hasonló kinézetű, ám jóval díszesebb épület a rendhez kerülő (de a 

boszorkányi képzésre alkalmatlannak talált) leányok szálláshelye. Ezeket a lányokat szerencsés esetben egy-egy 

gazdagabb úr megvásárolja, máskülönben néhány hónapon/éven belül a rend valamely bordélyházában találják 

magukat. Belső udvarán ízléses virágoskert található. E két utóbb említett épület közt fal és megerősített vaskapu tartja 

távol a hívatlan látogatókat, ahol – mint említettük – két őr posztol. 

 

Fehér Fok-i boszorkányrend 

(a karakterek „ellenfelei”) 

 

A Fehér Fok-i boszorkányrend megalakulása kb. psz. 3400 körüli időpontra tehető. Az alapító Kriniah Helir 

származásáról és előéletéről nem sokat tudni. Tény azonban, hogy ez a hölgy lett a város akkori ádzzsájának – ki az El 

Abadei családból származott – első felesége. Az erődöt nászajándékul kapta a város akkori urától és sikerült elérnie, 

hogy ez az épület örökidőre az ő tanítványainak központjául szolgáljon. A boszorkányrendet a Fehér Fok mindenkori 

Úrnője vezeti. Fő jövedelemforrásuk a leánykereskedelem. Háremhölgyeket és szeretőket „képeznek ki” a térség 

dzsadjai és más tehetős férfiúi számára. Mind e mellett az északi partvidék minden jelentősebb városában bordélyházat 

üzemeltetnek. A sushtari örömtanyájuk neve a Fehér Liliom Háza, ahol több tucat leány várja a vendégeket. Rájuk egy 

magas rangú rendtag és féltucat eunuk vigyáz. Szinte sosem vesznek fel - a szó szoros értelmében - új tagokat maguk 

közé. Ám nincs is erre szükségük, hisz a leánykereskedelem során, sok fiatal lány „megy át a kezükön”, kik közül 

néhány alkalmasnak bizonyul a valódi képzésre. Ezek mellett gyakran hírekkel, információkkal kereskednek.  

A boszorkány rend tagjainak száma alig éri el a száz főt és nagyjából háromszor ennyi fegyveres (jó részt a 

tulajdonukban lévő eunuk) áll a szolgálatukban. Ám nem is ez adja valódi hatalmukat. Sokkal fontosabb, hogy milyen 

befolyásos támogatóik vannak szerte a partvidéken. 

A jelenlegi Úrnő lassan 60 éve tölti be pozícióját. Ez idő során erős szövetséget alakított ki az El Abadei családdal. A 

mindenkori Úrnő maga jelöli ki későbbi utódját is. A modul idején 20 rendtag tartózkodik az Erődben és további 5 a 

városban. Az Erődbe hagyományosan a rend tagjain és az eunuk őrökön kívül senki más nem léphet be. Az érkező 

idegeneket mindenkor a rend egyik (legalább közepes hatalmú) tagja fogadja, aki nyakában rejtve egy igazság 

amulettjét visel. Így faggatja az érkezőt a szándékairól. 

A városban különféle információk keringenek a rendről. Az emberek (volt rá pár szár évük) már megszokták, hogy itt 

van. Nyíltan rosszat nem is mernek rá mondani. Igazából tartanak a boszorkányok befolyásától. Esetleg suttoghatnak a 

helyi tehetősökkel közösen tartott titkos szeánszokról vagy orgiákról. Vagy arról, hogy a Fehér Úrnő örökké él. Mások 

állítólagos lányrablásokat, esetenként fekete mágiát emlegethetnek. Varázstudók a mágikus védelemről hadoválnak. 

A rend jelképe a kör közepén lévő fénygömb, melynek két oldalán, egymás alatt 3-3 sugárirányba távolodó fénysugár 

látható (lásd 87. old.). 
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A fogadás 

(amely alatt valószínűleg megkísérli a karakterek a szabadítást) 

 

Célja 

 

Sushtar kereskedelmi lehetőségei Ennaim vonatkozásában rendkívül beszűkültek az utóbbi évtizedekben. A város 

üzleti kapcsolatainak kelet felé való terjeszkedése a hercegi főváros Laroque és Serreinas miatt lehetetlen 

vállalkozásnak tűnik. Ezért és a pyarronba rejlő óriási lehetőségek okán az ádzzsa számára egyértelművé vált, hogy 

Nanontal vagy Riera rovására kell újabb pozíciókat szereznie. Ám az is tény, hogy politikai öngyilkosság lenne 

mindkét várossal egy időben szembeszállnia. A katonai agresszió pedig szóba sem jöhet, hisz minden ilyen 

próbálkozást kíméletlenül elfojtana a Nagyherceg. Így hosszas tervezgetés után a sushtari ádzzsa úgy döntött, hogy 

Nanontal rovására fog terjeszkedni. E mellett szól az is, hogy Nanontalban mindig is nagy teret hódított magának a 

központi hatalommal – vagyis a Nagyherceggel – való szembenállás. A történelem során Nanontal már több 

alkalommal próbált kiválni Ennaim hercegségből, amely évszázadokkal ezelőtt eleve katonai megszállással csatolta 

magához a várost. Szintén jó érv Nanontal földrajzi közelsége, Riera szerepének visszaszorításából sokkalta kevesebbet 

profitálna Sushtar. Továbbá Rierát a Querra nemzetség alapította, amely biztos nem nézné jó szemmel „Nyugati 

végvárának” (ahogy a hercegi udvarban nevezik Reirát) hátrányos helyzetbe hozását. 

Jelen fogadás célja, hogy néhány – az ügyben esetleg szerepet vállaló – félnél puhatolódzó tárgyalásokat folytasson az 

ádzzsa. A tárgyalásokon összesen kilenc fél vesz részt. Próbálják leplezni az összejövetel fontosságát – hisz a Gályák-

tengerének északi partvidékén mindenütt hemzsegnek a különféle hatalmat szolgáló hírszerzők – ezért néhány 

résztvevő feleségét is meghívták. Ezen kívül az Úrnő különféle produkciókkal kíván gondoskodni vendégei 

szórakozásáról, hisz a látszatra adni kell! 

Az ádzzsa és az Úrnő szavatolja a vendégek biztonságát. Azért szervezik meg itt az esemény, mert egyrészt az ádzzsa 

nem akar házigazda lenni, hisz az zavarná a tárgyalásokban. Úgy illene mindvégig a vendégeivel foglalkozni. Így az 

Úrnő leveszi a válláról ezt a terhet. Másrészt a Fehér Fok Erődjénél nincs biztonságosabb hely a városban. 

Amit az ádzzsa el akar érni, hogy kereskedelmi nehézségeket keltsen, hogy megbízhatatlannak tűnjön Nanontal a 

(nyugati) partnereinek szemében és így veszítsen üzleti pozícióiból. Ehhez a Szürkecsuklyásoknak meg kell dézsmálni 

a nanontali raktárkészleteket. A flyepi kalózoknak fokozott intenzitással kell támadni Nanontal kereskedőhajóit. Nem 

szabad, hogy Sushtar hajóépítői ténylegesen kijavítsák vagy pótolják a nanontali flotta veszteségeit. A sushtari és rierai 

kereskedőknek pedig árban alá kell ígérni a nanontali kereskedőkkel szemben, míg azok tönkre nem mennek. 

 

 

Program (események időrendben) 

Melybe a karakterek cselekedetei (pl. egy sikeres szöktetés a fogadás ideje alatt) jelentős változásokat 

eredményezhetnek, bár ezt az Úrnő majd próbálja tompítani, hogy a vendégek minél kevesebbet vegyenek ebből észre. 

Az ádzzsa pedig neheztel majd rá, hogy miért nem mennek a megbeszéltek szerint a dolgok. Ők ketten megkísérlik úgy 

kezelni a dolgokat, hogy senkinek ne tűnjön fel, hogy balhé van, ha balhé van. 

 

óra   Esemény 

13 – vendégek érkezése, frissítők felszolgálása 

14 – beszélgetések 

15 – ebéd (közben zenészek) előtte üdvözlőbeszéd, amit az Úrnő interpretál 

16 – ebéd (csepűrágók, mutatványosok) 

17 – gladiátor viadal; kém (ál eunuk) elfogása a teraszon két gladiátor küzdelem közt, majd kivégzése 

18 – tárgyalás (Sushtari ádzzsa és Morv en’Drokka és Bebra Hillam El Abadei közt) 

19 – tárgyalások (Sushtari ádzzsa és Ikrass Del Montara közt), (Bebra Hillam El Abadei és Obree Erkhamm közt) 

20 – vacsora (közben muzsikusok és táncosok) 

21 – vacsora (közben csepűrágók); féltékenységi jelenet (Bebra Hillam El Abadei, felesége és Asdell K. del Haar közt) 

22 – első vendégek (Erkhammék és Morv en’Drokkaék) távozása 

23 – tárgyalások (Sushtari ádzzsa és Asdell Kvrenna del Haar), (Bebra Hillam El Abadei és Farroccio Remini) 

00 – tárgyalás (Sushtari ádzzsa és Bebra Hillam El Abadei és Gveldon il’Obrat közt); Asdell K. del Haar lepihen 

01 – ádzzsa majd az ádzzsa apja, Del Montara gróf és a Reminiek távozása; Nelkom és Gveldon il’Obrat lepihen 

02 – a fogadás vége, az utolsó helyi résztvevők távozása; majd nagyjábóli rendrakás (ami kb. 2 órát igényel) 
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Meghívottak (honnan, minek, kikkel), 

akik szinte kivétel nélkül hintón érkeznek a fogadás helyszínére. 

 

1- Fehér Fok Úrnője* (lásd 47. old.)  

Aki már a modulkezdetén Sushtarban tartózkodik, el sem hagyja a Fehér fokot.  

A fogadásnak ő lesz a házigazdája, ezért szórakoztatja a vendégeit és próbálja megoldani a felmerülő problémákat.   

Rajta kívül az ő részéről jelen lesz még Elissia Iannamon (lásd 55. old.) a renden belüli helyettese. Giverre Cordeal 

(lásd 48. old.) a testőre, akit mindenki a személyes szolgálójának (olyan komornafélének) fog tartani. Razmund (lásd 

60. old.) a barbár, akit a vendégek többsége testőrként fog kezelni. 

 

2- a Sushtari ádzzsa** (lásd 63. old.) 

Aki már a modul kezdetén Sushtarban tartózkodik. Az éjszakáit általában a családja (El Abadei-ek) 

palotakomplexumában tölti, napközben pedig a városháza épületében tartózkodik, melynek legfelső szintje a 

mindenkori ádzzsa hivatali rezidenciája. 

A fogadásnak és az a mögött megbúvó terveknek ő az egyik megálmodója. Ehhez jó néhány tárgyalást kell sikeresen 

lebonyolítania az este folyamán (lásd lentebb). 

Vele lesz még Ebrah Abevah (lásd 41. old.) Dzsah helyi főpapja, mint az El Abadei család ádzzsáinak mindenkori 

tanácsadója. Elkíséri két legjobb és kiválóan képzett testőre is (lásd 69. old.). 

 

3- Morv en’Drokka (lásd 44. old.), a Nagyherceg sushtari konzulja**  

Aki a Sushtari palotájából érkezik a fogadás helyszínére. 

A fogadáson – pozíciójából adódóan – ő képviseli a Nagyherceg érdekeit. Mellesleg kifejezetten jó viszonyt ápol az El 

Abadeiekkel. 

Vele érkezik még felesége Alaniel en’Drokka (lásd 44. old.) Testőrei – hisz teljes biztonságban érzi magát – nem 

követik az Erődbe, a hintajánál várják urukat (lásd 69. old.). 

 

4- Bebra Hillam El Abadei (lásd 39. old.), az ádzzsa apja  

Aki a modul kezdetétől a fogadás kezdetéig a család palotakomplexumában tartózkodik. 

Fiával együtt ők ketten dolgozták ki a Nanontal elleni „összeesküvést”. Az ehhez szükséges tárgyalások során e cél 

sikeres megvalósításának érdekében fog eljárni. 

Vele érkezik még tanácsadóként nagybátyja Dasshamn El Abadei (lásd 40. old.), aki mellesleg Dzsah papja. Valamint 

első felesége Mirriamn (lásd 39. old.), aki egyébként az ádzzsa anyja, ráadásul a Fehér Fok Úrnőjének egykori 

„leánya” (de nem boszorkány!). 

 

5- Ikrass Del Montara gróf (lásd 56. old.), aki a Szürkecsuklyások embere, és akit az Úrnő, mint régi barátját mutat be a 

fogadáson, így valódi kilétéről rajta, az ádzzsán és annak apján kívül más nem is tud.  

Aki a fogadás reggelén hajóval érkezik meg Serreinasból a Páva-mólóra. Ott már várja néhány Szürkecsuklyás, akik 

elviszik a klán helyi vezetőjéhez, hogy együtt megvitassák, mit is akarhat tőlük az ádzzsa és mik a klán aktuális dolgai. 

A valódi kilétét igazoló pecsétet itt a megbeszélésen a klántársától kapja meg. 

Az ádzzsának a fent vázolt terv hatékony kivitelezéséhez lenne szüksége a Szürkecsuklyásokra. Persze a 

képviselőjükkel csak a klánnal kapcsolatos részt közlik a tervükből.  

Bérelt, de a Szürkecsuklyások három jól képzett tagjával (lásd 69. old.) „felszerelt” hintón érkezik meg a fogadás 

helyszínére, amelyen kísérő nélkül vesz részt. 

 

6- Asdell Kvrenna del Haar (lásd 52. old.) a sushtari tehetősek „második vonalából” való özvegyasszony, mint a flyep-i 

kormányzó (azaz a kalózok) képviselője.  

Aki a várostól északkeletre, kb. 15 mérföldre található „kastélyából” (lásd 74. old.) érkezik a fogadásra. 

Mivel az Úrnő (illetve az ádzzsa) a kormányzót arra kérte, valaki által képviseltesse magát a találkozón, ennek 

végrehajtására érkezett az özvegy (további fontos részletek a jellemzésében). Arról, hogy épp ő fog érkezni, senki nem 

tudott a fogadás szervezői közül. Ez azonban kínos következményekkel járhat (értsd féltékenységi jelenet). 

Az özveggyel együtt érkezik annak (állítólagos) unokaöccse Gnorden (lásd 49. old.), aki valójában a kormányzó 

embere, és aki mindvégig a nővel tart és valójában (egy titkos jelbeszéddel) helyette dönt a fontos kérdésekről. A 

valódi kilétét (vagyis a maghívást) igazoló pecsétet hét napja egy futáron keresztül juttatták el az özvegyasszonyhoz. A 

hintó személyzeteként három testőr (lásd 69. old.) kíséri őket. 
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7- Gveldon il’Obrat (lásd 57. old.), a Rierai ádzzsa követe (az ottani ádzzsa unokafivére) 

Aki teljes titokban a fogadás napján 12:00 köt ki a sushtari kikötő Narvál nevezetű mólójára. A jól felfegyverzett, gyors 

járású hajó egy neves rierai kereskedőé. A hajó látszólag most is épp árút szállított, és a kapitányán kívül nem is tudja 

senki, hogy kiket is utaztattak idáig. A követ a kapitánnyal hintót béreltet, majd azon jut el a Fehér Fok Erődjébe. A 

valódi kilétüket igazoló pecsét a Gveldon nyakába kötött/rejtett apró erszényben van régóta. 

A fogadáson a Rierai ádzzsa érdekeit képviseli, bár az alapvető kérdésekben nem fog egyértelműen dönteni, de ígéretet 

tesz, hogy a felvetéseket továbbítja a Rierai ádzzsának. Ezzel együtt nem igazán érzi majd jól magát. Ennek 

magyarázata, hogy a rieraiak eléggé lenézik a tőlük keletre élő embereket, mondván azok barbár és faragatlan népség. 

Vele együtt érkezik tanácsadója (lásd 58. old.), aki valójában a saját öccse (Nelkom), de amit mindenki láthat rajta, 

hogy ő Dreina papja. Továbbá nagyon jól képzett testőre (illetve testőrük) (lásd 69. old.), aki a Rierai ádzzsának felel 

unokafivérei testi épségéért. Az Úrnő Rymilo-ból az ádzzsa meghívására érkezett követekként mutatja be őket. 

 

8- Farroccio Remini (lásd 61. old.), a fiatalabb testvér 

Aki modul ideje alatt mindvégig Sushtarban tartózkodik. Ez idő alatt jobbára a család házában tevékenykedik, de több 

alkalommal elhagyja azt az üzleti ügyeinek intézése végett. 

Régi (testvére szerint perverz) vágya volt már, hogy egyszer bejusson a Fehér Fokba. A fogadáson próbálja jól érezni 

magát. Többször kísérletet tesz, hogy kicsit körülnézzen, sétálgasson az Erőd falai közt. De ezt az Úrnő „emberei” – 

főként a helyettese – udvariasan, de megakadályozzák. A tárgyalások során hajlik az ádzzsával való együttműködésre. 

Vele tart nálánál 10 évvel fiatalabb jelenlegi felesége Kalianza Remini (lásd 61. old.). Tanácsadója Tiu, aki egy 

boszorkánymester (lásd 59. old.) és feladatul kapta, hogy varázstudói szemmel vegye szemügyre ezt a legendás Erődöt. 

Elkíséri még két testőre (lásd 69. old.), melyből egyébként konfliktus is származik, hisz a meghívás szerint mindenkit 

csupán egy fegyveres kísérővel érkezhet. Magyarázkodik, hogy az egyik az ő, a másik pedig felesége testőre. A „vitát” 

végül az ádzzsa megérkezése és gesztusa zárja le, akinek szintén két testőre van. 

 

9- Obree Erkhamm (lásd 46. old.), a hajóépítők céhének vezetője 

Aki a modul kezdete óta Sushtarban tartózkodik. Általában saját házában, de több alkalommal felkeresi a műhelyeket is 

és tárgyal is néhány vevővel. 

Igazából el sem akart jönni az Úrnő invitálására és próbálta kimenteni magát (futárral levelet küldött a modul 0. 

napján). Nem a bálok és fogadások embere. Ám mikor az Abadeiek küldönce tolmácsolták neki az ádzzsa apjának 

kérését (a modul 1. napján), hogy mégis vegyen részt az eseményen, meggondolta magát. 

Elkíséri felesége Permeeh Erkhamm (lásd 46. old.) és másodszülött fia Erkihl Erkhamm (lásd 46. old.) is. 

 

  * = szabad gladiátort hoz    ** = rabszolga gladiátort hoz 

 

Összesen: 23 meghívott, azaz (5 db testőr) és (17 fő lényeges személy), továbbá a Fehér Fok Úrnője és annak 

„személyzete” 

 

 

Ülésrend 

A Bálterem U alakú asztalánál csak a külső íven ülnek. A bálteremben 4 eunuk (ebből 2 az Úrnő fejvadásza) őrködik 

az asztal ívével szemközti fal mellett. A személyes testőrök is folyamatosan az uruk/úrnőjük közelében tartózkodnak 

(állnak). A személyek felsorolása a lefordított U betű a jobb alsó, azaz a terem délkeleti végétől indul és megy körbe. 

Jobb száron: Tiu Qurabadal – Kalianza Remini – Farroccio Remini – Dasshamn El Abadei – Erkihl Erkhamm – 

Permeeh Erkhamm  

Középső száron: Obree Erkhamm – Nelkom il’Obrat – Gveldon il’Obrat – Sushtari ádzzsa – Fehér Úrnő (az asztalfőn) 

– Morv en’Drokka – Alaniel en’Drokka  

Bal száron: Bebra Hillam El Abadei – Mirriamn El Abadei – Asdell Kvrenna del Haar – Gnorden – Ikrass Del Montara 

– Ebrah Abevah Dzsah 

 

 

Kapcsolatrendszer 

A Fehér Úrnő, a Sushtari ádzzsa és Bebra Hillam El Abadei közösen és összhangban - egy előzetes megbeszélés 

alapján - munkálkodik a fogadás céljának zökkenőmentes lebonyolításán. 

Morv en’Drokka mindenkivel jó kapcsolatra törekszik és vele is mindenki jóban akar lenni. 
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Ikrass Del Montara gróf figyel, próbál mindenről és mindenkiről információt szerezni. Származása végett (tudniillik 

shadoni) konfliktusba (valószínűleg csak verbálisba) keveredhet Farroccio Reminivel. 

Bebra Hillam El Abadei elsőfelesége Mirriamn féltékenységi jelenetet rendezhet, mert férje és Asdell Kvrenna del 

Haar közt évekkel ezelőtt volt valamiféle szerelmi kapcsolat, amit az asszony máig nem bocsátott meg. 

Asdell Kvrenna del Haar gyűlöli a Reminieket, akik tönkretették a családját és felelősek férje öngyilkosságáért. 

Neheztel Bebra Hillam El Abadeire, amiért annakidején nem sietett akkor jó barátja az ő férje segítségére. 

Farroccio Remini konfliktusba kerülhet Ikrass Del Montara gróffal és Asdell Kvrenna del Haarral. Mind emellett igen 

jól érzi magát a fogadáson. 

Gveldon il’Obrat az illem határain belül a lehető legkevesebbet érintkezik a fogadás többi résztvevőjével. Kiváltképp 

igaz ez a sushtariakra. 

Obree Erkhamm személyisége okán kerüli a találkozást a Fehér Fok Úrnőjével, valamint Farroccio Reminivel, ez 

utóbbi családját egyébként sem szívleli. Mielőbb távozni szeretne. 

 

A gladiátor viadalt a 3. szinti teraszon, annak északnyugati (ideiglenesen láncokkal lekerített) sarkában bonyolítják le. 

Egyszerre két viador küzd meg egymással a 7x7 méteres helyen. Egy száll ágyékkötőben egyetlen tőrrel (melyet itt 

adnak nekik!) kell halálig tartó párviadalt folytatniuk. 

A viadal szünetében az egyik eunuk őrről kiderül, hogy valójában egy álcázott kém (fejvadász). Megpróbál 

elmenekülni, de elfogják. Mivel az ádzzsa kérdésére nem hajlandó elárulni ki bérelte fel (valójában a Hisszaim család), 

az ádzzsa ott helyben halálra ítéli és ki is végzik (pl. felakasztják a függőhídra). 

 

Az egyes produkciókról az Úrnő helyettese gondoskodik, ő személyesen válogatta ki őket és ő fogadja a „művészeket”, 

amikor megérkeznek. A produkciók 12:00 érkeznek, a leány szálláson kapnak ételt és eligazítják őket. A szereplőket 

egy „mentalista” (gondolatolvasás itala és igazság amulettje) vizsgálja meg (feltesz nekik pár kérdést) mielőtt a Fehér 

Fok Erődjébe lépnének. Az egyik zsonglőr lebukik, mert nem tudja eltitkolni, hogy valaki (ő nem tudja, de a 

Numereimek embere) megkörnyékezte, hogy gyűjtsön infót a vendégekről. A zsonglőrt a kaszárnyába viszik. A Fehér 

Fok Erődjén belül a művészeket egy vendégszobában tartják, onnan kísérik őket mindig a produkciójuk helyszínére. 

 

A zenészek szinte egész nap a bálteremben játszanak. A többieket 15:00- re kísérik át az erőd egy 2. emeleti (7-es 

számú) helységébe, ahol a „mentalista” boszorkány (5. Tsz, lásd 66. old.) (igazság amulettje) folyamatosan velük van 

és eunukok tartják szemmel kintről az ajtót. Innen hívják őket, ha fel kell lépniük és ide térnek vissza utána. Nincs 

szabad közlekedésük!  

 

 

Művészek: 

- 1 bárd, neve Rounn Loandar (titokban a Sushtari ádzzsa embere, megfigyeli a többi csepűrágót, meg persze 

hallgatózik) középkorú 35 éves, lázadozó természetű férfiú. 

- 3 fős zenekar férfiak Laroque-ből érkeztek, a hercegség egyik legkiválóbb triója, 2 húros és 1 fúvós (a konzul már 

hallhatta őket korábban, így ismerheti is őket személyesen). 

- 2 bohóc akrobata két nagyon alacsony növésű férfi, Erionból kerültek Ibarába, majd onnan ide. 

- 4 (5-1) zsonglőr 3 (-1) férfi 2 nő, pyarroni származásúak és szinte mindennel zsonglőrködnek (bevonják a közönséget 

is), egyiküket megkörnyékezte Numereim család, ezt szúrta ki a mentalista, társai most is aggódnak a sorsáért, mely 

még ismeretlen. 

- 1 tűz és kardnyelő fakír. Középkorú 38 éves dzsad származású férfi Ibarából. 

- 1 szemfényvesztő északi csavargó 28 éves (4 Tsz tolvaj), kártya és érme trükköket mutat be. Képzett hasbeszélő. 

Gyakran bevonja produkcióiba a közönséget is. Jóképű (szőke, kék szemű) fiatalember. 

Szintén a produkciók közt kell megemlíteni a lélegzetelállító szépségű táncosok lányokat, akik kivétel nélkül az Úrnő 

„leányai”. Őket nem tartják együtt a többi művésszel és mentalista sem vizsgálja őket. A Fehér Fok alacsony szintű 

boszorkányai mindannyian. 

A felszolgálók szintén az Úrnő közvetlen alattvalói. Négy leány (ők nem boszorkányok) és két dekoratív eunuk látja el 

ezeket a feladatokat. 

 

 

Előkészületek a fogadásra.  

Mit hol tartanak, és ki szállítja le ezeket. 

Az Erődbe senki nem léphet be a szállítások kapcsán! Az Erőd éléskamrájába eunukok hordják be, amit kell.  
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- bor és más ital van az Erőd éléskamrájában, tehát ezekből nem érkezik szállítmány. 

- sör a modul 1. napján érkezik, a kikötőbe beérkező egyik hajóról négy hordár hoz két hordót, melyek az Erőd 

éléskamrájába kerülnek. 

- bútorok berendezése a bálterembe, a modul 1. napjának délutánján történik, ehhez minden meg van az Erődben. 

- feldíszítés a modul 2. napján, az ehhez szükséges anyagokat az Úrnő helyettese szerzi be a modul 1. napjának 

délelőttjén. A bálteremben tartják azokat. 

- gyümölcsöket az előre egyeztetettek szerint a modul 2. napján reggel szállítja egy kereskedő ide szekéren. Ezeket az 

Erőd éléskamrájában helyezik el. 

- húsok a modul 2. napján érkeznek a régi piacon található hentestől. Reggel egy szekérről adnak le három kisebb ládát, 

mely a megbeszélt húsokat tartalmazza. A leányok szállására viszik ezeket. 

- halak a modul 2. napján érkeznek a kikötőből, reggel hozza őket egy kereskedő három embere. A leányok szállására 

viszik ezeket. 

- főzés a modul 2. napján történik folyamatosan. Az ételt a leányok szállásán készítik az ottani szakácsok, és onnan 

hozzák a felszolgálók az Erődbe. Míg a gyümölcsök és italok az erődben vannak tárolva és onnan viszik azokat a 

bálterembe. 

- jég 2. napon két alkalommal (12:00-kor és 17:00-kor) érkezik a piac környékén található jegestől. Szekérről adnak le 

két-két tömböt, melyeket az Erőd éléskamrájába helyeznek el. 

 

Akasztottak dombja 

(a hangulatos találkahely Hókával) 

 

A város egyik (a régi piactéren van a másik) kivégzőhelye a Nanontalba vezető út mentén található, légvonalban alig 

1,5 km-re (ez úton 4 km) a várostól. Valószínűleg azért, hogy a nyugat felől érkezők is tisztában legyenek azzal, mire 

kell számítaniuk, ha nem tartják be Sushtar törvényeit. Az akasztófák az út északi oldalán (attól 30 méterre) egy kisebb 

dombon lettek felállítva. Az út szintjétől a domb teteje kb. 7 méterrel van magasabban. Két „Y” alakú mélyen a földbe 

ásott oszlopra egy kb. 6 méter hosszú gerenda van keresztben elhelyezve, kb. 3 méter magasban. Általában ezen 4-5 

megcsomózott kötél lengedez. A bevett eljárás az, hogy az elítélteket az egyébként halottak elszállítására szolgáló 

kordéról akasztják fel. A halottakat 1-2 hétig szokták közszemlén hagyni, a nyakukban lévő tábla mutatja, mi volt a 

bűnük, ami ide juttatta őket. Ezt követően, ha hoznak új elítéltet, akkor a hullát kordéra teszik és a város temetőjének 

egyik zugában elkaparják őket. Az akasztottak dombja mögött és az út két oldalán kisebb cserjék és bokrok nőnek. 

 

A találkozó éjjelén 3 férfi holtteste lóg itt. Közülük kettőt jó egy hete végeztek ki csempészés miatt. A harmadikat 

(hacsak a KM-nek nincs olyan jelöltje, valakivel a karakterek találkoztak a modul során és itt lóghat (pl. egy tolvaj, aki 

meglopta őket)) tegnap akasztották fel lopás miatt. A meleg éjszakán a terjengő bűz alig elviselhető. Tíz méteren belül 

gyomorforgató élmény lehet. A tenger felől fújó gyenge szellő belengeti a testeket, így jól hallató a kötelek monoton 

„nyöszörgése”. 

 

Fürkészgyertya varázslat 

 

Típus: Szimpatikus mágia 

Mana-pont: 44 

Erősség: 6 

Varázslás ideje: lásd a leírásban 

Hatótáv: lásd a leírásban 

Időtartam: speciális 

Mágiaellenálás: - 

 

A varázstárgyat egy személyhez szokás kötni és arra szolgál, hogy azt a személyt megkeressék vele. Az égő gyertya 

lángja természetes módon nem alszik ki, és mindig abba az irányba lobog, amerre a célszemély található. Annál 

hevesebben ég, minél közelebb van a gyertya a hozzá szimpatikus úton kötött személyhez, bár pontos távolságot nem, 

csak megközelítő becslést tud mondani az, aki ismeri a gyertya működését. Ha az, aki a gyertyát a kezében tartja, a 

célszemélyt megérinti, akkor a gyertya 1 szegmens alatt csonkig ég és így megsemmisül. A gyertyához kötött személy 

halálát követően kialszik és a gyertyát végérvényesen használhatatlanná válik, mivel azt képtelenség meggyújtani. 

Ellene mágiaellenállás nem dobható. 

Elkészítésekor a célszemély hajtincsén túl 5 karátnyi (1g) porrá zúzott Füstkvarcot is a gyertyaviaszba kell keverni. 
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NJK-k 
 

Több csoportban találhatók az njk-k. Előbb névsorba szedve az egyedi njk-k, utána pedig a típusos njk-k és a szörnyek. 

Nem minden njk van aprólékosan kidolgozva. Sok esetben a statisztikák csak intervallum szinten vannak feltüntetve. A 

képzettségek csak irányadóak és a felszerelésnél nagybetűvel vannak kiemelve a fontosabb tárgyak. 

 

Nevesített NJK-k összefoglaló jegyzéke 

 

Név Szerep Kaszt old. 

Abadei, Bebra Hillam El az ádzsa apja és a család feje nincs, 60 éves dzsad 39. 

Abadei, Mirriamn El az ádzsa anyja és a családfő elsőfelesége nincs, 55 éves dzsad nő 39. 

Abadei, Dasshamn El az El Abadei családfő tanácsadója, nagybátyja Dzsah-pap (7. Tsz) 40. 

Abevah, Ebrah az ádzzsa tanácsadója, a Bankház sushtári vezetője Dzsad-pap (10. Tsz) 41. 

Darass, Harass sin a Gyöngyvadász kapitánya Harcos (3. Tsz) 42. 

Dash, Friell az ádzzsa kémszervezetének vezetője, orvgazda Fejvadász (6. Tsz) 43. 

Drokka, Morv en’ a Nagyherceg sushtari konzulja nincs, 41 éves 44. 

Drokka, Alaniel en’ a Nagyherceg konzuljának felesége nincs, 33 éves nő 44. 

Eljam a Gyöngyvadász navigátora, a titkosszolgálat ember Antoh-pap (2. Tsz) 45. 

Erkhamm, Obree a hajóépítők helyi céhének vezetője nincs, 54 éves 46. 

Erkhamm, Permeeh a hajóépítők helyi céhének vezetőjének felesége nincs, 43 éves nő 46. 

Erkhamm, Erkihl Obree Erkhamm másodszülött fia nincs, 20 éves 46. 

Fehér Fok Úrnője a Fehér Fok-i boszorkányrend vezetője Boszorkány (15. Tsz.) 47. 

Giverre a Fehér Fok Úrnőjének komornája és fejvadásza Fejvadász (9. Tsz) Nő/férfi 48. 

Gnorden az özvegy Haar unokaöccse, flyep-i kalózok embere Bajvívó (6. Tsz) 49. 

Gothem báró, Anruhr de a Hatváros szövetségében élő befolyásos nemes Harcos (4. Tsz) 50. 

Gothem, Eirah’nimm de Gothem báró eltűnt felesége, bárónő nincs, az Elf NŐ 51. 

Haar, Asdell Kvrenna del a flyep-i kalózok „képviselője”, özvegyasszony nincs, 41 éves nő 52. 

Hontalan a P. Titkosszolgálat magas rangú ügynöke, megbízó Tolvaj/Fejvadász (10./10.) 53. 

Hóka, azaz Rodovek a P. Titkosszolgálat sushtári összekötője, kapitány Harcos (7. Tsz) 54. 

Iannamon, Elissia a Fehér Fok Úrnőjének jobb keze és helyettese Boszorkány (10. Tsz) 55. 

Montara gróf, Ikrass Del a Szürkecsuklyások egyik középszerű ügynöke Harcos/Tolvaj (5./6. Tsz) 56. 

Obrat, Gveldon il’ a Rierai ádzzsa követe és unokatestvére  Harcos (4. Tsz) 57. 

Obrat, Nelkom il’ a Rierai ádzzsa tanácsadója és unokatestvére Dreina-pap (3. Tsz) 58. 

Qurabadal, Tiu a Reminiek vén magitora Boszorkánymester (6. Tsz) 59. 

Razmund a Fehér Fok Úrnőjének testőre és szeretője Barbár (5. Tsz) 60. 

Remini, Farroccio a Reminiek egyik vezetője, a város tehetős polgára Harcos (4. Tsz) 61. 

Remini, Kalianza Farroccio Remini felesége nincs, 23 éves gorviki nő 61. 

Rounn Loandar a fogadás egyik fellépője, Friell Dash ügynöke Bárd (4. Tsz) 62. 

Rodovek, azaz Hóka a P. Titkosszolgálat sushtári összekötője, kapitány Harcos (7. Tsz) 54. 

Sushtari ádzzsa Sushtar városának vezetője és ura Harcos (3. Tsz) 63. 

Xyira a Fehér Fok Úrnőjének végrehajtója Boszorkány (8. Tsz) Wier 64. 
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Nevesített, egyedi NJK-k 

 

Név: Abadei, Bebra Hillam El az ádzsa apja és a családfő 

Statisztikák: lásd lentebb (X = 34) 

Megjelenés: 60 éves dzsad származású férfiú, aki mindig a legdrágább kelmékből és a népének hagyományaihoz hűen 

öltözködik. Látszik rajta, hogy komolyan ad a megjelenésére. Ezzel együtt szigorú tekintetű, határozott ember 

benyomását kelti. 

Jellemzés: Feltehetően az ádzzsa apjaként és az el Abadeiek családfőjeként a legbefolyásosabb ember Sushtar 

városában. Következetes, becsületes, de kíméletlen embernek tartják.  

Motivációk: Minden cselekedetében a családja érdekeit tartja szem előtt. A Fogadáson tartandó politikai tárgyalások 

sikeres kimenetele nagyon fontos számára, ezért rettenetesen sokat hajlandó tenni is. 

 

 

Név: Abadei, Mirriamn El az ádzsa anyja és a családfő elsőfelesége 

Statisztikák: lásd lentebb 

Megjelenés: Középkorúnak kinéző dzsad asszony, aki még mindig jól tartja magát. Ehhez gyönyörű ruhái és értékes 

ékszerei jó szolgálatot tesznek. 

Jellemzés: 55 éves dzsad nő, aki Bebra Hillam El Abadei elsőfelesége és egyben az ádzzsa szülőanyja is. A Fehér Fok-i 

rend közvetítésével került az El Abadei családfőhöz, bár boszorkányi praktikákba sosem avatták be. 

Motivációk: Szeretné megmutatni az Úrnőnek – aki egykor a rabszolgapiacon megvette őt –, hogy milyen sokra is vitte 

ő. Mindenkivel szereti éreztetni pozícióját. 

 

 

 

Típus: Tehetősek, nemesek (férfi/nő) 

Kaszt: Polgár 

Faj: Ember férfi / nő 

TSz: - 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-13) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-15) 

KÉ: 12 / 10 

TÉ: 20 / 15 

VÉ: 75 / 70 

CÉ: 5 / 2 

Ép: 8 / 7 

Fp: 18 / 14 

Asztrális ME: 2 / 2 + X! 

Mentális ME: 2 / 2 + X! 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

ököl   2    k2      22/10   24/ 4   76/ 1  

kés   2    k5      22/10   24/ 4  75/ 0  

 képzetlen fegyverforg. -10 -25 -20 

 

Felszerelés: amit a szerepkör megkíván 

Képzettségek: szakma és más, amit az adott szerepkör 

megkíván. 
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Név: Abadei, Dasshamn El 

Kaszt: Dzsah-pap  

Faj: Ember 

TSz: 7 

Erő: 13 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 8 

Ügyesség: 10 

Egészség: 9 

Szépség: 14 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 16 

Észlelés: 14 

KÉ: 2 

TÉ: 24 

VÉ: 89 

CÉ: 0 

Kp: világi 

Ép: 6 

Fp: 52 

Pp: 34 

Mp: 58 

Asztrális ME: 6 + 34 (S. pajzs) 

Mentális ME: 2 + 34 (S. pajzs) 

Életkor: 66 

Testmagasság: 174 

Testsúly: 118 

Természet: Békés 

Anyagi motiváció: Fukar 

Veszélyben: Félénk 

Munka, feladat: Szorgalmas 

Életszemlélet: Derülátó 

Érzelemvilág: Gyakorlatias 

Hozzáállás: Jólelkű, kedves 

Fellépés: Kérkedő 

Hangulat: Tréfás 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Dzsah 

Szülőföld: Shushtar 

Hajának színe: Ősz 

Szemének színe: Zöld 

Képzettségek: fegyverhasználat, pszi Mf, nyelvismeret, írás/olvasás Mf, vallásismeret Mf, történelemismeret, 

értékbecslés Mf, etikett, legendaismeret, jog/törvénykezés, politika/diplomácia, pénzügyek/birtokigazgatás Mf, 

méregkeverés/semlegesítés, lélektan, térképészet, éneklés/zenélés, kereskedelem Mf, kultúra 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

tőr   2    k6*      16/10   56/ 8  105/ 2  

Felszerelés: Előkelő ruházat, ékszerek, tőr *MÉREG: KOBRAMARÁS 

Megjelenés: Nagydarab, rendkívüli mód elhízott férfiú, aki kiváló minőségű, bő ruhákban jár. 

Jellemzés: Bebra Hillam El Abadei nagybátyja, aki mellett dzsah pappá való avatása óta tanácsadóként dolgozik. A 

környezete/családja kedveli ezt a jó kedélyű férfit, és szinte mindenki jó véleménnyel van róla, aki ismeri. A szolgák 

épp úgy, mint a rivális családok tagjai. 

Motivációk: Segíteni unokaöccsének és az ádzzsának, hogy sikerre vigyék terveiket a fogadás alkalmával. 
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Név: Abevah, Ebrah 

Kaszt: Dzsah-pap  

Faj: Ember (dzsad) 

TSz: 10 

Erő: 10 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 9 

Egészség: 12 

Szépség: 13 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 15 

Észlelés: 13 

KÉ: 3 

TÉ: 14 

VÉ: 110 

CÉ: 0 

Kp: világi 

Ép: 8 

Fp: 68 

Pp: 46 

Mp: 76 

Asztrális ME: 5 + 46 (S. pajzs) 

Mentális ME: 5 + 46 (S. pajzs) 

Életkor: 72 

Testmagasság: 165 

Testsúly: 63 

Természet: Nyugodt 

Anyagi motiváció: Kapzsi 

Veszélyben: Gyáva 

Munka, feladat: Szorgalmas 

Életszemlélet: Realista 

Érzelemvilág: Számító 

Hozzáállás: Természetes 

Fellépés: Magabiztos 

Hangulat: Szigorú 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Élet 

Vallás: Dzsah 

Szülőföld: El Hamed 

Haja: Kopasz 

Szemének színe: Fekete 

Képzettségek: fegyverhasználat, pszi Mf, nyelvismeret, írás/olvasás Mf, vallásismeret Mf, történelemismeret Mf, 

értékbecslés Mf, etikett, legendaismeret, jog/törvénykezés, politika/diplomácia Mf, pénzügyek/birtokigazgatás Mf, 

méregkeverés/semlegesítés, bankár Mf, pénzváltó, lélektan Mf 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

tőr   2    k6      13/10   22/ 8  112/ 2  

Felszerelés: Előkelő dzsad ruházat, ékszerek, erszény (20 arany), tőr  

Megjelenés: Gazdagság, ez az első szó, ami a szemlélőnek eszébe jut, ha rápillant erre az úrra. Ám ha több ideje van 

szemlélődni, láthatja, hogy a gazdag ruhát egy filigrán, aszkéta testű, görnyedt tartású öregember viseli. Hosszú 

szakálla és dús szemöldöke szigorú ábrázatot kölcsönöz neki. 

Jellemzés: Abevah a Dzsad Bankház sushtári kirendeltségének vezetője és így az egyik legbefolyásosabb külhoni a 

városban. A térségben a dzsadok ezt a bankházat nyitották először. Azóta is hagyomány, hogy a Bankház mindenkori 

vezetője tanácsadóként is segíti az ádzzsa munkáját. Abevah tizenhárom esztendeje látja el ezt a két hivatalt. Ez idő 

alatt igen jó kapcsolatot alakított ki az El Abadei családdal. Szinte minden idejét a munkájának szenteli. 

Motivációk: Megfelelni Dzsah elvárásainak. A fogadáson segíti az ádzzsa terveinek megvalósulását és keresi a 

módokat, hogy a Bankház is minél többet profitálhasson a majdani eseményekből. 
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Név: Darass, Harass sin 

Kaszt: Harcos-tengerész 

Faj: Ember 

TSz: 3 

Erő: 14 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 13 

Egészség: 17 

Szépség: 10 

Intelligencia: 10 

Akaraterő: 11 

Asztrál: 9 

Észlelés: 13 

KÉ: 16 

TÉ: 46 

VÉ: 97 

CÉ: 3 

Kp: világi 

Ép: 14 

Fp: 35 

Pp: 0 

Mp: 0 

Asztrális ME: 0 

Mentális ME: 1 

Életkor: 47 

Testmagasság: 173 

Testsúly: 89 

Természet: Ingerlékeny 

Anyagi motiváció: Fukar 

Veszélyben: Gyáva 

Munka, feladat: Szorgalmas 

Életszemlélet: Pesszimista 

Érzelemvilág: Álmodozó 

Hozzáállás: Kötözködő 

Fellépés: Visszafogott 

Hangulat: Mérges, morcos 

Megjelenés: Igénytelen 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Antoh 

Szülőföld: Predoc 

Hajának színe: Őszülő fekete 

Szemének színe: Barna 

Képzettségek: fegyverhasználat, úszás Mf, mászás 35%, esés 25%, kötéltánc 30%, ugrás 25% birkózás, időjóslás, 

tengerjárás Mf, hajózás Mf, csomózás Mf, hadvezetés (tengeren)  

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

rövid kard  1    k6+1    25/ 9   58/12  111/14   

hosszú kard  1    k10     22/ 6   60/14  113/16  

tőr   2    k6      26/10   54/ 8   99/ 2  

szigony  1    k10+1   20/ 4   61/15  107/10  

furkósbot  1    k6      18/ 2   53/ 7  111/14  

ököl   2    k2      26/10   50/ 4   98/ 1  

Felszerelés: kapitányi öltözék, hosszú kard, tőr, furkósbot, erszény  

Megjelenés: Széles vállú, cserzett bőrű férfiú viszonylag előnytelen és igénytelen külsővel. 

Jellemzés: A Gyöngyvadász kapitánya igen labilis idegzetű ember, aki igen szigorú a legénységgel, ám ha valahonnét 

pénzt szimatol, rögvest félreteszi aggályait. Könnyen elveszti önuralmát és ilyenkor a leküzdhetetlen dadogása miatt 

még idegesebb lesz. Rettenetesen babonás ember. Engedetlen vagy lusta matrózaiba a tiszteletet és a munkakedvet 

mindig a keze ügyében lévő furkósbottal próbálja meg beleverni. Óvakodik a kétes helyzetektől és a rázós ügyletektől, 

hisz rengeteg pénzébe került, hogy a Hatváros szövetségének egyik kereskedő céhébe felvegyék és így jogot szerezzen 

arra, hogy a szövetség – többé-kevésbé biztonságot jelentő – zászlaja alatt hajózzék. 

Motivációk: Életben maradás és pénz, szigorúan ebben a sorrendben. Ha nagy jövedelemmel kecsegtető üzletre igent is 

mond, mihelyst gondok adódnak megpróbál kihátrálni, hogy a saját bőrét és a hajóját (ami egyetlen vagyona) mentse. 

Babonás félelmeinek elvakultan alárendeli magát. 

Jóslat szövege, melyet indulás előtt tolmácsolt neki legtöbbre tartott javasasszonya (a Hontalan kérésére): „Ha 

találkozol a sellővel, egy mérföldön át se tűrd meg a hajón, különben rajtad és kilencíziglen utódaidon végzetes átok ül 

majd, mely a lelketek örök kínba taszajtja.” 

Hát ez az oka annak, hogy a rendkívül babonás kapitány egy mérföldet sem hajlandó továbbvinni a sellős ládikát, 

miután azt átadja a karaktereknek. Ha tudta volna, mi van a zsákban, melyet egy idegen bízott rá, biztos nem veszi át. 

Csak hogy megeskették, hogy nem néz bele, ám amikor átadja (hisz hajtja a kíváncsiság) mondandója végén belenyúl 

és kiveszi, hogy átnyújthassa. No ekkor pillantja meg a ládát. Ám ott már kénytelen átadni a karaktereknek, hisz 

„felkonferálta”.  



Sztankó (Hulla) Tamás NYT 2008 – Kalandozok.hu Ahogy a szél fú 
 

 43 

 

Név: Dash, Friell 

Kaszt: Fejvadász 

Faj: Ember 

TSz: 6 

Erő: 14 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 17 

Ügyesség: 13 

Egészség: 18 

Szépség: 9 

Intelligencia: 16 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 15 

Észlelés: 17 

KÉ: 29 

TÉ: 64 

VÉ: 109 

CÉ: 3 

Kp: világi, harci, alvilági 

Ép: 14 

Fp: 64 

Pp: 28 

Mp: 0 

Asztrális ME: 5 + 28 (S. pajzs) 

Mentális ME: 3 + 28 (S. pajzs) 

Életkor: 36 (látszólag 41) 

Testmagasság: 177 

Testsúly: 78 

Természet: Nyugodt 

Anyagi motiváció: Fukar 

Veszélyben: Sunyi, aljas 

Munka, feladat: Szorgalmas 

Életszemlélet: Cinikus 

Érzelemvilág: Számító 

Hozzáállás: Kételkedő 

Fellépés: Szerény 

Hangulat: Jókedélyű 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Halál 

Vallás: Alborne 

Szülőföld: Kereskedő Hercegségek 

Hajának színe: Fekete 

Szemének színe: Barna 

Képzettségek: ökölharc Mf, belharc, fegyverhasználat Mf, kétkezesharc, fegyverdobás, pszi Mf, úszás Mf, 

csapdaállítás, futás, álcázás/álruha Mf, hátbaszúrás Mf, mászás 70%, esés 50%, ugrás 50%, lopózás 55%, rejtőzködés 

60%, csapdafelfedezés 45%, kötelékből szabadulás Mf, vakharc, nyomolvasás/eltüntetés, értékbecslés Mf, lélektan Mf, 

mellébeszélés Mf, nyelvismeret, művészettörténet 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

rövid kard  1    k6+4    38/ 9   76/12  123/14  

tőr   2    k6+3*  44/10   82/ 8  121/ 2  

dobó tőr  2    k6+3   39/10   75/11  111/ 2  

garott   1    k10+3  29/ 0   69/ 5  129/20 

HÁRÍTÓTŐR  2    k6+3   37/ 8   68/ 4  128/19  

ököl   2    k6+3   39/10   68/ 4  110/ 1  

Felszerelés: sötét színű díszes nemesi öltözék, rövid kard, tőr (MÉRGEZETT: KOBRAMARÁS), dobótőr, garott, 

hárítótőr  

Megjelenés: Viszonylag magas, inkább szikár, széles vállú, tehetős uraság. Hosszúkás arca a jókora kampós orrával 

aszkétaszerű ábrázatot kölcsönöz neki. Valódi életkoránál kb. 5 esztendővel idősebbnek tűnik. 

Jellemzés: Dash egy nagy múltú kereskedőcsalád legutolsó sarja. Az El Abadei család jelenlegi urának (az ádzzsa 

apjának) két évtizeddel ezelőtt ajánlotta figyelmébe őt az apja, aki addigra már eléggé lecsúszott. Bebra Hillam El 

Abadei meglátta benne a fantáziát, mindenki úgy tudta, hogy távoli neves egyetemekre küldi tanítatni a fiút, a 

valóságban azonban csak a közeli Kharragar szigetre küldte, ahol kilétét titokban tartva fejvadász képzésben részesült. 

Évekkel később, látszólag kegyvesztettként tért vissza Suhtarba. Mindenki úgy tudja, hogy rosszban van az El Abadei 

családdal, az igazság azonban az, hogy mára ő lett a Sushtari ádzzsa kémszervezetének vezetője. A külvilág számára ő 

egy Sushtarban élő gazdag kereskedő, aki a nyilvánosság előtt neves műgyűjtő és a helyi művészek támogatója. 

Alvilági körökben orgazdaként tartják számon. Mindig testőrök hada veszi körül. 

Motivációk: A történetben – különösen ha a játékosok nem haladnak a modul fő szála mentén – nagy szerepet kaphat 

ez az Njk. Alapesetben az a célja, hogy megszerezze a medált. Erre az ádzzsán „keresztül” a Fehér Fok Úrnője 

utasította. Szintén – sok egyéb mellett – a történet ideje alatt foglalkoztatja Rodovek becserkészése, illetve a fogadás 

biztosítása. Ha úgy alakulnak a dolgok, akkor majd a karakterek nyomába szegődik, mivel olyan információk juthatnak 

majd el hozzá, hogy azok veszélyt jelenthetnek a fogadás biztonságos lebonyolítására. 

További pszi diszciplínák: Tetszhalál, Zavarás, Testsúlyváltoztatás 
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Név: Drokka, Morv en’ a Nagyherceg sushtari konzulja 

Statisztikák: lásd lentebb (X = 32) 

Megjelenés: Kifogástalan viselkedésű és rendkívül divatosan és ízlésesen öltözködő középkorú (41 éves) férfiú. 

Jellemzés: Kiváló politikus, aki sikeresen hiteti el mindenkivel, hogy nem mindenben lojális a Nagyherceghez, holott 

erről szó sincs. Ezen kívül rendkívül művelt és a művészetek iránt érdeklődő nemesi származású ember, aki már közel 

25 év tölti be a konzuli posztot Sushtarban. Családjával még kisgyermekkorában települt át Laroqueba Predocból. 

Motivációk: A lehető legjobban szolgálni a Nagyherceget. 

 

 

Név: Drokka, Alaniel en’ a Nagyherceg konzuljának felesége 

Statisztikák: lásd lentebb (X = 32) 

Megjelenés: Magas és feltűnően vékony nő, aki társaságban igencsak visszafogott és halk szavú. 

Jellemzés: Predocból származó férjénél épp tíz évvel fiatalabb csinos és rendkívül okos nőszemély. Bár nem szerelmes 

a konzulba, mégis nagyon sokra tartja és tiszteli őt. Sokat köszönhet neki, hisz mellette egy nyílt látókörű, a világ 

dolgaival többé-kevésbé tisztában lévő asszonnyá vált. 

Motivációk: Megfelelni férje elvárásainak. 

 

 

 

Típus: Tehetősek, nemesek (férfi/nő) 

Kaszt: Polgár 

Faj: Ember férfi / nő 

TSz: - 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-13) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-15) 

KÉ: 12 / 10 

TÉ: 20 / 15 

VÉ: 75 / 70 

CÉ: 5 / 2 

Ép: 8 / 7 

Fp: 18 / 14 

Asztrális ME: 2 / 2 + X! 

Mentális ME: 2 / 2 + X! 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

ököl   2    k2      22/10   24/ 4   76/ 1  

kés   2    k5      22/10   24/ 4  75/ 0  

 képzetlen fegyverforg. -10 -25 -20 

 

Felszerelés: amit a szerepkör megkíván 

Képzettségek: szakma és más, amit az adott szerepkör 

megkíván. 
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Név: Eljam, navigátor 

Kaszt: Antoh-pap 

Faj: Ember 

TSz: 2 

Erő: 14 

Állóképesség: 10 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 14 

Egészség: 12 

Szépség: 11 

Intelligencia: 16 

Akaraterő: 18 

Asztrál: 15 

Észlelés: 16  

KÉ: 9 

TÉ: 35 

VÉ: 90 

CÉ: 4 

Kp: világi 

Ép: 8 

Fp: 28 

Fp/szint: K6+2 

Pp: 15 

Mp: 18 

Asztrális ME: 5+15 (S. pajzs) 

Mentális ME: 8+15 (S. pajzs) 

 

Képzettségek: fegyverhasználat, pszi Mf, nyelvismeret, írás/olvasás, vallásismeret Mf, történelemismeret Mf, lélektan 

Mf, térképészet, halászat, csomózás, tengerjárás Mf, időjóslás Mf, úszás Mf, hajózás Mf, mászás 35% 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

tőr   2    k6      19/10   43/ 8   92/ 2   

szigony  1    k10+1   13/ 4   50/15  100/10  

Felszerelés: Egyszerű ruházat, tőr, REJTVE: Szent Szimbólum - Viharkagyló nyaklánc 

Megjelenés: A fiatalember átlagos hajóstisztnek tűnik. Visszafogott és halk szavú, ám igen éles eszű. 

Jellemzés: Valódi neve Eljam Gorkroth és Antoh felszentelt papja. Kötelességtudó, művelt és jól képzett szolgája 

istenének és rendjének. 

Motivációk: A hajó indulását megelőzően a Hontalan kérésére jelentkezett a Gyöngyvadász kapitányánál céhlegényi 

szolgálatra. Mivel kiváló ajánlólevele volt az equasseli navigátorok céhétől, rögtön fel is fogadták. Persze ő sosem 

találkozott a Hontalannal, nem is tud róla semmit. Utasításait egyik hittársától, pszi üzenet formájában kapja. Feladata, 

amit csak a modul kezdetének hajnalán kapott meg, hogy nagyon-nagyon óvatosan tartsa szemmel a kalandozókat, 

miután az előre megbeszélt napon a kapitány átad nekik egy ládikát. Majd pszi üzenetben jelentse a történteket. 

Ha szükséges, ő hajtja végre a szabotázst, mely miatt a hajónak sürgősen Sushtar kikötőjébe kell mennie, máskülönben 

elsüllyed. Ezt a feladatot nem szívesen hajtja majd végre ez az Njk, ha utasítást kap rá. 
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Név: Erkhamm, Obree a hajóépítők helyi céhének vezetője 

Statisztikák: lásd lentebb 

Megjelenés: Ősz hajú, köpcös és szikár, bajuszt és szakállat viselő öregúr, akin jól látszik, hogy korábban kétkezi 

munkával kereste meg a betevőt. 54 éves. 

Jellemzés: Nem a bálok és fogadások embere. Minden fényűzésnél többre becsüli a tisztességesen végzett munkát. 

Szigorú kézzel őrködik az övéi felett és itt nem kizárólag a családjára, hanem a város összes hajóépítőjére kell 

gondolni, az egyszerű inas legénytől a tekintélyes mesteremberekig. 

Motivációk: Igazából el sem akart jönni az Úrnő invitálására és próbálta kimenteni magát (levelet küldött a modul 0. 

napján). Ám mikor tolmácsolták neki az ádzzsa apjának kérését (a modul 1. napján), hogy mégis vegyen részt az 

eseményen, meggondolta magát. Hisz régi jó kapcsolat fűzi őket egymáshoz. A lehető leghamarabb szeretne 

megszabadulni a számára idegen környezetből. A fogadáson igencsak kellemetlenül érzi magát. Hisz valóban nem oda 

való. 

 

 

Név: Erkhamm, Permeeh Obree felesége 

Statisztikák: lásd lentebb 

Megjelenés: Negyvenes éveiben járó nő, aki egy kissé elhízott, egy kissé csúnyácska, egy kissé slampos, egyszóval 

nem igazán illik egy olyan Fogadáshoz, melyet a Fehér Fokban rendeznek. Az esemény közeledtével lámpaláz lesz 

rajta úrrá, így zavarában majd többször össze-vissza beszél és szerencsétlenkedik. 

Jellemzés: Az egyik helyi kereskedőcsalád szülöttje, akit érdekből adtak jelenlegi (nálánál 20 évvel idősebb) férjéhez. 

A sorsába már rég beletörődött, életét a fiainak szenteli. 

Motivációk: Úgy részt venni a fogadáson, hogy azt később ne bánja meg. 

 

 

Név: Erkhamm, Erkihl másodszülött fiú 

Statisztikák: lásd lentebb 

Megjelenés: Izmos és jóképű fiatalember, aki alig múlt 20 esztendős. A fogadáson igencsak kellemetlenül fogja érezni 

magát a lengeruhás lányok, és a számára felfoghatatlan hatalommal bíró más résztvevők kézzel fogható közelségétől. 

Jellemzés: A négy fivér közül apjuk talán őt tartja a leginkább alkalmasnak arra, hogy egy nap apja nyomdokaiba 

lépjen, hisz az esze megvan hozzá a gyereknek. Az esemény egyébként jó alkalmat szolgáltat arra, hogy a kölyköt 

bemutassa, a város életének legfontosabb irányítóinak és ezen keresztül lemérje, érdemes-e a gyerekbe további 

energiákat fektetni, vagy inkább képezze egy jó mesteremberré. 

Motivációk: Az elvárásoknak megfelelően viselkedni, és minél többet látni a város valódi urainak világából. 

 

 

Típus: Tehetősek, nemesek (férfi/nő) 

Kaszt: Polgár 

Faj: Ember férfi / nő 

TSz: - 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-13) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-15) 

KÉ: 12 / 10 

TÉ: 20 / 15 

VÉ: 75 / 70 

CÉ: 5 / 2 

Ép: 8 / 7 

Fp: 18 / 14 

Asztrális ME: 2 / 2 + X! 

Mentális ME: 2 / 2 + X! 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

ököl   2    k2      22/10   24/ 4   76/ 1  

kés   2    k5      22/10   24/ 4  75/ 0  

 képzetlen fegyverforg. -10 -25 -20 

Felszerelés: amit a szerepkör megkíván 

Képzettségek: szakma és más, amit az adott szerepkör 

megkíván. 
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Név: Fehér Fok Úrnője 

Kaszt: Boszorkány 

Faj: Ember 

TSz: 15 

Erő: 11 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 17 

Ügyesség: 17 

Egészség: 15 

Szépség: 20 

Intelligencia: 17 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 15 

Észlelés: 15 

KÉ: 28 

TÉ: 44 

VÉ: 113 

CÉ: 7 

Kp: tudományos, világi 

Ép: 8 

Fp: 65 

Pp: 67 

Mp: 120 

Asztrális ME: 5+67 (S. pajzs) 

Mentális ME: 5+67 (S. pajzs) 

Életkor: 102 (látszólag 25) 

Testmagasság: 182 

Testsúly: 62 

Természet: Hideg, érzéketlen 

Anyagi motiváció: Takarékos, beosztó 

Veszélyben: Megfontolt, körültekintő 

Munka, feladat: Kitartó 

Életszemlélet: Derülátó 

Érzelemvilág: Gyakorlatias 

Hozzáállás: Kételkedő 

Fellépés: Kérkedő 

Hangulat: Jó kedélyű 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Noir 

Szülőföld: Déli Városállamok 

Haja: Fekete, hosszú, göndör 

Szemének színe: Mélykék 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás, ökölharc, pszi Mf, nyelvismeret, herbalizmus Mf, méregkeverés Mf, 

sebgyógyítás Mf, szexuális kultúra Mf, lélektan Mf, legendaismeret, mellébeszélés, politika/diplomácia Mf, etikett Mf, 

kultúra, tánc Mf, értékbecslés, kötelékből szabadulás, antissjárás Mf 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

méregfog  2    k6*      38/10   52/ 8  115/ 2  

dobó tőr  2    k6      38/10   55/11  115/ 2  

ököl   2    k2      38/10   48/ 4  114/ 1  

korbács  2    k3      32/ 4   50/ 6  113/ 0  

Felszerelés: előkelő ruházat, ékszerek, méregfog (*KOBRAMARÁS-al preparálva), dobótőr, korbács, IGAZSÁG 

AMULETTJE, GYÓGYITAL (8ÉP/16FP), 3 HATALOM ITALA 

Megjelenés: Fejedelmi, ez a legelső jelző, ami bárkinek eszébe jut, ha találkozik vele. Törékenynek tűnik és nagyon 

fiatalnak, csak a céltudatos tekintetéből látszik, milyen sokat megélt asszony ő. Ha a fogadáson a karakterek 

összefutnak az Úrnővel, akkor annak a nyakában – ha ez lehetséges – ott fityeg az a medál, amit ők hoztak Sushtarba.  

Jellemzés: Vele kapcsolatban senkinek semmilyen személyes információja nincs. Már több mint hatvan éve tölti be ezt 

a pozíciót, melyek sorában ő a harmadik Úrnő. Ez idő során erős szövetséget alakított ki az El Abadei családdal. Ennek 

és egyéb praktikáinak köszönhetően komoly hatalmi tényezővé vált a Gályák tengerének északi partvidékén. 

Keménykezű, következetes és ellentmondást nem tűrő asszony, aki a céljai elérése érdekében hajlandó minden 

áldozatot meghozni. 

Motivációk: Cselekedeteinek fő mozgatórugója a sajátmaga (és 

rendje) hatalmának, illetve befolyásának növelése. A történet 

idején két dolog foglalkoztatja. Egyrészt az, hogy Gothem bárónő 

születendő gyermekén végre tudja hajtani azt a varázslatot, 

melynek segítségével a bárót engedelmes bábjává teszi. Ehhez 

kell egy ősi könyv, egy medál (ami a könyvet „nyitja”) és kell az 

újszülött. Másrészt szeretne egy újabb jó pontot szerezni az 

ádzzsánál azzal, hogy sikeresen levezényli a fogadást. 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Szendrei Tibor) 
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Név: Giverre komorna/fejvadász 

Kaszt: Fejvadász gorviki 

Faj: Ember Nő (Férfi)  

TSz: 9 

Erő: 12 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 16 

Ügyesség: 14 (+2 Istenek itala) 

Egészség: 18 

Szépség: 13 

Intelligencia: 17 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 12 (8) 

Észlelés: 18 

KÉ: 34 

TÉ: 77 

VÉ: 121 

CÉ: 4 

Kp: harci, alvilági 

Ép: 14 

Fp: 92 

Pp: 41 

Mp: 0 

Asztrális ME: 2 + 41 (S. pajzs) 

Mentális ME: 5 + 41 (S. pajzs) 

Életkor: 28 

Testmagasság: 171 

Testsúly: 65 

Természet: Kimért 

Anyagi motiváció: Takarékos, beosztó 

Veszélyben: Megfontolt, körültekintő 

Munka, feladat: Kitartó 

Életszemlélet: Cinikus 

Érzelemvilág: Romantikus, tudathasadásos 

Hozzáállás: Elnéző 

Fellépés: Jelentéktelen 

Hangulat: Búskomor, depressziós 

Megjelenés: Átlagos 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Ranagol 

Szülőföld: Gorvik 

Haja: Sötét barna, hosszú 

Szemének színe: Barna 

Képzettségek: ökölharc Mf, fegyverhasználat Mf, fegyverdobás Mf, pszi Mf, úszás Mf, csapdaállítás, futás Mf, 

álcázás/álruha Mf, hátbaszúrás Mf, mászás 94%, esés 47%, ugrás 74%, lopózás 79%, rejtőzködés 93%, 

csapdafelfedezés 33%, kötelékből szabadulás Mf, vakharc Mf, nyomolvasás/eltüntetés Mf, etikett, éneklés 

Fegyverek: 

Név    Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

fejvadászkard Mf  2    k6+6*   47/ 8   103/16  149/18  

tőr    2    k6 +4*  44/10   85/ 8  123/ 2  

dobó tőr Mf  2    k6 +4*  49/10   98/11  123/ 2  

ököl    2    k6 +4   44/10   81/ 4  122/ 1  

 LÁBSZÁR- ÉS ALKARVÉDŐ: +15 (ugrás: +15) 

Felszerelés: 2 db fejvadászkard, tőr, 4 dobó tőr, alkarvédő, ISTENEK ITALA 

(ÜGY +2), *MÉREG: VÉRIZZÍTÓ (2 db FEJVADÁSZKARDON); 

KOBRAMARÁS (2 db DOBÓTŐRÖN, TŐRÖN) 

Megjelenés: Vékony, középkorú, átlagos szépségű, lapos mellű nő, aki 

többnyire hímzett, de visszafogott egyrészes ruhákban jár. Feltűnően keveset 

beszél, és gyakran észre sem venni a jelenlétét. 

Jellemzés: Ő a külvilág számára a Fehér Fok Úrnőjének komornája. Csak a 

magasabb szintű rendtagok közül tudják néhányan, hogy valójában ő az Úrnő 

testőre és fejvadásza. Azt pedig csak az Úrnő tudja, hogy igazából férfi, 

legalábbis annak született. Valódi keresztneve Giverro, és az Úrnő 

kívánalmainak megfelelően képezték ki gorvikban. Szintén ebből az okból kisgyermekként 

kasztrálták is. Tíz éve került a „gazdája” mellé, de az utóbbi hónapokban egyre több kérdés 

vetődött fel benne. Egyrészt nemi identitászavarral küzd, másrészt rettenetesen elhagyatottnak érzi magát. Parancsolója 

ezt a megingást már észlelte, ezért az utóbb időben már nem küldte bevetésre. Úgy véli pihennie kell Giverre-nek. Ettől 

azonban ő még inkább elveszettnek érzi magát és tartja hiábavalónak az életét. 

Motivációk: Szolgálni! Ezt nevelték belé. Tudja, hogy a klánja az élete, hogy mi mindent köszönhet nekik, de 

mostanában úgy érzi, mesterei cserbenhagyták őt. Tisztában van vele, hogy élete végéig az Úrnő mellett kell maradnia. 

Képtelen lenne szégyent hozni a klánjára, ezért a szökés meg sem fordul a fejében. Az egyetlen kiút, a végső megváltás 

számára a halál, hogy önkezével vessen véget életének az szégyenletes cselekedet volna. Persze a végső elhatározás 

még nem fogant meg benne. Ám kapóra jönne neki egy végzetes küldetés, mely során senki nem hányhatná a szemére, 

ha belepusztul. A kalandozókkal való összecsapás erre épp megfelelő lenne. Ezért első elszenvedett sérülése után 

végképp elborul majd az elméje, Asztálja lecsökken, elveszti a Pszi használatának képességét. Úgy fog küzdeni, hogy 

minden lehetőséget megad majd a karaktereknek, hogy végezhessenek vele. Persze ha még néhányat magával is visz a 

kárpiton túlra, az külön megnyugvást jelent majd számára. 

További Pszi diszciplínái: Tetszhalál, Zavarás, Testsúlyváltoztatás, Érzékelhetetlenség, Jelentéktelenség 

Kaszt specialitás: KOBRATÁNC (ezt a kalandozókkal való végső összecsapáskor majd használja is!) 

   (forrás: Tasi Zsuzsa) 
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Név: Gnorden („del Haar”) 

Kaszt: Bajvívó 

Faj: Ember 

TSz: 6 

Erő: 15 

Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 18 

Ügyesség: 14 

Egészség: 12 

Szépség: 10 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 15 

Észlelés: 13 

KÉ: 29 

TÉ: 67 

VÉ: 117 

CÉ: 4 

Kp: harci, világi 

Ép: 7 

Fp: 48 

Pp: 23 

Mp: 0 

Asztrális ME: 5 + 23 (S. pajzs) 

Mentális ME: 4 + 23 (S. pajzs) 

Életkor: 27 

Testmagasság: 185 

Testsúly: 80 

Természet: Kimért 

Anyagi motiváció: Pazarló 

Veszélyben: Vakmerő 

Munka, feladat: Lelkiismeretes 

Életszemlélet: Cinikus 

Érzelemvilág: Álmodozó 

Hozzáállás: Okoskodó 

Fellépés: Magabiztos 

Hangulat: Hétköznapi 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Domvik 

Szülőföld: Shadon  

Hajának színe: Barna 

Szemének színe: Mélykék 

Képzettségek: fegyverhasználat (tőrkard) Mf, kétkezes harc Mf, fegyverismeret, írás/olvasás, pszi, nyelvismeret, 

heraldika Mf, legendaismeret, történelemismeret, vallásismeret, etikett Mf, lovaglás, úszás, szexuális kultúra, 

éneklés/zenélés, tánc Mf, lefegyverzés (tőrkard) Mf, vakharc Mf, lélktan, mellébeszélés Mf, politika/diplomácia 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

tőr   2    k6      39/10   75/ 8  119/ 2  

dobó tőr  2    k6      39/10   78/11  119/ 2  

tőrkard MF 2    k6+2    43/ 9   89/12  141/14  

hárítótőr  2    k6      37/ 8   71/ 4  136/19  

Felszerelés: nemesi öltözék, tőr, dobótőr, tőrkard, hárítótőr, sodronying (SFÉ: 3) 

Megjelenés: Az elálló fülei, a penge vékony száj és a hosszú kecskeszakáll teszik karakteressé ennek az izmos sportos 

testfelépítésű fiatalembernek a megjelenését.  

Jellemzés: Miután túlélt egy a flyep-i kalózok által végrehajtott támadást sokáig fogva tartották őt, remélve, hogy majd 

valaki hajlandó lesz váltságdíjat fizetni érte. Később fogvatartói is belátták, hogy ennek nincs semmi realitása, ám a 

fogság hosszú hónapjai alatt, egész jó kapcsolat alakult ki a fogoly és fogvatartói közt. Olyannyira, hogy Gnorden 

csatlakozott a kalózokhoz. Tetszett neki az új életvitel, a rengeteg izgalom és az egész miliő, amelyben élhetett. A 

kalózok vezetőjétől (a kormányzótól) aztán új feladatot kapott. Egy nemesi családot vezető özvegyasszonyt kell 

„segítenie és szemmel tartania”, ugyanis a kalózok összerabolt vagyonát ilyen fedhetetlen személyeken keresztül 

szokták jövedelmező üzletekbe befektetni. 

Motivációk: Legfőbb feladata az özvegy védelme. Gnordent, mint a del Haar özvegy unokaöccse mutatják be a 

fogadáson. Ezért mindvégig a nő nyomában jár és egy titkos (de egyszerű) jelbeszéd segítségével irányítja a tárgyalást 

az özvegy és az ádzzsa között. 

Különleges képessége: 

Shadleki-stílus követője, melyben, balkezükben tőrt forgatnak a bajvívók. Csak ők tanulhatnak meg fegyvert dobni.  

Halálos szúrás, ha a támadáskor 00-át dob és ezzel túlüti ellenfelét, akkor a rendes sebzésen túl további 2k6 Ép-t sebez.  

Mesterjel 
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Név: Gothem báró, Anruhr de 

Kaszt: Általános harcos 

Faj: Ember 

TSz: 4 

Erő: 15 

Állóképesség: 10 

Gyorsaság: 9 

Ügyesség: 13 

Egészség: 12 

Szépség: 12 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 14 

Észlelés: 14 

KÉ: 13 

TÉ: 45 

VÉ: 102 

CÉ: 3 

Kp: világi 

Ép: 9 

Fp: 36 

Pp: 0 

Mp: 0 

Asztrális ME: 4 (+34 S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 5 (+34 S. pajzs mástól) 

Életkor: 51 

Testmagasság: 176 

Testsúly: 77 

Természet: Nyugodt 

Anyagi motiváció: Takarékos, beosztó 

Veszélyben: Megfontolt, körültekintő 

Munka, feladat: Buzgó 

Életszemlélet: Realista 

Érzelemvilág: Álmodozó 

Hozzáállás: Természetes 

Fellépés: Magabiztos 

Hangulat: Hétköznapi 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Élet 

Vallás: Krad 

Szülőföld: Hat Város Szövetsége 

Hajának színe: Szőke őszülő 

Szemének színe: Savószínű 
Képzettségek: fegyverhasználat, lovaglás Mf, úszás, politika/diplomácia Mf, kultúra, lélektan Mf, nyelvismeret, 

történelem, kultúra 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ  TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

hosszú kard  1    k10     19/ 6   59/14  118/16   

Felszerelés: hosszú kard, díszes ruházat  

Megjelenés: Középkorú, szigorú arcú átlagos testfelépítésű férfi, aki kifejezetten konzervatívan öltözködik. 

Jellemzés: Ezzel a karakterrel NEM FOGNAK TALÁLKOZNI A KARAKTEREK, csak az alakváltó ölti fel a 

személyiségét. Feltehetően kyr felmenőkkel rendelkező, a Hat város szövetségében született nemes. Huzamosabb ideig 

hazájának pyarroni nagykövete. Napjainkban – főként kereskedelmi ügyekben – a szülőföldjének egyik 

legbefolyásosabb politikusa. Özvegy volt, van egy fia, de néhány éve környezete megdöbbenésére újraházasodott. 

Motivációk: Mivel feleségét ismeretlenek fogva tartják és ezzel zsarolják, nem igazán tudja kezelni a rá nehezedő 

gondokat. Elkeseredetten keresi a kiutat, de semmi esetre sem akar kockáztatni, mivel első feleségét már (egy 

vadászbaleset alkalmával) elvesztette. 
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Név: Gothem, Eirah’nimm de 

Kaszt: polgár 

Faj: Elf NŐ (az) 

TSz: - 

Erő: 12 

Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 17 

Egészség: 12 

Szépség: 16 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 18 

Asztrál: 17 

Észlelés: 14 

KÉ: 15 

TÉ: 22 

VÉ: 75 

CÉ: 30 

Kp: tudományos 

Ép: 7 

Fp: 23 

Pp: 7 

Mp: 0 

Asztrális ME: 7+7 (S. pajzs) 

Mentális ME: 8+7 (S. pajzs) 

Életkor: 208 

Testmagasság: 185 

Testsúly: 59 

Természet: Nyugodt 

Anyagi motiváció: Adakozó 

Veszélyben: Félénk 

Munka, feladat: Lelkiismeretes 

Életszemlélet: Optimista 

Érzelemvilág: Gyakorlatias 

Hozzáállás: Kételkedő 

Fellépés: Visszafogott 

Hangulat: Ijedt 

Megjelenés: Átlagos 

Elsődleges jellem: Élet 

Másodlagos jellem: Rend 

Vallás: Siena Boralisse, Érintéssel enyhítő 

Szülőföld: Ó-Pyarron 

Hajának színe: Aranyszőke 

Szemének színe: Borostyánszínű 

Képzettségek: fegyverhasználat, lovaglás Mf, erdőjárás Mf, idomítás Mf, pszi, sebgyógyítás Mf, élettan Mf, lélektan 

Fegyverek: 

Név  Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

tőr  2    k6      22/10   43/ 8   90/ 2    

Felszerelés: egyszerű fehér ruházat, cipő, apró címeres (Gothem ház) medál nyakban 

Megjelenés: Várandósan is nem evilági teremtés benyomását kelti az egyszerű fehér szövetruhában, melyet visel épp. 

Jellemzés: Bárónő, aki egy a mai Ó-Pyarron területén psz. 3500 körül született elf. Alig töltötte be életének századik 

esztendejét, amikor családjával a frissen megalakult Yllinorba költözött. A Dúlás során elveszíti közvetlen 

hozzátartozóit. Közben sebesülteket ápol, egy pyarroni magiszter veszi maga mellé, így komoly ismeretre tesz szert a 

gyógyítás terén. Visszatér Pyarronba, ahol távoli rokonsága nem látja szívesen azon családi viszály miatt, mely 

Yllinorba „száműzte”. Részt vesz az újjáépítésben. Itt ismeri meg későbbi férjét, akivel kapcsolatban nagy tisztelet 

érez, és aki a házassági ajánlattal „kimenekíti” a kellemetlen rokonság közeléből.  

Motivációk: Bizalmatlan a szabadítóival szemben, de egyúttal reménykedik is a szabadulásban, bár rettenetesen félti 

még meg nem született gyermekét. A szabadítás során jó eséllyel egy Sárga gyertya (Hazugság 65E) hat majd rá, (lásd 

79. old.), hogy megnehezítse a menekülők dolgát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Pozsgay Gyula) 
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Név: Haar, Asdell Kvrenna del özvegyasszony 

Statisztikák: lásd lentebb  

Megjelenés: Határozott és céltudatos asszony benyomását kelti, akin látszik, hogy az élet megkeményítette. Mindig 

komor, a tréfát nem állhatja, a gyász jeleként még mindig feketében jár. Ez még idősebbnek mutatja, az amúgy 41 éves 

nőt. 

Jellemzés: Az özvegyasszony férje szerencsétlen üzleti manővereknek hála szinte mindenét elvesztette, majd önkezével 

vetett véget életének. Nyílt titok, hogy a Reminiek keze volt a dologban. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy a néhai del 

Haar jó „barátja” volt Bebra Hillam El Abadei-nak, aki szükség óráiban nem segített rajta. Pedig akkoriban az özvegy 

személyesen is felkereste Abadei-t ez ügyben, akihez a régmúltban intim szálak fűzték. Mindenki azt hitte, hogy a 

családfő halála után a del Haar nemzetség lassan kimúl. Ám az özvegyasszony nem hagyta annyiban a dolgot és 

néhány héttel ezelőtt elfogadta a flyep-i kormányzó titkos ajánlatát, melynek értelmében a kormányzó anyagi segítséget 

nyújt a családnak (valójában így vásárolja be magát a sushtari kereskedelembe). A biztosítékot a del Haar család 

egyetlen fiú örököse jelenti, akit gyámja, a flyep-i kormányzó maga mellé vett. 

Motivációk: Biztosítani a család fennmaradását, hogy egyszer bosszút állhassanak a rajtuk esett sérelmekért. Ennek 

érdekében pedig maximálisan meg kell felelnie jelenlegi támogatójának. 

 

 

 

Típus: Tehetősek, nemesek (nő) 

Kaszt: Polgár 

Faj: Ember nő 

TSz: - 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (9-13) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (9-15) 

KÉ: 10 

TÉ: 15 

VÉ: 70 

CÉ: 2 

Ép:  7 

Fp: 14 

Asztrális ME: 2 + 22! 

Mentális ME: 2 + 22! 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

ököl   2    k2      22/10   24/ 4   76/ 1  

kés   2    k5      22/10   24/ 4  75/ 0  

 képzetlen fegyverforg. -10 -25 -20 

 

Felszerelés: amit a szerepkör megkíván 

Képzettségek: szakma és más, amit az adott szerepkör megkíván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Tasi Zsuzsa) 
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Név: Hontalan 

Kaszt: Tolvaj/Fejvadász 

Faj: Ember 

TSz: 10/10  

Erő: 15 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 16 

Ügyesség: 16 

Egészség: 16 

Szépség: 13 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 15 

Észlelés: 17 

KÉ: 37 

TÉ: 77 

VÉ: 127 

CÉ: 26 

Kp: harci, világi, alvilági 

Ép: 10 

Fp: 90 

Pp: 38 

Mp: 0 

Asztrális ME: 5 + 70 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 5 + 70 (S. pajzs mástól) 

Életkor: 34 

Testmagasság: 174 

Testsúly: 74 

Természet: Hideg, érzéketlen 

Anyagi motiváció: Pazarló 

Veszélyben: Taktikus 

Munka, feladat: Buzgó 

Életszemlélet: Realista 

Érzelemvilág: Számító 

Hozzáállás: Természetes 

Fellépés: Kiismerhetetlen 

Hangulat: Vidám 

Megjelenés: Változó 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Kyel 

Szülőföld: Új-Pyarron 

Hajának színe: Barna 

Szemének színe: Zöld 

Képzettségek: fegyverhasználat Mf, fegyverdobás Mf, nyelvismeret, értékbecslés, kocsmai verekedés Mf, mászás 

115%, esés 45%, zárnyitás 95%, ugrás 60%, lopózás 110%, rejtőzködés 95%, kötéltánc 45%, zsebmetszés 105%, 

csapdafelfedezés 95%, titkosajtókeresés 95%, kötelékből szabadulás Mf, csomózás, hátbaszúrás, álcázás/álruha Mf, 

mellébeszélés Mf, lélektan Mf, színészet, történelemismeret, legendaismeret, ökölharc Mf, úszás Mf, csapdaállítás, 

futás, belharc Mf, vakharc Mf, nyomolvasás Mf, hárítás, mágiaismeret (boszorkány, boszorkánymester, pap), 

CÉLZÁS* 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ  TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

rövid kard Mf 1(2)    k6+6 51/ 9   99/12  151/14  

hosszú kard  1(2)    k10+5   43/ 6   91/14  143/16   

tőr   2    k6+5    47/10   85/ 8  129/ 2  

dobó tőr Mf 2    k6+5     52/10   98/11  129/ 2   

tőrkard   2    k6+5   46/ 9   89/12  141/14  

HÁRÍTÓTŐR  2    k6+5    45/ 8   81/ 4  146/19  

ököl   2    k6+5    47/10   81/ 4  128/ 1  

rövid íj Mf  2    k6+5     47/ 5   43*/ 7   90  

Felszerelés: abbitacél sodronying (SFÉ: 4), sötét öltözék, rövid kard, tőr, 6dobótőr, hárítótőr, rövid íj, GYÓGYITAL 

(5ÉP/10FP), mérgektől óvó amulett (+3ME), LÁTHATATLANSÁG KÖPENYE 

Megjelenés: Mindig más, ha kell pillanatok alatt változtatja a megjelenését, stílusát, viselkedését. 

Jellemzés: Valódi nevét tán már ő is elfelejtette. A Pyarroni Titkosszolgálat egyik igen tehetséges magas rangú 

ügynöke. Neméről, fajáról vagy előéletéről sehol semmilyen 

információ nincs a szolgálaton kívül. A szervezeten belül számos 

sikeres feladat végrehajtása köthető a nevéhez. Szokatlan 

módszerei gyakran vezetnek eredményre. A cél szentesíti az 

eszközt elvet vallja. Számtalan nyelven beszél, rettenetesen 

ügyes és jól képzett kém. 

Motivációk: Célja, hogy a reá bízott feladatot mindenképp 

ellássa. Ehhez, ha kell nemtelen módszereket is hajlandó bevetni, 

akár a kalandozó csapat ellen is. 

 

 

 

 

 

(forrás: Hideg Viktor) 
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Név: Hóka, azaz Rodovek 

Kaszt: Általános harcos 

Faj: Ember (albínó) 

TSz: 7 

Erő: 14 

Állóképesség: 18 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 14 

Egészség: 19 

Szépség: 13 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 16 

Észlelés: 16 

KÉ: 25 

TÉ: 58 

VÉ: 116 

CÉ: 4 

Kp: 108 

Ép: 16 

Fp: 72 

Pp: 0 

Mp: 0 

Asztrális ME: 6 +30 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 6 +30 (S. pajzs mástól) 

Életkor: 29 

Testmagasság: 179 

Testsúly: 75 

Természet: Nyugodt 

Anyagi motiváció: Fukar 

Veszélyben: Óvatos 

Munka, feladat: Lelkiismeretes 

Életszemlélet: Pesszimista 

Érzelemvilág: Gyakorlatias 

Hozzáállás: Kötözködő 

Fellépés: Visszafogott 

Hangulat: Búskomor, depressziós 

Megjelenés: Átlagos 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Antoh 

Szülőföld: Hat Város Szövetsége 

Haja: Barna, vállig érő, őszülőre festett 

Szemének színe: Vörös gyulladt 

Képzettségek: fegyverhasználat Mf, lovaglás, úszás Mf, futás, mászás 15%, esés 20%, ugrás 10%, hadvezetés, hajózás 

Mf, mellébeszélés Mf, lélektan, álcázás/álruha Mf, értékbecslés 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

rövid kard  1    k6+1    34/ 9   70/12  130/14  

szablya Mf  1    k6+2    37/ 7   83/15  143/17  

kés   2    k5      35/10   62/ 4  116/ 0  

tőr   2    k6      35/10   66/ 8  118/ 2  

dobó tőr  2    k6      35/10   69/11  118/ 2  

garott   1    k10     25/ 0   63/ 5  136/20 

vasököl  2    k3      34/ 9   63/ 5  118/ 2  

béltépő   2    k6+2    35/10   66/ 8  118/ 2  

Felszerelés: szerepnek megfelelő öltözék, szerepnek megfelelő fegyverek, tőr, garott, brigantin (SFÉ:3) 

Megjelenés: Az albínó mivoltát próbálja állandóan elrejteni. Ehhez egyrészt test- és hajfestéket használ a látható 

részeken. Másrészt a szemébe folyamatosan beleken egy anyagot, melytől az állandóan gyulladt állapotban van. A 

külső szemlélők ettől úgy vélik, hogy ő a Xoron-füstje nevű szernek a rabja. Természetesen az épp játszott szerepétől 

függően változik a megjelenése.  

Jellemzés: A Pyarroni Titkosszolgálat sushtári összekötője. A látszólag negyven év körüli albínó férfi az álcázás 

nagymestere és közel négy éve tölti be ezt a szerepkört a szervezetben. Jelenleg két személyiség álcájában 

tevékenykedik Sushtarban. Körültekintő és nagyon óvatos. 

Egyrészt egy gorviki származású hajóskapitány személyazonosságát „öltötte” magára, aki általában kétes üzleteiből 

tartja fenn magát. Ebben az álcájában egy évvel ezelőtt egy vihartól teljesen tönkretett hajón érkezett a kikötőben. A 

hajóját csak hitelből tudta megjavíttatni, melyet még mindig nem tudott visszafizetni. A hajóépítőkkel kötött egyezség 

alapján addig ő el sem hagyhatja a várost, de ezt nem is bánja, mert így legalább senkinek nem szúr szemet a 

folyamatos itt tartózkodása. Hajója – a Kék Hullám – felfogadott kapitánnyal közben az általa felhajtott 

szállítmányozási munkákkal járja a tengert. Valójában az igazi Kardell Rodovek 

másfél évvel ezelőtt meghalt.  

Másrészt egy Zerkom nevű tehetős laroquei kereskedő szerepét játssza, aki négy 

hete tartózkodik a városban. Tervei szerint nagyobb összeggel akar majd 

beszállni, az egyik helyi kereskedelmi társulásba. 

Motivációk: A Hókának már van egy olyan rossz előérzete, hogy a Rodovek féle 

álcája szemet szúrt a helyi kémszervezetnek. Már elő is készítette a soron 

következő álcáját, de a Fehér Fok-i akció befejezéséig, még nem válthat, hisz a 

Rodovekhez kötődő hálózatát néhány napig megbénítaná a személyiség csere és 

így egy időre le kellene mondania a jelenleg nélkülözhetetlen informátori 

jelentésekről. Tehát jelenleg igen szorongatott helyzetben érzi magát. 

(forrás: Szendrei Tibor) 
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Név: Iannamon, Elissia 

Kaszt: Boszorkány 

Faj: Ember 

TSz: 10 

Erő: 8 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 14 

Egészség: 15 

Szépség: 18 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 17 

Asztrál: 17 

Észlelés: 15 

KÉ: 8 

TÉ: 30 

VÉ: 105 

CÉ: 4 

Kp: világi, tudományos 

Ép: 8 

Fp: 44 

Pp: 46 

Mp: 80 

Asztrális ME: 7 + 46 (S. pajzs) 

Mentális ME: 7 + 46 (S. pajzs) 

Életkor: 69 (látszólag: 28) 

Testmagasság: 188 

Testsúly: 63 

Természet: Nyugodt 

Anyagi motiváció: Takarékos, beosztó 

Veszélyben: Óvatos 

Munka, feladat: Lelkiismeretes 

Életszemlélet: Realista 

Érzelemvilág: Romantikus 

Hozzáállás: Okoskodó 

Fellépés: Visszafogott 

Hangulat: Hétköznapi 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Noir 

Szülőföld: Új-Pyarron 

Haja: Vörös, hosszú, göndör 

Szemének színe: Kék 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás, pszi Mf, nyelvismeret, herbalizmus Mf, méregkeverés Mf, sebgyógyítás 

Mf, szexuális kultúra Mf, lélektan Mf, etikett Mf, tánc Mf, kultúra, értékbecslés 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

korbács  2    k3      12/ 4   36/ 6  105/ 0  

dobó tőr  2    k6      18/10   41/11  107/ 2  

méregfog  2    k6      18/10   38/ 8  107/ 2  

sarlókés  2    k6      18/10   38/ 8  107/ 2  

tűgyűrű  2    tű*      18/10   34/ 4  106/ 1  

Felszerelés: előkelő de visszafogott ruha, ékszerek, korbács, dobótőr, méregfog, sarlókés, tűgyűrű (*KOBRAMARÁS), 

3 hatalom itala  

Megjelenés: Mindig elegánsan öltözködik ez a gyönyörű nő. Formás idomok, nyájas viselkedés szinte mindenkivel 

szemben. Egyébként, aki az Úrnő mellett látja, még azt hiheti, hogy annak a mostoha nőre. 

Jellemzés: Ő az Úrnő jobb keze és helyettese, mivel a városban ő a második a klán hierarchiájában. Mindig precíz, 

összeszedett és kimért. A rend hétköznapi ügyeit lényegében ő intézi, bár az Úrnő nem enged neki túl nagy döntési 

jogkört. Az ilyen munkára nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Váratlan és szokatlan helyzetekben azonban 

meginoghat, és nem is túl kreatív. 

Motivációk: Számára az a fontos, hogy ami reá tartozik, ami az ő feladata, azt maximálisan és kifogástalanul 

végrehajtsa. Ha bármi „szokványos” probléma merül fel az Erőd (és a Rend) életében, akkor hozzá fordulnak azzal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Ruzsinszki Zsolt) 
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Név: Montara gróf, Ikrass Del 

Kaszt: Harcos/Tolvaj 

Faj: Ember 

TSz: 5/6 

Erő: 13 

Állóképesség: 9 

Gyorsaság: 18 

Ügyesség: 16 

Egészség: 13 

Szépség: 15 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 16 

Észlelés: 16 

KÉ: 22 

TÉ: 46 

VÉ: 98 

CÉ: 22 

Kp: világi, alvilági 

Ép: 7 

Fp: 50 

Pp: 34 

Mp: 0 

Asztrális ME: 6 + 34 (S. pajzs) 

Mentális ME: 3 + 34 (S. pajzs) 

Életkor: 38 

Testmagasság: 185 

Testsúly: 77 

Természet: Hideg, érzéketlen 

Anyagi motiváció: Takarékos, beosztó 

Veszélyben: Óvatos 

Munka, feladat: Lelkiismeretes 

Életszemlélet: Cinikus 

Érzelemvilág: Számító 

Hozzáállás: Elnéző 

Fellépés: Magabiztos 

Hangulat: Mélabús 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Domvik 

Szülőföld: Shadon 

Hajának színe: Szőkésbarna 

Szemének színe: Kék 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás Mf, nyelvismeret, kultúra, értékbecslés, kocsmai verekedés Mf, mászás 

75%, esés 15%, zárnyitás 85%, ugrás 40%, lopózás 90%, rejtőzködés 75%, kötéltánc 25%, zsebmetszés 35%, 

csapdafelfedezés 91%, titkosajtókeresés 81%, kötelékből szabadulás, csomózás, hátbaszúrás, álcázás/álruha Mf, 

lélektan, etikett Mf, politika/diplomácia, hamiskártya, pszi, heraldika 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

tőr   2    k6      32/10   54/ 8  100/ 2  

dobó tőr  2    k6      37/10   62/11  100/ 2  

tőrkard   2    k6+2    31/ 9   58/12  112/14  

ököl   2    k2      32/10   50/ 4   99/ 1  

garott   1    k10     22/ 0   51/ 5  118/20  

hárítótőr  2    k6      30/ 8   50/ 4  117/19  

shadleki buzogány 2    k6+1    30/ 8   59/13  112/14  

Felszerelés: díszes utazóruha, tőr, dobótőr, tőrkard, garott, hárítótőr 

Megjelenés: Bár az már első pillanatra is látszik, hogy nem csak egy jól öltözött bugris, azt azért nem sokan gondolnák 

róla, hogy valójában egy shadoni gróf. Viselkedése, magabiztos fellépése alapján azonban egyértelművé válik, hogy 

egy valódi nemes emberrel van dolgunk. 

Jellemzés: A Szürkecsuklyások egyik középszerű ügynöke ő a térségben. Feladata, hogy az utasításoknak megfelelően 

járja a térséget, megbízásokat, üzleteket hajtson fel, továbbá üzeneteket és utasításokat vigyen a klán embereinek. 

Valóban nemesi családból származik, de földjüket (és ezzel rangjukat) már rég elvesztették, negyed szülött fiúként 

amúgy sem lettek volna jó kilátásai. Ezért idejekorán megszökött, 

katonának állt, majd tíz évnyi szolgálat után leszerelt és 

beszervezték a klánba. 

Motivációk: Eleinte szerette a munkáját, már azonban már 

belefáradt a sok utazásba. Reggelenként néha azt sem tudja, hol 

van épp. Hogy a fogadáson részt kell vennie, csak hat nappal a 

fogadást megelőzően értesült. A választás azért esett rá, mert 

Laroqueből épp Sushtarba indult, néhány üzenettel és utasítással. 

A klán vezetői egyébként sem akarták egyetlen városi 

vezetőjüket sem leleplezni azzal, hogy őt küldik tárgyalni. A 

városba való megérkezése után a Szürkecsuklyások egyik helyi 

vezetőjével megbeszélést folytat, arról hogy a Fehér Fokban 

miképp is képviselje a szervezet érdekeit. Ezekhez tartja is magát 

a fogadáson, bár döntési jogkört nem kapott. 

 

 

(forrás: Berecz Orsolya) 
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Név: Obrat, Gveldon il’ 

Kaszt: Harcos 

Faj: Ember 

TSz: 4 

Erő: 14 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 15 

Egészség: 11 

Szépség: 13 

Intelligencia: 12 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 15 

Észlelés: 13 

KÉ: 17 

TÉ: 53 

VÉ: 104 

CÉ: 5 

Kp: harci 

Ép: 8 

Fp: 48 

Pp: 0 

Mp: 0 

Asztrális ME: 5 +35 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 6 +35 (S. pajzs mástól) 

Életkor: 29 

Testmagasság: 182 

Testsúly: 80 

Természet: Ideges, kapkodó 

Anyagi motiváció: Adakozó 

Veszélyben: Bátor 

Munka, feladat: Felületes, hanyag 

Életszemlélet: Pesszimista 

Érzelemvilág: Gyakorlatias 

Hozzáállás: Következetes 

Fellépés: Kimért 

Hangulat: Hétköznapi 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Dreina 

Szülőföld: Riera 

Hajának színe: Fekete 

Szemének színe: Zöld 

Képzettségek: fegyverhasználat Mf, lovaglás, úszás, etikett, nehézvértviselet, írás/olvasás, heraldika, pajzshasználat, 

hadrend, hadvezetés, birkózás, ökölharc Mf, földharc  

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

hosszú kard Mf 1    k10     28/ 6   77/14  130/16  

tőr   2    k6      27/10   61/ 8  106/ 2  

dobó tőr  2    k6      27/10   64/11  106/ 2  

ököl   2    k2      27/10   57/ 4  105/ 1  

kis PAJZS  1    k6      18/ 1   53/ 0  124/20  

Felszerelés: nemesi öltözék, sodronying (SFÉ: 3), hosszú kard, tőr, 3 dobótőr, kis pajzs  

Megjelenés: Tisztára, mint egy katona. Viselkedéséből és mozdulataiból árad a rend és a kimértség. Ám ha olyan 

szituációt kell megoldania, ami nagyobb kreativitást igényel, ahol nem elég a katonás viselkedés, ott könnyen 

zavarodottá válik. 

Jellemzés: A Rierai ádzzsa unokatestvére, aki a katonai pályával kacérkodik, ezért nem is érti, hogy az ádzzsája, miért 

bízta meg ezzel a feladattal. Előre eldöntötte, hogy nem igazán érzi majd jól magát a fogadáson. Ennek magyarázata, 

hogy a rieraiak eléggé lenézik a tőlük keletre élő embereket, mondván azok barbár és faragatlan népség. 

Motivációk: A fogadáson a Rierai ádzzsa érdekeit képviseli, bár 

az alapvető kérdésekben nem fog egyértelműen dönteni, de 

ígéretet tesz, hogy a felvetéseket továbbítja a Rierai ádzzsának. 

Nem árulja el, hogy vérrokonság fűzi a Rierai ádzzsához, vagy a 

Nelkom nevű „tanácsadójához”, aki egyébként a testvére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Szendrei Tibor) 
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Név: Obrat, Nelkom il’ 

Kaszt: Dreina-pap (politika) 

Faj: Ember 

TSz: 3 

Erő: 13 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 8 

Ügyesség: 14 

Egészség: 15 

Szépség: 18 

Intelligencia: 16 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 13 

Észlelés: 12 

KÉ: 5 

TÉ: 33 

VÉ: 91 

CÉ: 4 

Kp: világi 

Ép: 11 

Fp: 27 

Pp: 19 

Mp: 26 

Asztrális ME: 3 +35 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 5 +35 (S. pajzs mástól) 

Életkor: 26 

Testmagasság: 180 

Testsúly: 70 

Természet: Békés 

Anyagi motiváció: Adakozó 

Veszélyben: Óvatos 

Munka, feladat: Lelkiismeretes 

Életszemlélet: Realista 

Érzelemvilág: Romantikus 

Hozzáállás: Jólelkű, kedves 

Fellépés: Jelentéktelen 

Hangulat: Mélabús 

Megjelenés: Átlagos 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Élet 

Vallás: Dreina 

Szülőföld: Riera 

Haja: Fekete, rövid 

Szemének színe: Zöld 

Képzettségek: fegyverhasználat, pszi Mf, nyelvismeret, írás/olvasás, vallásismeret Mf, történelemismeret Mf, lélektan 

Mf, kultúra Mf, erkölcs Mf, legendaismeret, etikett Mf, tánc, értékbecslés, éneklés/zenélés, politika/diplomácia Mf, 

heraldika 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

rövid kard  1    k6+1    14/ 9   45/12  105/14  

tőr   2    k6      15/10   41/ 8   93/ 2  

hárítótőr  2    k6      13/ 8   37/ 4  110/19  

Felszerelés: jó minőségű kabát, ing, nadrág, cipő, rövid kard (de nem a fogadáson), tőr, hárítótőr, posztóvért (SFÉ: 1, a 

fogadáson nem), szent szimbólum: Arany láncon egy férfi tenyér közepén egy női szemmel (Nyíltan hordja) 

Megjelenés: Fiatal és rettenetesen jóképű. Ám ezen adottságaival nem igazán él, inkább szeret a háttérbe húzódni. 

Jellemzés: A családja hatására találta meg hivatását. Sokáig Pyarronban élt és tanult. Csak fél évvel ezelőtt tért vissza 

szülővárosába. Eddig a Rierai ádzzsa mellett munkálkodott, és ez az első alkalom, hogy valami nagyobb, önálló 

feladatot kap. Érdekesség, hogy ő látásból ismeri Gothem bárót és feleségét (vagyis az elf nőt), bár annak csekély a 

valószínűsége, hogy találkozna valamelyikükkel is a történet során. 

Motivációk: Segíti testvérbátyját, de tartva magát az utasításokhoz, visszavonhatatlanul nem kötelezik el magukat 

semmilyen téren. 
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Név: Qurabadal, Tiu 

Kaszt: Boszorkánymester 

Faj: Ember 

TSz: 6 

Erő: 7 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 10 

Ügyesség: 17 

Egészség: 17 

Szépség: 10 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 18 

Észlelés: 14 

KÉ: 7 

TÉ: 42 

VÉ: 91 

CÉ: 24 

Kp: tudományos, alvilági 

Ép: 10 

Fp: 34 

Pp: 29 

Mp: 42 

Asztrális ME: 8 + 29 (S. pajzs) 

Mentális ME: 2 + 29 (S. pajzs) 

Életkor: 58 (látszólag 70) 

Testmagasság: 174 

Testsúly: 56 

Természet: Hideg, érzéketlen 

Anyagi motiváció: Fukar 

Veszélyben: Sunyi, aljas 

Munka, feladat: Lusta 

Életszemlélet: Pesszimista 

Érzelemvilág: Számító 

Hozzáállás: Kételkedő 

Fellépés: Kérkedő 

Hangulat: Mérges, morcos 

Megjelenés: Átlagos 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Halál 

Vallás: Ranagol 

Szülőföld: Gorvik 

Hajának színe: Barna 

Szemének színe: Savószínű 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás, pszi Mf, nyelvismeret, írás/olvasás, méregkeverés/semlegesítés Mf, 

álcázás/álruha, herbalizmus Mf, lopózás 45%, rejtőzködés 75%, hátbaszúrás Mf, alkímia, mágiaismeret (papi, 

boszorkányi) 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

méregfog  2    k6      17/10   50/ 8   93/ 2 

béltépő   2    k6+2    17/10   50/ 8   93/ 2  

tőr   2    k6      17/10   50/ 8   93/ 2  

dobó tőr  2    k6      17/10   53/11   93/ 2  

garott   1    k10      7/ 0   47/ 5  111/20  

Felszerelés: méregfog béltépő tőr dobó tőr garott  

Megjelenés: Vézna, beteges arcú ösztövér figura, aki 10-20 évvel idősebbnek néz ki valódi koránál. Mégis a 

legkeményebb harcosok is összerezzenek, ha az üveges szemeivel rájuk pillant.  

Jellemzés: Veszett hírek terjengnek város szerte a Reminiek vén magitorával kapcsolatban. A két családfő is csak „öreg 

barátom”-ként szokta szólítani, hiszen gyermekkoruk óta ismerik Tiu-t, aki még a rég megboldogult apjuknak fogadott 

véresküt.  

Motivációk: Nem önszántából vesz részt a fogadáson, hisz a Fehér Fok varázstudók körében terjedő rémhíre még őt is 

sikeresen távol tartaná. Csakhogy Farroccio ragaszkodott hozzá, hogy kísérje el és utasította, hogy ha már ott lesz, 

akkor magitori szemmel vizsgálja az Erődöt. Természetesen Tiu-nak esze ágában sincs mágiát alkalmazni az elátkozott 

falak közt, és ez az elhatározása, hacsak tényleg valami rendkívüli esemény nem történik, nem is fog megváltozni. 
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Név: Razmund testőr/szerető 

Kaszt: Barbár 

Faj: Ember 

TSz: 5 

Erő: 18 

Állóképesség: 16 

Gyorsaság: 17 

Ügyesség: 16 

Egészség: 19 

Szépség: 10 

Intelligencia: 7 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 11 

Észlelés: 12 

KÉ: 32 

TÉ: 79 

VÉ: 93 

CÉ: 6 

Kp: harci 

Ép: 17 

Fp: 62 

Pp: 0 

Mp: 0 

Asztrális ME: 31 

Mentális ME: 31 

Életkor: 26 

Testmagasság: 197 

Testsúly: 125 

Természet: Ingerlékeny 

Anyagi motiváció: Pazarló 

Veszélyben: Hősies 

Munka, feladat: Felületes, hanyag 

Életszemlélet: Derülátó 

Érzelemvilág: Álmodozó 

Hozzáállás: Hiszékeny 

Fellépés: Magabiztos 

Hangulat: Vidám 

Megjelenés: Átlagos 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Szellemhit 

Szülőföld: Keleti Barbárok 

Haja: Barna, rövid 

Szemének színe: Zöld 

Képzettségek: birkózás Mf, ökölharc Mf, fegyverhasználat Mf, pusztítás, fegyvertörés Mf, időjóslás, futás, erdőjárás 

Mf, vadászat/halászat Mf, esés 40%, ugrás 25%, szexuális kultúra, kocsmai verekedés, tánc 

Fegyverek: 

Név    Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

egykezes csatabárd  1    k10+4  37/ 5   91/12  104/11  

hajítóbárd   2    k6+4   41/ 9   89/10   97/ 4  

másfélkezes kard Mf  1    2k6+4   36/ 4   92/13  105/12  

tőr    2    k6+2    42/10   87/ 8   95/ 2  

közepes PAJZS  1    k6+2   32/ 0   79/ 0  128/35  

béltépő    2    k6+4    42/10   87/ 8   95/ 2  

Felszerelés: ruházat, kalandozó felszerelés (összekészítve), egykezes csatabárd, hajítóbárd, másfélkezes kard, tőr, 

közepes pajzs, béltépő  

Megjelenés: Az a tipikus nagydarab figura, ahogy a barbárokat Ynev szerte elképzelik. Durva vonások és harsány, 

hangos viselkedés jellemzi. 

Jellemzés: Egy kalandozó csapat tagja volt, melyet az Úrnő bérelt fel közel két esztendővel ezelőtt. A feladat 

végeztével az Úrnő tett neki egy ajánlatot, ő pedig nem hallgatva társaira elfogadta. Azóta sem tudott elszabadulni. 

Nem arról van szó, hogy az Úrnő nem engedné. Lehet, hogy Razmund kényelmesedett el túlságosan, vagy a lelkét 

fertőzte meg az Úrnő vagy a hely szelleme. Azzal áltatja magát, hogy bármikor elmehet, a szobájában a felszerelése 

mindig menet kész állapotban van. Pedig – igaz sosem vallaná be magának – önszántából sosem hagyná el az Úrnőt. 

Máskülönben szabadon jár-kel a városban, néha egy-két napra is eltűnik, esetleg részt vesz az eunuk őrök 

gyakorlataiban. 

Motivációk: A modul idején csak az 1. nap reggelén hagyja el az 

Erődöt. A kikötőben tesz egy sétát, majd az ottani törzshelyén 

ebédel és visszatér a Fehér Fokba. Ezután az Úrnő kérésére már 

nem hagyja el a helyet és a fogadás alkalmával testőrként 

mindvégig mellette marad. 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Alexandru Sabo) 
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Név: Remini, Farroccio 

Kaszt: Általános harcos 

Faj: Ember 

TSz: 4 

Erő: 17 

Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 16 

Egészség: 12 

Szépség: 12 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 11 

Észlelés: 15 

KÉ: 17 

TÉ: 61 

VÉ: 101 

CÉ: 6 

Kp: világi, alvilági, harci 

Ép: 9 

Fp: 42 

Pp: 0 

Mp: 0 

Asztrális ME: 1 + 29 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 5 + 29 (S. pajzs mástól) 

Életkor: 47 

Testmagasság: 178 

Testsúly: 92 

Természet: Ingerlékeny 

Anyagi motiváció: Kapzsi 

Veszélyben: Megfontolt 

Munka, feladat: Felületes, hanyag 

Életszemlélet: Derülátó 

Érzelemvilág: Gátlástalan, törtető 

Hozzáállás: Kötözködő 

Fellépés: Kérkedő 

Hangulat: Jókedélyű 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Halál 

Vallás: Ranagol 

Szülőföld: Gorvik 

Haja: Fekete, vállig érő, göndör 

Szemének színe: Mélykék 

Képzettségek: fegyverhasználat Mf, belharc, lovaglás, úszás, futás, lélektan, kínzás, kocsmai verekedés, hátbaszúrás, 

értékbecslés, pénzügyek/birtokigazgatás, ökölharc, vadászat 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

hosszú kard  1    k10+1   23/ 6   75/14  117/16  

ramiera Mf 2    k6+1*  30/ 8   88/17  125/14  

dobó tőr  2    k6+1    27/10   72/11  103/ 2  

ököl   2    k6+1    27/10   65/ 4  102/ 1  

méregfog  2    k6+1    27/10   69/ 8  103/ 2  

Felszerelés: előkelő öltözék, gyűrűk, ramiera *MÉREG: VÉRIZZÍTÓ 

Megjelenés: Jól megtermett fickó, akinek arcáról sosem fagy le a kaján vigyor. Stílusa elég harsány, viselkedése 

gyakran közönséges. 

Jellemzés: Két testvérével hozták létre a sushtari Remini házat, közel harminc esztendővel ezelőtt. Gorvikból 

üldöztetésük miatt kellett menekülniük. Már ott is tengeri kereskedelemmel foglalkoztak, a vesztüket is az okozta, hogy 

túl jól ment nekik és ezt sokan nem nézték jó szemmel. Apjuk halála után nem volt maradásuk. A három fiú négy 

megmaradt hajójukkal hagyta el Gorvikot. Embereket és minden mozdíthatót próbáltak magukkal vinni. Soká tartott 

míg végül rátaláltak új hazájukra itt. Sushtar elég messze van Gorviktól, de még épp nincs túl közel Pyarronhoz. 

Motivációk: Régi (testvérbátyja, Montello szerint perverz) vágya volt már, hogy egyszer bejusson a Fehér Fokba. A 

fogadáson próbálja jól érezni magát. Többször kísérletet tesz, hogy kicsit körülnézzen, sétálgasson az Erőd falai közt. 

De ezt az Úrnő „emberei” – főként a helyettese Elissia Iannamon – udvariasan, de megakadályozzák. A tárgyalások 

során hajlik az ádzzsával való együttműködésre. 

 

Remini, Kalianza Farroccio Remini felesége 

Megjelenés: Igazán dekoratív ifjú hölgy, aki, míg meg nem szólal minden férfi szívet megdobogtat. 

Jellemzés: A húszas éveinek elején járó leányzó állítólag gorviki felmenőkkel büszkélkedhet. Kétség sem fér hozzá, 

hogy Farroccio Remini csak a megjelenéséért vette el, a kissé butácska Kalianza-t. Sajnos többet beszél a kelleténél és 

ez különösen igaz, ha a férje nincs jelen, aki egyébként otthon rendszeresen veri és mások előtt gyakran megalázza. 

Motivációk: Nincs. Valódi célok nélkül tengeti életét. 

 

Típus: Tehetősek, nemesek (nő) 

Kaszt: Polgár 

Faj: Ember nő 

TSz: - 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (9-13) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (9-15) 

KÉ: 10 

TÉ: 15 

VÉ: 70 

CÉ: 2 

Ép: 7 

Fp: 14 

Asztrális ME: 2  

Mentális ME: 2  
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Név: Rounn Loandar 

Kaszt: Bárd 

Faj: Ember 

TSz: 4 

Erő: 10 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 16 

Egészség: 15 

Szépség: 14 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 12 

Észlelés: 14 

KÉ: 23 

TÉ: 42 

VÉ: 97 

CÉ: 16 

Kp: világi, alvilági 

Ép: 10 

Fp: 44 

Pp: 18 

Mp: 20 

Asztrális ME: 2 + 18 (S. pajzs) 

Mentális ME: 6 + 18 (S. pajzs) 

Életkor: 33 

Testmagasság: 173 

Testsúly: 85 

Természet: Ingerlékeny 

Anyagi motiváció: Pazarló 

Veszélyben: Sunyi, aljas 

Munka, feladat: Felületes, hanyag 

Életszemlélet: Cinikus 

Érzelemvilág: Gátlástalan, törtető 

Hozzáállás: Okoskodó 

Fellépés: Kiismerhetetlen 

Hangulat: Komor 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: hitetlen 

Szülőföld: Caedon 

Hajának színe: Barna 

Szemének színe: Barna 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás Mf, pszi, nyelvismeret, írás/olvasás, legendaismeret Mf, etikett Mf, 

lovaglás, szexuális kultúra Mf, éneklés/zenélés Mf, hangutánzás, hamiskártya, mászás 67%, esés 40%, ugrás 35%, 

lopózás 63%, rejtőzködés 60%, kötéltánc 5%, zsebmetszés 5%, csapdelfedezés 25%, titkosajtókeresés 20%, 

értékbecslés, zsonglőrködés, kocsmai verekedés Mf, ökölharc, csomózás, hátbaszúrás, kötelékből szabadulás  

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

tőr   2    k6      33/10   50/ 8   99/ 2  

dobó tőr Mf 2    k6      33/10   53/11   99/ 2  

tőrkard  2    k6+2    32/ 9   54/12  111/14  

hárítótőr  2    k6      31/ 8   46/ 4  116/19  

Felszerelés: Díszes, de kopottas ruházat, rugós hárítótőr (rejtve), lant. Ha nem a Fogadáson van, akkor több fegyverzet. 

Megjelenés: Igényes, de nem kirívó.  

Jellemzés: Középkorú, arcán már sokasodnak a ráncok, de egykor valóban jóképű lehetett. Látszik rajta, hogy nem 

vetette meg az élet örömeit. Varázsa az évek során már megkopott, de ha nagyon akarja, még mindig képes a figyelem 

középpontjába kerülni. Gyengéi a fiatal, csinos lányok. Már pedofil!!! Múltjáról, szülőhazájáról nem beszél, 

valószínűleg fájdalmas emlékeket őriz magában erről az időszakból (részleteket lásd az „Álom a Két Hold alatt” című 

NYT 2007 versenymodulban). :) 

Motivációk: Pénz! Már csak ez érdekli ezt a meghasonlott dalnokot. Senki nem tudja róla, de a Fogadáson nem csak 

mint előadó van jelen. Külön feladatul kapta, hogy tartsa szemmel azokat a „művészeket”, akik majd fellépnek a Fehér 

Fok-i fogadáson. Ennek érdekében mindegyikükkel megpróbál majd beszédbe elegyedni. 

Különleges képesség: A bárdok 3. szinttől megérzik a mágikus tulajdonságú tárgyakat. 
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Név: Sushtari ádzzsa 

Kaszt: Általános harcos 

Faj: Ember 

TSz: 3 

Erő: 13 

Állóképesség: 17 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 12 

Egészség: 13 

Szépség: 8 

Intelligencia: 17 

Akaraterő: 17 

Asztrál: 13 

Észlelés: 12 

KÉ: 15 

TÉ: 43 

VÉ: 95 

CÉ: 2 

Kp: világi 

Ép: 10 

Fp: 42 

Pp: 0 

Mp: 0 

Asztrális ME: 3 + 46 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 7 + 46 (S. pajzs mástól) 

Életkor: 38 

Testmagasság: 165 

Testsúly: 72 

Természet: Kimért 

Anyagi motiváció: Takarékos, beosztó 

Veszélyben: Óvatos 

Munka, feladat: Kitartó 

Életszemlélet: Cinikus 

Érzelemvilág: Gátlástalan, törtető 

Hozzáállás: Kételkedő 

Fellépés: Kérkedő 

Hangulat: Komoly 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Rend 

Másodlagos jellem: Nincs 

Vallás: Dzsah 

Szülőföld: Sushtar 

Hajának színe: Fekete 

Szemének színe: Sötét barna 

Képzettségek: fegyverhasználat, lovaglás, úszás, lélektan, politika/diplomácia, értékbecslés, heraldika, vallásismeret, 

birtokigazgatás, jog/törvénykezés, tánc Mf, szexuális kultúra, etikett Mf 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ  TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

hosszú kard  1    k10     21/ 6   57/14  111/16   

tőr   2    k6      25/10   51/ 8   97/ 2   

Felszerelés: díszes öltözék, drága ékszerek, tőr  

Megjelenés: Öltözéke lenyűgöző, viselkedése kifogástalan. Mégis mindenkinek rendkívül előnytelen vonásain akad 

meg legelőször a szeme, hisz ez az alacsony termetű férfiú, mélyen ülő malacszemekkel és hihetetlenül vastag ajkakkal 

rendelkezik. 

Jellemzés: Eredeti neve Abret Hillam El Abadei, aki - mint a jelenlegi sushtari ádzzsa - kilencedik éve tölti be ezt a 

posztot. Hatalmát felmenői szilárdították meg, hisz családja rendelkezik a város legnagyobb kereskedelmi flottájával és 

birtokolja a kereskedelmi jogok többségét. Éles eszű és kiváló politikai érzékkel megáldott férfiú, aki egyelőre 

sikeresen küzd a térségben befolyásának megerősítésén. 

Motivációk: Hatalmának és családja pozícióinak megőrzése és kiterjesztése. A fogadás alkalmával szeretné, hogy 

minden a tervei szerint történjen. 
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Név: Xyira 

Kaszt: Boszorkány 

Faj: Wier (dzsad) + 5 Ép 

TSz: 8 

Erő: 13 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 10 

Ügyesség: 17 

Egészség: 15 

Szépség: 16 

Intelligencia: 17 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 16 

Észlelés: 16 

KÉ: 6 

TÉ: 48 

VÉ: 84 

CÉ: 7 

Kp: alvilági 

Ép: 8 

Fp: 45 

Pp: 40 

Mp: 64 

Asztrális ME: 6 + 40 (S. pajzs) 

Mentális ME: 3 + 40 (S. pajzs) 

Életkor: 33 

Testmagasság: 165 

Testsúly: 56 

Természet: Vad, tüzes, szenvedélyes 

Anyagi motiváció: Pazarló 

Veszélyben: Vakmerő 

Munka, feladat: Felületes, hanyag 

Életszemlélet: Pesszimista 

Érzelemvilág: Gyakorlatias 

Hozzáállás: Kötözködő 

Fellépés: Magabiztos 

Hangulat: Mérges, morcos 

Megjelenés: Igényes 

Elsődleges jellem: Káosz 

Másodlagos jellem: Halál 

Vallás: Noir 

Szülőföld: El Sobira 

Haja: Barna, rövid 

Szemének színe: Barna 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás, pszi Mf, nyelvismeret, herbalizmus Mf, méregkeverés Mf, sebgyógyítás 

Mf, szexuális kultúra Mf, lélektan Mf, hátbaszúrás, álcázás/álruha, mellébeszélés Mf, lopózás 61% 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

tőr   2    k6      16/10   56/ 8   86/ 2  

dobó tőr  2    k6      16/10   59/11   86/ 2  

tőrkard   2    k6+2*  15/ 9   60/12   98/14  

ököl   2    k2      16/10   52/ 4   85/ 1  

korbács  2    k3      10/ 4   54/ 6   84/ 0  

Felszerelés: tőr, 3 dobótőr, tőrkard (*KOBRAMARÁS), ököl, korbács, 4 hatalom itala, HATALOM AMULETT (40 

Mp) 

Megjelenés: Széparcú, csinos, formás, bár kicsit alacsony dzsad leányzó.  

Jellemzés: Az „Úrnő vadászgörénye”, így szokták háta mögött emlegetni a vele egyenrangú rendtagok. Tény, hogy ő 

valóban nem mindennapi boszorkány. Ha csak teheti nem folyamodik az ezekben a körökben megszokott finom 

módszerekhez. Szenvedélyes, durva, célratörő és kegyetlen. Sokak szerint szadista hajlamait valami gyermekkori 

trauma okozza, pedig nem épp erről van szó. Az Úrnő kivételével senki nem tudja, hogy ő valójába wier. Ez a tény 

pedig nagyban befolyásolja viselkedését. Férfiakkal nagyon rámenős, a rangsorban alatta lévőkkel kifejezetten 

kegyetlen és lekezelő.  

Motivációk: Tudja, hogy sokkal tartozik az Úrnőnek, aki 

kiemelte a mocsokból és azután sem vált meg tőle, hogy 

megkezdődött az átváltozás. Bár általában felületes, mégis 

törekszik arra, hogy a vele szemben támasztott 

követelményeknek megfeleljék. 

Wier: Infralátás 30m; hallás és szaglás kétszeres; öngyógyítás 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Vida László) 
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Típusos NJK-k összefoglaló jegyzéke 
 

Típus Szerep old. 

Eunukok Fehér Fok-i Boszorkányrend fegyveresei. 65. 

Fehér Fok-i rendtagok Fehér Fok boszorkányai. 66. 

Hontalan temetőbeli emberei Temető-dombi jelenetben a Hontalan által felbérelt zsoldosok. 66. 

Matrózok A kalóztámadás alkalmával, illetve a kocsmákban, hajókon, stb. 67. 

Művészek, kereskedők, közemberek A játék során bárhol. 67. 

Rablók, tolvajok, keménylegények A játék során bárhol. 68. 

Tehetősek, nemesek A játék során bárhol. 68. 

Testőrök Tehetős és fontos szereplők védelmezőiként. 69. 

Úrnő Fejvadászai A Fehér Fok-i boszorkányrend elit fegyveresei. 69. 

Városőr / Tiszt A helyi rendfenntartók erők tagjai. 70. 

Viadorok A fogadás egyik fő produkciójaként fognak szerepelni ők négyen. 70. 

 

 

 

Típusos, tucat NJK-k 
 

 

Típus: Eunukok 

Kaszt: Általános harcos 

Faj: Ember 

TSz: 2 

 

Fizikai tulajdonságok: Átlag feletti (13-14) 

Szellemi tulajdonságok: Átlag feletti (13-14) 

KÉ: 18 

TÉ: 40 

VÉ: 86 

CÉ: 13 

Ép: 11 

Fp: 30 

Asztrális ME: 4 + 12 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 3 + 12 (S. pajzs mástól) 

Képzettségek: fegyverhasználat, úszás, futás, mászás 30%, esés 30%, ugrás 20%, lopódzás 30%, ökölharc, 

pajzshasználat 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

rövid kard  1    k6+1    27/ 9   52/12  100/14  

kis PAJZS  1    k6      19/ 1   40/ 0  106/20   

ököl   2    k2      28/10   44/ 4   87/ 1   

tőr   2    k6      28/10   48/ 8   88/ 2   

rövid íj   2    k6     23/ 5   20/ 7   90  

Felszerelés: bő sötétkék ruházat, kék arcot eltakaró emámé, kivert bőrpáncél (SFÉ: 1), karra szíjazott kis pajzs, tőr, 

rövid kard, rövid íj 

Szerepük: A Fehér Fok-i Boszorkányrend fegyveresei, akik az erőd és rend érdekeltségeinek védelméért felelnek. 

Mindegyikük bal arcára a rend szimbóluma (fénygömb, két oldalán 3-3 fénysugárral) van rátetoválva. 
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Típus: Fehér Fok-i rendtagok 0. / 1. / 5. / 6. TSz. 

Kaszt: Boszorkány 

Faj: Ember 

TSz: 0 / 1 / 5 /6 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (11-12, Szépség: 15+) 

Szellemi tulajdonságok: Jó (15-16) 

KÉ: 10 / 11 / 15 / 16 

TÉ: 25 / 26 / 30 / 31 

VÉ: 79 / 80 / 84 / 85 

CÉ: 2 / 3 / 7 / 8 

Ép: 6 

Fp: 10 / 15 / 35 / 40 

Pp: 0 / 8 / 24 /28 

Mp: 0 / 8 / 40 / 48 

Asztrális ME: 5 / 13 / 29 / 33 

Mentális ME: 5 / 13 / 29 / 33 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás, pszi Mf, nyelvismeret, herbalizmus, méregkeverés, sebgyógyítás, 

szexuális kultúra, lélektan 

5. és 6. TSz: méregkeverés/semlegesítés Mf, lélektan Mf, herbalizmus Mf, szexuális kultúra Mf, (esetleg antissjárás) 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

kés   2    k5      20/10   29/ 4   79/ 0  

tőr   2    k6      20/10   33/ 8   81/ 2  

dobó tőr  2    k6      20/10   36/11   81/ 2  

korbács  2    k3      14/ 4   31/ 6   79/ 0  

méregfog  2    k6*      20/10   33/ 8   81/ 2  

tűgyűrű  2    tű*      20/10   29/ 4   80/ 1  

1. TSz.:  +1 +1 +1 

5. TSz.:  +5 +5 +5 

6. TSz.:  +6 +6 +6 

Felszerelés: szituációtól függő; *MÉREG: Kobramarás (5. és 6. TSz-en.), Altató (1. TSz-en) 

Szerepük: Főként a Fehér Fokban lehet majd találkozni velük. 

3 db 6. Tsz-ű, 5 db 5. Tsz-ű, 8 db 1 Tsz-ű, 12 db 0. Tsz-ű 

 

 

 

Típus: Hontalan temetőbeli emberei 

Kaszt: Harcos (Sivatagi rabló) 

Faj: Ember 8 db 

TSz: 3 

Fizikai tulajdonságok: Jó (14-15) 

Szellemi tulajdonságok: Átlag feletti (13-14) 

KÉ: 22 

TÉ: 50 

VÉ: 98 

CÉ: 5 

Ép: 11 

Fp: 45 

Asztrális ME: 3 

Mentális ME: 3 

Képzettségek: ökölharc Mf, fegyverhasználat, fegyverdobás, csapdaállítás, futás, álcázás/álruha, hátbaszúrás, mászás 

55%, esés 35%, ugrás 35%, lopózás 40%, rejtőzködés 45%, csapdafelfedezés 30%, kötelékből szabadulás, vakharc  

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

jatagán   1    k6+2    29/ 7   64/14  112/14  

garott   1    k10     22/ 0   55/ 5  118/20  

ököl   2    k2      32/10   54/ 4   99/ 1  

sarlókés  2    k6      32/10   58/ 8  100/ 2  

Felszerelés: teljesen fekete, arcot is elrejtő ruházat, garott, kivert bőrpáncél (SFÉ: 1), jatagán, sarlókés  

Szerepük: A temető-dombi jelenetben lehet majd velük találkozni. Zsoldosok, de mivel uruk rengeteg pénzt kapott, 

hogy szolgálják a külhonit (azaz Hontalant), tényleg a legjobbak közül valók. Ez azt jelenti, hogy amíg nem hal meg 

közülük 4, addig kitartanak és nem gondolnak a menekülésre. Bár nem olyan jól képzettek, mint az Úrnő fejvadászai, 

mégis rövid ideig majd fel tudják velük venni a versenyt, hisz volt idejük felmérni a terepet és jól tudják mire 

számíthatnak. A közönséges eunukoknál pedig jobb harcosok. 
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Típus: Matrózok 

Kaszt: Általános harcos 

Faj: Ember 

TSz: 1 

Fizikai tulajdonságok: Átlag feletti (13-14) 

Szellemi tulajdonságok: Átlag alatti (9-10) 

KÉ: 12 

TÉ: 33 

VÉ: 85 

CÉ: 5 

Ép: 12 

Fp: 24 

Asztrális ME: 0 

Mentális ME: 0 

Képzettségek: fegyverhasználat, úszás, futás, mászás 45%, esés 30%, ugrás 20%, kötéltánc 40%, hajózás, csomózás, 

ökölharc, kocsmai verekedés 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

rövid kard  1    k6+1    18/ 9   45/12   98/14   

tőr   2    k6      19/10   41/ 8   86/ 2  

dárda   1    k6+1    17/ 8   46/13   89/ 5   

lándzsa  1    k10     13/ 4   45/12   96/12 

furkósbot  1    k6      11/ 2   40/ 7   98/14  

korbács  2    k3      13/ 4   39/ 6   84/ 0   

ököl   2    k2      19/10   37/ 4   85/ 1  

kis PAJZS  1    k6      10/ 1   33/ 0  104/20  

thadzsi   1    k6+1    18/ 9   44/11   98/14  

könnyű nyílpuska 1    k6+1    11/ 2   21/16    50    

Felszerelés: posztó- vagy bőrvért (SFÉ: 1), fegyverzet: változó  

Szerepük: A kalóztámadás alkalmával, illetve a kocsmákban, ivókban, hajókon és utcákon zajló összetűzések és 

verekedések alkalmával kerülhetnek összetűzésbe velük a karakterek. 

 

 

 

Típus: Művészek, táncosok, szállítók, 

kereskedők, kocsmárosok, más közemberek 
Kaszt: Polgár 

Faj: Ember 

TSz: - 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (9-13) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (9-13) 

KÉ: 8 

TÉ: 15 

VÉ: 70 

CÉ: 2 

Ép: 6-7 

Fp: 13-16 

Asztrális ME: 0-3 

Mentális ME: 0-3 

Képzettségek: szakma és más, amit a szerepkör megkíván  

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

ököl   2    k2      18/10   19/ 4   71/ 1  

kés   2    k5      18/10   19/ 4  70/ 0  

 képzetlen fegyverforg. -10 -25 -20 

Felszerelés: amit a szerepkör megkíván 

Szerepük: A játék során bárhol előfordulnak, de feltehetőleg nem támadják meg a karaktereket. A Fehér Fok-i Erődbe 

való bejutásnál fordulhat leginkább elő, hogy a szállítókkal, vagy a művészekkel összetűzésbe kerülhetnek a 

karakterek. 
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Típus: Rablók, tolvajok, keménylegények 

(Átlagos / Jó / Profi sorrendben) 

Kaszt: nincs (esetleg tolvaj vagy harcos) 

Faj: Ember 

TSz: 1. / 2. / 3. 

Fizikai tul.: Átlagos (11-12) / +1 / +1 

Szellemi tul.: Átlag alatti (9-10) / +1 / +1 

KÉ: 12 / 14 / 16 

TÉ: 23 / 26 / 29 

VÉ: 74 / 77 / 80 

CÉ: 7 / 10 / 13 

Ép: 8 / 9 / 10 

Fp: 15 / 20 / 25 

Asztrális ME: 0 / 2 / 3 

Mentális ME: 0 / 2 / 3 

Képzettségek: fegyverhasználat, úszás, futás, mászás 20%, esés 20%, ugrás 20%, lopózás 20%, kocsmai verekedés, stb. 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

rövid kard  1    k6+1    18/ 9   35/12   88/14  

tőr   2    k6      19/10   31/ 8   76/ 2   

dárda   1    k6+1    17/ 8   36/13  79/ 5  

lándzsa  1    k10     13/ 4   35/12   86/12 

furkósbot  1    k6      11/ 2   30/ 7   88/14  

korbács  2    k3      13/ 4   29/ 6   74/ 0  

ököl   2    k2      19/10   27/ 4   75/ 1  

kis pajzs  1    k6      10/ 1   23/ 0  94/20  

thadzsi   1    k6+1    18/ 9   34/11   88/14  

könnyű nyílpuska 1    k6+1    11/ 2   23/16    50  

Jó:  +2 +3 +3 

Profi:  +4 +6 +6 

Felszerelés: szituációtól és minősítéstől függő – valószínűleg igénytelen – ruházat és fegyverzet, esetleg gyenge 

MÉREG  

Szerepük: bárhol bármikor bevethetőek a modul során. 

 

 

 

Típus: Tehetősek, nemesek (férfi/nő) 

Kaszt: Polgár 

Faj: Ember férfi / nő 

TSz: - 

Fizikai tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-13) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (11-14) / (9-15) 

KÉ: 12 / 10 

TÉ: 20 / 15 

VÉ: 75 / 70 

CÉ: 5 / 2 

Ép: 8 / 7 

Fp: 18 / 14 

Asztrális ME: 2 / 2 + X? 

Mentális ME: 2 / 2 + X? 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

ököl   2    k2      22/10   24/ 4   76/ 1  

kés   2    k5      22/10   24/ 4  75/ 0  

 képzetlen fegyverforg. -10 -25 -20 

 

Felszerelés: amit a szerepkör megkíván 

Képzettségek: szakma és más, amit az adott szerepkör megkíván. 
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Típus: Testőrök (főleg a fogadáson)  

Átlagos (3Tsz), Jó (5Tsz), Profi (7Tsz) 

Kaszt: (elit)Harcos vagy Fejvadász 

Faj: Ember 

TSz: 3. / 5. / 7. 

Fizikai tul.: Jó (14-15) / +1 / +2 

Szellemi tul.: Átlag feletti (13-14) / +1 / +2 

KÉ: 20 / 24 / 28 

TÉ: 46 / 54 / 62 

VÉ: 99 / 109 / 119 

CÉ: 4 / 6 / 8 

Kp: harci 

Ép: 15 

Fp: 46 / 56 / 66 

Pp: 0 / 13 / 20 

Mp: 0 

Asztrális ME: 4 / 17 / 24 

Mentális ME: 4 / 17 / 24 

Képzettségek: fegyverhasználat, fegyverdobás, ökölharc Mf, lovaglás, úszás Mf, mászás 35%, esés 25%, ugrás 25%, 

rejtőzködés 35%, kötéltánc 35%,  

5. Tsz: sebgyógyítás, pszi 

7. Tsz: sebgyógyítás, pszi, fegyverhasználat Mf 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

rövid kard  1    k6+1    29/ 9   58/12  113/14  

hosszú kard  1    k10     26/ 6   60/14  115/16  

jatagán   1    k6+2    27/ 7   60/14  113/14  

ramiera  2    k6+1    28/ 8   63/17  113/14  

tőr   2    k6      30/10   54/ 8  101/ 2  

dobó tőr  2    k6      30/10   57/11  101/ 2  

ököl   2    k2      30/10   50/ 4  100/ 1  

kis pajzs  1    k6      21/ 1   46/ 0  119/20  

dipada   1    k10     25/ 5   58/12  111/12  

Jó: u.a. +1 +4 +8 +8 

Profi: 2 +2 +8 +16 +16 (+ Fegyverhasználat Mf, azaz +5 / +10 / +10) 

Felszerelés: a helyzettől és a védett személytől függő.  

 

Típus: Úrnő Fejvadászai 

Kaszt: Fejvadász 

Faj: Ember 

TSz: 3 

Fizikai tulajdonságok: Jó (14-15) 

Szellemi tulajdonságok: Jó (14-15) 

KÉ: 17 

TÉ: 46 

VÉ: 99 

CÉ: 5 

Kp: harci, alvilági 

 

Ép: 8 

Fp: 44 

Pp: 10 

Mp: 0 

Asztrális ME: 4 + 20 (S. pajzs mástól) 

Mentális ME: 4 + 20 (S. pajzs mástól) 

Képzettségek: ökölharc Mf, fegyverhasználat (Mf), fegyverdobás, pszi (Mf), úszás, csapdaállítás, futás, álcázás/álruha, 

hátbaszúrás, mászás 61%, esés 35%, ugrás 35%, lopózás 40%, rejtőzködés 51%, csapdafelfedezés 18%, kötelékből 

szabadulás, vakharc, nyomolvasás/eltüntetés (Mf) 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv 

rövid kard  1    k6+2    26/ 9   58/12  113/14  

tőr   2    k6+1    27/10   54/ 8  101/ 2  

dobó tőr  2    k6+1    27/10   57/11  101/ 2  

garott   1    k10+1  17/ 0   51/ 5  119/20  

ököl   2    k6+1    27/10   50/ 4  100/ 1  

sarlókés  2    k6+1   27/10   54/ 8  101/ 2  

ököltőr   2    k6+1   27/10   55/ 9  101/ 2  

 ALKARVÉDŐ:   +15  

Vezetőjük: +1 +10 +15 +15 

Felszerelés: mint az eunukoké, vagy különleges helyzetben az, amit az megkíván: rövid kard, tőr, dobótőr, garott, 

sarlókés, ököltőr, kivert bőrpáncél (SFÉ: 1) MÉREG: SHAIA ÁTKA 

Szerepük: Ők az Úrnő elit harcosai. Igazából nem is eunokok, bár velük, köztük élnek. Alapesetben az őrködő eunokok 

között az erőd teraszán és az erőd bejáratának környékén mindig van egy ilyen fejvadász. Feladata a veszély gyors 

felmérése és az annak kezeléséhez szükséges személyek azonnali értesítése bármi áron. A fogadás során a bálteremben 

is van legalább kettő közülük. A karakterek legkésőbb a temető dombi rajtaütés során találkozhatnak majd velük. 

A fogadáson résztvevők testőrsége:  

 

Sushtari ádzzsa: 2 db Profi (fogadáson) és 4 db Jó (kint) 

Morv en’Drokka: 3 db Jó és 1 db Átlagos (mind kint) 

Bebra Hillam El Abadei: 3 db Jó (hintón) 

Ikrass Del Montara gróf: 1 db Jó és 2 db Átlagos (hintón) 

Asdell Kvrenna del Haar: 3 db Átlagos (hintón) 

Gveldon il’Obrat: 1 db Profi (fogadáson) 

Farroccio Remini: 2 db Jó (fogadáson) és 4 db Átlagos (kint) 

Obree Erkhamm: 2 db Átlagos (kint)  
 

kint = vár az épület előtt a hintóval 

hintón = nem vár a hintóval, esetleg visszajön, ha mondták neki 
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Típus: Városőr / Tiszt 

Kaszt: Általános harcos 

Faj: Ember 

TSz: 1 / 2 

Fizikai tulajdonságok: Átlag feletti (13-14) 

Szellemi tulajdonságok: Átlagos (11-12) 

KÉ: 12 / 14 

TÉ: 33 / 38 

VÉ: 85 /90 

CÉ: 5 

Ép: 10 

Fp: 24 / 32 

Asztrális ME: 2 

Mentális ME: 2 

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

rövid kard  1    k6+1    18/ 9   45/12   98/14    

tőr   2    k6      19/10   41/ 8   86/ 2   

dárda   1    k6+1    17/ 8   46/13   89/ 5   

lándzsa  1    k10     13/ 4   45/12   96/12   

furkósbot  1    k6      11/ 2   40/ 7   98/14   

korbács  2    k3      13/ 4   39/ 6   84/ 0   

ököl   2    k2      19/10   37/ 4   85/ 1   

kis PAJZS  1    k6      10/ 1   33/ 0  104/20  

thadzsi   1    k6+1    18/ 9   44/11   98/14   

könnyű nyílpuska 1    k6+1    11/ 2   21/16    50  

Tiszt:  +2 +5 +5 

Képzettségek: fegyverhasználat, úszás, futás, mászás 

30%, esés 30%, ugrás 20%, ökölharc 

Felszerelés: világosszürke egyenruha, fehér kendő, 

fegyverzet, posztóvért (SFÉ: 1) 

Szerepük: A helyi rendfenntartók erők és a város 

(csekély) szárazföldi haderejének gerince. Kapuknál, 

falakon, őrjáratban és a rendvédelem kapcsán lehet velük 

találkozni, vagy konfliktusba kerülni. 

 

 

 
 

 

 

 

Típus: Viadorok (tőrözők) 

Kaszt: Gladiátor 

Faj: Ember 

TSz: 5 

Fizikai tulajdonságok: Kimagasló (16-17) 

Szellemi tulajdonságok: Átlag feletti (12-13) 

KÉ: 23 

TÉ: 68 

VÉ: 105 

CÉ: 6 

Ép: 16 

Fp: 60 

Asztrális ME: 3 (+20 Erman Garm) 

Mentális ME: 3 (+20 Erman Garm) 

Képzettségek: birkózás Mf, ökölharc Mf, kétkezes harc Mf, fegyverdobás, nehézvértviselet, pajzshasználat, 

fegyverhasználat Mf, belharc Mf, fegyvertörés, esés 50%, ugrás 40%,  

Fegyverek: 

Név   Tám  Sebzés  KÉ      TÉ/CÉ  VÉ/Táv  

ököl   2    k6      33/10   72/ 4  106/ 1  

tőr Mf  2    k6+1     35/10   86/ 8  117/ 2  

dobó tőr  2    k6      33/10   79/11  107/ 2  

jatagán   1    k6+2    30/ 7   82/14  119/14  

ramiera  2    k6+1    31/ 8   85/17  119/14  

hosszú kard  1    k10     29/ 6   82/14  121/16  

Egy-egyben: +5 +10 +10 

Közönséggel: +5 +5 +5 

Felszerelés: viadal során egy ágyékkötő és egy tőr. 

Máskülönben szituációtól függ, mert ha rabszolga, akkor 

nincs nála fegyverzet, ha szabad, akkor még tehetős is 

lehet. 

Szerepük: A fogadás egyik fő produkciója lesz az ő 

küzdelmük. A rabszolgák urukkal és fegyvertelenül, a 

szabad emberek maguk érkeznek a Fehér Fokba (őket a 

„Mentalista” átvizsgálja). Az értékeik az egyszerűség 

kedvéért egyformák, de összesen négyen vannak és az 

erősorrendjük – melyen a Mesélő szabadon változtathat – 

kb. ez: 

- Loor, Morv en’Drokka (a Nagyherceg konzuljának) rabszolga viadora. Egy laroquei hajón volt gályarab, onnan 

mentette ki a konzul. Alacsony szikár férfi, teli korbács okozta hegekkel. Ezt nem tudják, de a kráni határ közeléből 

származó orvgyilkos. 

- Erman Garm, az Úrnő viadora szabad ember, aki egy városban tartózkodó kalandozócsapat egyik tagja. Xyira 

szervezte be, önként jött és tisztában van a viadal veszélyeivel. Dekoratív, szőke, kékszemű, megtermett északi. 

- Izmel Abedal, a Sushtari ádzzsa rabszolga viadora, aki egy dzsad bahrada. A legutóbbi két házi viadal győztese. 

Egy jó felépítésű és jóképű izmos dzsad. 

- Sugat Forca Sanovick, Farroccio Remini „szabad” ember viadora, aki egy gorviki tőröző. Arogáns, aljas és 

beképzelt fickó ő. Képességeit Remini már sikerrel próbára tette a hely cápaviadalon. Sok pénzzel tartozik a 

Reminieknek. 

Különleges képességük: ha egy-egy ellen küzdenek, akkor KÉ: +5, TÉ: +5, VÉ: +10. Ha közönség is van, akkor KÉ: 

+5, TÉ: +5, VÉ: +5. 
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Bestiák 

 

Név: Gahul  

(Bestiárium II – 83. old.) 

 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 60 (SZ) 

Támadó érték: 40 

Védő érték: 80 

Kezdeményező érték: 15 

Célzó Érték: - 

Sebzés: 1k6+2 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 25 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immúnis 

Mentál ME: immúnis 

Méregelleneállás: immúnis 

Pszi: - 

Intelligencia: átlagos 

Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz, Halál 

Necrogriai osztály:IV:, vérivó élőholt 

A halott zabáló élőholt bűzének hatása a víz alatt nem 

érvényesül. 

 

 

Név: Kő gólem 

(Bestiárium II – 107. old.)  

 

Előfordulás: nagyon ritka 

Megjelenők száma: 2 

Termet: E (195cm, 300kg) 

Sebesség: 75 (SZ) 

Támadó érték: 75 

Védő érték: 90 

Kezdeményező érték: 35 

Célzó Érték: - 

Sebzés: 1k10 

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: 12 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immúnis 

Mentál ME: immúnis 

Méregelleneállás: immúnis 

Pszi: - 

Intelligencia: átlagos 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

 

A gólemeket csak túlütéssel lehet sebezni. Éles és 

hegyes fegyverek sebzését felezik és a tűz ellen 

immúnisak. Az elektromosság alapú mágia is csak a 

felét sebzi normál sebzésének ezeken a gólemeken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Név: Zauder 

(Bestiárium II – 222. old.) 

 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: változó 

Támadó érték: 60 vagy változó 

Védő érték: 120 vagy változó 

Kezdeményező érték: 35 vagy változó 

Célzó Érték: -, vagy változó 

Sebzés: 1k10+2 vagy változó 

Támadás/kör: 1, vagy változó 

Életerő-pontok: 25 

Fájdalomtűrés-pontok: 80 

Asztrál ME: 60 

Mentál ME: 80 

Méregelleneállás: immúnis 

Pszi: Pyarroni Mf, 5 szint 

Intelligencia: kiemelkedő 

Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz, Halál 

Ez az alakváltó a saját formájában – amivel jelen 

esetben a karakterek feltehetően nem találkoznak majd 

– áttetsző bőrű, sűrű, vörös szőrrel borított humanoid. 

Feje ocsmány, koponyacsontja nincs, hatalmas agyának 

tekervényei tisztán láthatók.  

Képes bármely emberi (E) méretű lényt tökéletesen 

lemásolni. Ha áldozatát megpillantja, a következő 

körben külsőre már megkülönböztethetetlen az 

alanytól. Ahhoz hogy áldozata minden tudásával, 

képességével és emlékével rendelkezzen, legalább 10 

körre van szüksége. Ám ha a lemásolandó személy 

asztrál- vagy mentálpajzsa nagyobb ötvenes 

erősítésnél, akkor mindez 30 kört vesz igénybe. Képes 

az áldozat minden tárgyát és felszerelését is magából 

megformálni. A külső átalakuláshoz az említett 1 kör 

nyugalomra van szüksége, ám a szellemi átalakulás 

során már bármilyen tevékenységet végezhet. 
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Térképek 

 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez többnyire észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép – mely általában hálós szerkezetű – milyen méretezéssel készült, vagyis hogy a 

hálós szerkezet egy egysége pontosan mekkora távolságnak felel meg. 

Nyitott/zárt ajtók: amennyiben egy helyszínrajzon egy helység ajtaja nyitva van, az azt jelöli, hogy feltehetőleg nem 

lesz „kulcsra” zárva, ha a karakterek odaérnek. Ellenben ha egy ajtó csukottan van berajzolva, az arra utal, hogy azt 

általában zárják. A zárnyitás módosítóját a helység leírásának elején - pl.: „zár: +15%” - formában jelöltem. 

Lépcsők: egyes helyszínrajzokon növekvő hosszúságú párhuzamos vonalak jelölik a lépcsőket. A lépcsők aljától nyíl 

mutatja lépcsőn felfelé haladás irányát. 

Titkosajtókeresés módosítójának jelölése: „t.a.: +15%” 

Csapdafelfedezés módosítójának jelölése: „csap.: +15%” 

 

 

 

 

 

 

 

Gályák tenger 

 

(tájolás: északi, lépték: a térképen, forrás: www.szurkecsuklyas.hu) 
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Sushtar 

(tájolás: északi; lépték: 200 méter) 

1 – Fehér Fok Erőd 

2 – Tavirózsa fürdő 

3 – Kaszárnya 

4 – Dzsad Bankház 

5 – Régi piac 

6 – Új piac 

7 – Régi kapu 

8 – Új kapu 

9 – Kikötői kapu 

10 – Dash háza 

11 – Dzsad mecset 

12 – Dzsah imaház 

13 – Antoh szentély (3db) 

14 – Dreina templom, más szentélyek 

15 – Gilron szentély 

16 – Krad templom 

17 – Uwel rendház 

18 – Domvik templom 

19 – Ranagol szentély (titkos) 

20 – El Abadei palota 

21 – El Hisszaim palota 

22 – Numereim villa 

23 – Remini villa 

24 – Erkham háza 

25 – Városháza 

26 – Fehér Liliom Háza 

27 – Hajóácsok céhháza 

28 – Kadír lángja rendház 

29 – Széljárók klánháza 

30 – móló: Hínár 

31 – móló: Páva 

32 – móló: Narvál 

33 – Rodovek háza 

34 – Zerkom háza 

35 – Fogadó a Tengeri-kígyóhoz 

36 – Sushtar csillaga fogadó 

37 – Drokka palotája 
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Sushtar és vidéke 

(tájolás: északi; lépték: 1000 méter) 

 

1 – Sushtar 

2 – Árnyasvölgy 

3 – Temető és Darton templom 

4 – Dzsemal erőd 

5 – del Haar család „kastélya” 

6 – Akasztottak dombja 
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Fehér Fok Erőd 

(látkép a délnyugati oldalról, tájolása: északkeleti) 
(a modulhoz készítette: Temesi Márton) 
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Fehér Fok Erőd 

(déli homlokzat, tájolás: északi) 

 

 

Fehér Fok Erőd 

(északi homlokzat, tájolás: déli) 
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Fehér Fok Erőd - felülnézet 

(tájolás: északi, lépték: 3 méter) 

 

 



Ahogy a szél fú NYT 2008 – Kalandozok.hu Sztankó (Hulla) Tamás 
 

 78 

Fehér Fok Erőd - -1. szint 

(tájolás: északi, lépték: 10 méter) 

 

0 – Szikla, melyen a világítótorony áll 

1 – A barlang nehezen észrevehető bejárata a víz felől. 

2 – A félhomályos, visszhangos barlang, benne a víz 3 

méter mély, kivéve az északi és nyugati oldalán, ahol 

csak 60 cm.  

3 – Felfedezésének esélye (t.a.:+45%). Egy hatalmas (kb. 

600 kg) sziklatömb a barlang oldalában, mely mögött 

valószínűleg egy járat lehet. Kintről képtelenség 

kinyitni, vagy felemelni. A belső oldalról két hatalmas 

(ott rögzített) lánc és egy ellensúly található, melynek 

segítségével Erő-próba +4-el kinyitható. 

4 – Víz alatti (kb. 1,5 m-re a vízszint alatt) alagút, mely 6 

m hosszú és 1,5 m széles. Benne középtájt mágikus 

láncra verve 3 Ghaul. (Harc sötétben /a Ghaulnak 

nem/, helyhez kötve, víz alatt.) Csak kis fegyver 

használható és tudni kell úszni. 

5 – A barlang belső (sötét) része, a parton egy 5 

személyes csónak, evezőkkel. 

6 – Egy elágazás, mely nagyon nehezen észrevehető a 

befelé haladóknak (ha figyelnek Észlelés –1). Ha a 

rossz ágon maradnak egy „végtelen” 

barlangrendszerbe jutnak. 

7 – Útvesztő, melyet az Erőd építői vájtak ki. Sötétség! 

Belmagassága 2,5 m, szélessége 1-3 m. Jobb-bal 

váltogatással mindkét irányból át lehet jutni. (Mesélő, 

had rajzoljanak a játékosok, csak kérdezd, hogy merre 

fordulnak benne!) 

8 – Hegyes cseppkövekkel teli 4 m mély gödör. A csekély 

felszereléssel a párkányon egyensúlyozva át lehet 

haladni, ha sok a felszerelés Ügyesség-próba vagy 

kötéltánc. Ám a párkánnyal szemközti falon egy 50E 

Érzéketlenség (ETK 307. old.) mentálszimbólum van 

(I.t.: 1 kör). Aki még nem tapasztalt ilyet annak 

Asztrál-próba, hogy elájul-e, de szerintem ha hat a 

mágia, akkor érzéketlenül nagy eséllyel mindenki 

beleesik a gödörbe (Ake-próba). A gödörbe eső 

eszméletlenek 3k10, mások 2k10 Fp-t vesztenek. 

Mivel a valóságban ez halálos, minden 5Fp = 1Ép-vel.  

9 – Terem, melyet kintről egy jókora kő ajtó zár le. Ez -3-

as Erő-próbával (ha valaki segít is -1-essel) nyitható. 

Bent amund szobordémonnak kinéző kőgólemek 

(2db), őrök. Kéretik hangulatosan bemesélni őket! A 

terem keleti falán egy 100E Kábaság (ETK 308. old.) 

mentálszimbólum van (I.t.: 3 kör). Hatására az alany 

képtelen varázsolni -100 Ké/Té/Vé, -200 Cé, -20 

Erő/Gyo/Ügy (ne haljon meg!). Az őrök az 

eszméletlenekre támadnak majd, a menekülőket a 

cseppköves gödörbe kergetik, hisz azon kapkodva nem 

könnyű átjutni. Eztán visszazárják az ajtót és néhány 

órán át tartják belülről. 
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Fehér Fok Erőd - 0. szint 

(tájolás: északi, lépték: 1 méter) 

 

1 – Jókora kar a falon, amit ha meghúz valaki, akkor a folyosóval szemközti falból egy apró dárdát lövell ki, mely 1 m-

es magasságban hosszában keresztülszáll a folyosón. Cé: 55, Sebzés k3+MÉREG (Kobramarás). (csap.:+10%) 

2 – Padlóba rejtett súlyérzékelő, mely ha 50 kg-os nyomás éri, a sarkon túl egy óriási kőtömbbel zárja le a folyosót. 

(csap.: -5%). Ha bezárul szétverni szinte lehetetlen (100 STP). Ráadásul 15 percig semmilyen módon sem nyitható. 

Szerszámokkal, Mechanika tudással és nehezített zárnyitás próbával esetleg kinyitható. A belső oldalról két falon 

lévő kőkocka együttes benyomásával a falba visszasüllyeszthető (t.a.:-15%). 

3 – Rácsos acél ajtó, különleges zárral. (zár.: -40%). Kulcs helyett három koncentrikus tárcsával nyitható. Minden 

tárcsán 9 kyr betű (Ősi nyelvismeret (kyr); esetleg Nyelvismeret (toroni-Af(5)) + Írás/olvasás). Ezeket kell a 

szükséges állásba fordítani. Külső tárcsa betűi: GEZÍPSÓVK, Középső tárcsa betűi: YHBJÚLÁEDT, Belső tárcsa 

betűi: MFCNIŐRAB. A zár tetején egy kyr (nem toroni) mondat: „Mond a szót, mi nyitja az ajtót.” Megfejtés ZÁR. 

4 – Ciszterna teteje. Víztartalék van benne. Egy kőből rakott alakzat, 50 cm-es ajtaját lakattal zárja le. (zár.:-10%) 

5 – Rejtett titkosajtópár. (t.a.:-15%) ismételt próba a kinyitásához. Egy kőkocka kihúzásával nyílik, de elég zajos. A két 

ajtó közti térben egy pontosan olyan kar van, mint ami dárdát lövell a folyosón. Ez tényleg a következő ajtót nyitja.  

6 – Lépcső az 1. szint titkos járatába. Zár, csak a lépcső felőli oldalán van, onnan (zár.:-10%, egyébként -30%).  

7 – Börtön folyosó. A falakon magasan gyertyatartók, 39 gyertya hármasával. Köztük 2 db Vörös gyertya 40E (AME 

és MME, hogy elalszik-e) és 2 db Zöld gyertya (ebben Shaia titka nevű MÉREG). A többi gyertya csak elterelés.  

8 – „Őrhely”. Asztal, szék (a folyosó felé néző), könyv, lámpás, víz. Itt a rend egy 5. Tsz-ű tagja (lásd 66. old.) 

tartózkodik (váltás 8 óránként). Biztos, hogy meghallja, ha valaki érkezik, de ha kulccsal jönnek és nem kiáltja az 

érkező a saját (az őr által ismert) nevét, akkor is riadóztat. Csak a cellákhoz van kulcsa. Taktikája: Füstidézés 

magaköré (5Mp – 3 szegm.), Pszi üzenet az Úrnőnek: „Riadó” (1 szegm), Tűzgyújtás (3Mp – 1 szegm.) a gyertyák 

miatt, majd Futótűz (26Mp – 2 szegm.) az első ellenfélre. Ezután hatalomitala, ha győzelemre áll újabb varázslat, ha 

nem, akkor bemenekül a 12-es cellába és megpróbálja élve elfogatni magát. 

10 – Az elf nő szépen berendezett cellája. (zár.: -20%). Bent is van egy Sárga gyertya (Hazugság 65 E). 

9, 11, 12 – Üres cellák, ajtajuk nyitva. 

13 – Rúnaüreg: a mágikus védőmező generálója, teli ősi rúnákkal. Behatolni, kopogtatással felfedezni képtelenség. 
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Fehér Fok Erőd - 1. szint 

(tájolás: északi, lépték: 1 méter) 

 

0 – Lépcsők a 2. szintre 

1 – Titkos járat a falban: mely a 2. illetve a 3. szintről vezet a 0. (börtön) szintre 

2 – Alkimista labor (zár.:-15%): rengeteg méregkeveréshez, alkímiához és herbalizmushoz való alapanyag és eszköz 

3 – Belső könyvtár (zár.:-15%): a rend kiemelten értékes (mágikus) könyvei, krónikái, levelezései, szerződései 

4 – Mágikus raktár (zár.:-15%): különféle (főkét boszorkányi) varázstárgyak, illetve elkészítésükhöz alapanyagok 

5 – Fogadó szoba: kényelmes tágas helység, sok festménnyel, díszes bútorzattal, falikárpittal, tükrökkel 

6 – Oktató terem: az északi és keleti fal mentén ülő alkalmatosságok 

7 – Novícia könyvtár: a rend azon könyvei vannak itt, melyekből a novíciák tanulnak 

8 – Fegyverszoba (zár.:-10%): a boszorkányok minimális harci tudásának oktatására szolgáló eszközök (tőrök, 

tőrkardok, apró lőfegyverek, posztóvértek) a gyakorláshoz. 

9-10 – Alkimista oktató (zár.:-10%): az első szoba inkább raktár jellegű a polcokkal és asztalokkal, belül jól felszerelt 

alkimista műhely, hol a diákok a méregkeverés és a herbalizmus tudományát sajátítják el 

11 – Étkező: középen hosszába hosszú asztal, körülötte székek 

12-15 – Novícia szobák (4 fős): emeletes ágyak, szekrények. A fogadás ideje alatt, mindben tartózkodik novícia (0. 

Tsz-ű boszorkány) 

16 – WC: kő ülőalkalmatosság lyukkal, a falba vezetett üregen át a tengerszint alatt a tengerbe csurog az anyag 

17 – Élelmiszer raktár (zár.:+5%): alapvető élelmiszerek, gyümölcsök és azonnal fogyasztható ételek továbbá víz 

18-19 – Titkos élelmiszerraktár (t.a.:+15%, zár:+10%): amforákban és hordókban ostrom idejére eltett élelmiszerek 

20 – Bútorok és eszközök raktára (zár.:+5%): bezsúfolva bútorok, dísztárgyak, szőnyegek, stb. 

21 – Ruhák és egyéb női dolgok raktára (zár.:+5%) 

22 – Rúna üreg: a mágikus védőmező generálója, teli ősi rúnákkal. Behatolni, kopogtatással felfedezni képtelenség 

23 – Eunuk őrszoba: priccsek és néhány fegyver van itt az őröknek. Általában 3 őr van bent és 2 őrjáraton. 
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Fehér Fok Erőd - 2. szint 

(tájolás: északi, lépték: 1 méter) 

 

0 – Lépcső az 1. és a 3. szintre: az Öreg torony szintjei közt itt történik a közlekedés 

1 – Titkos járat a falban, mely a 0. szintre (börtön), illetve a 3. szintre visz. (t.a.: -15%, zár.:-5%) Kevesen ismerik! 

2 – Fő lépcső az 1. szintre: rajta vastag szőnyeg 

3 – Lépcső a 3. szintre: rajta vastag szőnyeg 

4 – Mellék lépcső az 1. szintre 

5 – Rangos rendtag lakosztálya. (zár.:-10%): ő épp nem tartózkodik a városban, a szoba ízlésesen van berendezve. E 

lakosztály fával burkolt előteréből nyílik egy titkos járat a falba. A börtön őrei itt járnak le. (t.a.: -15%, zár.:-5%) 

6 – Elissia Iannamon lakosztálya (zár.:-10%): az Úrnő helyettesének gyönyörűen berendezett szobái 

7 – Vendég lakosztály: a fogadás idején a művészek itt várakoznak a fellépésükig, a lépcső 2 őre figyeli őket. 

8 – Bálterem: a fogadás, különösképp az étkezések helyszíne. Nagy „U” alakú asztal. A falon címerek zászlók és 

pajzán festmények. Négy őr mindig lesz itt az esemény alatt. 

9 – Meditációs, közösségi szoba, mellesleg Noir szentély*: füstölők illata, a padlón ülő alkalmatosságok. 

10 – Beavatott rendtagok szobája (4 fős)* (zár.:+5%) 

11 – Xyira szobája: a fogadás ideje alatt jó esélye itt tartózkodik. 

12 – Zárka: a tanítványokat büntetésképp ide szokták zárni, csak egy vödör van bent arra a célra. Van benne valaki. 

13 – Beavatott rendtagok szobája (2 fős)* (zár.:+5%) 

14 – Beavatott rendtagok szobája (2 fős)* 

15-19 – Beavatott rendtagok szobái (1 fős)* 

20 – WC: kő ülőalkalmatosság lyukkal, a falba vezetett üregen át a tengerszint alatt a tengerbe csurog az anyag 

21 – Beavatott rendtagok szobája (2 fős)* 

22 – Beavatott rendtagok szobái (1 fős)* 

23 – Giverre Cordeal (komorna/fejvadász) szobája: feltűnően puritán módon berendezett 

24 – Rúna üreg: a mágikus védőmező generálója, teli ősi rúnákkal. Behatolni, kopogtatással felfedezni képtelenség 

* A helységben tartózkodhat beavatott rendtag (1., 5. vagy 6. Tsz-ű boszorkány) 



Ahogy a szél fú NYT 2008 – Kalandozok.hu Sztankó (Hulla) Tamás 
 

 82 

Fehér Fok Erőd - 3. szint 

(tájolás: északi, lépték: 1 méter) 

 

0 – Lépcső a 2. szintre 

1 – Titkos járat a falban, mely a 2. és a 0. szintre (börtön) visz. (t.a.: -15%, zár.:-5%) 

2 – Lépcső a 2. szintre 

3 – Fehér Fok Úrnőjének lakosztálya. (zár.:-25%): gazdagon berendezet, tükrök, intarziás bútorok, értékes dísztárgyak. 

A belső szobában baldahinos ágy, fésülködőasztal, ékszeres ládika, stb. 

4 – Razmund szobája. (zár.:-15%): a helység rendbe rakva, az ágy mellett egy hatalmas hátizsák kalandozó 

felszereléssel. 

5 – Vendégszoba. (zár.:-15%): a fogadást követően Asdell Kvrenna del Haar és unokaöccse Gnorden száll meg itt. 

6 – Vendégszoba. (zár.:-15%): a fogadást követően Gveldon il’Obrat száll meg itt. 

7 – Vendégszoba. (zár.:-15%): a fogadást követően Nelkom il’Obrat és a testőrük száll meg itt. 

8 – Terasz. Itt mindig egy őr, a kerengőn körbe pedig 8 őr tartózkodik. A fogadás idején a terasz északnyugati része 

lesz lekerítve a gladiátorviadal helyszíneként. A kerengő délnyugati sarkából híd vezet át a világítótoronyhoz. 
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Fehér Fok Erőd - 4. szint 

(tájolás: északi, lépték: 1 méter) 

 

 

0 – Lépcsőfeljárat (NEM TITKOS!) a 3. szintről. zár.:-25% 

1 – A Fehér Fok Úrnőjének privát szobája: ide senkit nem szokott beengedni. Személyes dolgai, jegyzetei. Íróasztal, 

térkép, ágy, hintaszék. 

2 – Csigalépcső az 5. szintre 

 

 

Fehér Fok Erőd - 5. szint 

(tájolás: északi, lépték: 1 méter) 

 

 

1 – Csigalépcső a 4. szintre le 

2 – A Fehér Fok Úrnőjének kilátó szobája. Régen csillagvizsgálónak vagy megfigyelőszobának épülhetett. Az Erőd 

mágikus védelmének működése okán, az Úrnő itt szokta végrehajtani a védőmezőn kívülre tartó varázslatait. 
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Tavirózsa fürdő 

(tájolás: északi; lépték 1 méter) 

Csak a 2, 11, 13 helységeknek van valódi (zárható) ajtaja. A többi helység bejáratát nem ajtó, hanem vastag függöny 

zárja le. 

 

1 – Udvar, 2,5 m-es fallal védett. 

2 – Vendégfogadó előtér: itt őrök és általában a tulaj 

fogadja a vendégeket.  

3 – Öltöző helyek (fa elválasztókkal) 

4 – Tisztálkodó hely dézsákkal 

5 – Fürdő terem 

6 – Szauna (száraz) 

7 – Gőz 

8-10 – Privát (masszázs) helységek 

11 – Személyzeti helység, konyha 

12 – Élelmiszer raktár 

13 – Fűtőterem előtere 

14 – Fűtőterem 

15-16 – Fa és szén tároló 

17 – Tűzhely (Kazán): mögötte apró „medence” melyet 

a kazán fala melegít. Piros (sötétebb) csöveken 

meleglevegő, az egyetlen (7-es helységbe mutató) 

sárgán gőz áramlik. 
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Városrészlet fogadóval 

(tájolás: északi; lépték 5 méter) 
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Árnyasvölgy 

(tájolás: északi; lépték 50 méter) 

 

1 – Fűrészmalom 

2 – Farakások 

3 – Bábaasszony háza 

4 – Temető (domb) 

5 – a Rom (találkahely) 

6 – Föld alatti alagút 

7 – A magányos fa 

 



Sztankó (Hulla) Tamás NYT 2008 – Kalandozok.hu Ahogy a szél fú 
 

 87 

Címerek 

 

(a modulhoz készítette: Magyar Gergely) 
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Szószedet 

ádzzsá: dzsad eredetű kifejezés, eredeti jelentése parancsoló. Közös nyelven helytartóra szokás fordítani. Ennaim 

kereskedőhercegségben használatos titulus, amely a hercegi fővároson kívüli többi nagyváros vezetőjét illeti meg. Az 

elnevezés onnan származhat, hogy a dzsad eredetű Sushtar volt az első olyan város, amely tárgyalások útján 

csatlakozott Ennaimhoz, ezért részben megtarthatta önrendelkezési jogát. Később a többi város helytartóját is ádzzsa 

titulussal nevezte ki a Nagyherceg. 

porta: A sushtari városszerkezet egysége. Általában 3-7 lakóépület mely egy központi udvar körül áll. Egy portán 

általában több család lakik. A porta általában egy-két bejárattal, kapuval rendelkezik, a házak ablaka és ajtaja az 

udvarra néz. Az épületek és a köztük húzódó falak tartják távol az idegeneket. 

Querra nemzetség: Ez a Meironqueből származó nemzetség alapította Ennaim hercegséget psz. 2727-ben. A hercegi 

fővárosa Laroque, melyben mindenkori Nagyherceg uralkodik. Jelenleg II. Querra’ke Gazbaar tölti be ezt a titulust. 

 

 

Mérgek 

Altató 

3. szintű idegrendszerre ható méreg, mely vagy hatástalan, vagy alvást okoz. Gyorsan hat (1k6 kör), de csak rövid ideig 

(1k6*10 perc). 

 

Erlonn keze 

7. szintű keringési rendszerre ható étel-, ital-, illetve kontaktméregként alkalmazható szer. Gyors hatású (1k6 kör) és a 

hatása rövid ideig hat (1k6*10 perc). Enyhébb esetben émelygést, súlyosabb esetben különös bódulatot okoz, melynek 

során az áldozat Akaratereje 3-ra csökken, így minden egyértelmű és határozott szóbeli utasítást azonnal végrehajt. 

 

Kobramarás 

5. szintű fegyverméreg. Izomrendszerre hat. Görcsöt vagy halált okoz. Hatása azonnali (k10 szegmens) és görcs esetén 

hosszú ideig hat (1k6 nap). 

 

Shaia titka 

4. szintű fegyverméreg, mely az idegrendszeren keresztül hat. Ájulást vagy gyengébb hatásként bódulatot okoz. Gyors 

hatású (1k6 kör) és hatása közepes ideig tart (1k6 óra). 

 

Vérizzító 

6. szintű fegyverméreg, mely azonnal (1k10 szegmens) kifejti egyszeri hatását. Szörnyű fájdalmat okoz, mely enyhébb 

esetben 3k6, súlyosabb esetben 6k6 Fp elvesztésével jár. A megmérgezett személy Ügyessége és Gyorsasága 5 kör 

erejéig 10 alá csökken. 
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Időrend összefoglaló (Szinapszis) 

 

0. nap 

11 óra – a karakterek a Gyöngyvadász fedélzetén megkapják a ládikát 

14 óra – Obree Erkhamm futárral levelet küld az Úrnőnek, hogy lemondja a fogadáson való részvételt 

*17 óra – kalózok utolérik a Gyöngyvadászt, hogy nyomást gyakoroljanak a karakterekre 

20 óra – a Gyöngyvadász kiköt Sushtarban 

 

1. nap 

09 óra – Obree Erkhammot meggyőzi az Abadei-ek küldötte, hogy mégis éljen a meghívással 

10 óra – a Hontalan (és a zauder) titokban hajón megérkezik a kikötő narvál-mólójára 

12 óra – Hontalan társával elhagyja Sushtart és titokban Árnyasvölgybe mennek, előkészíteni az akciót 

*12 óra – Dash embere felkeresi a karaktereket a Medál ügyében 

16 óra – az Erődben előkészítik a báltermet a fogadásra 

17 óra – két hordó sör érkezik az Erődbe 

23 óra – Hontalan zaudere (Gothem báró alakjában) találkozik zsoldosaival az Árnyasvölgy körüli erdőkben 

 

2. nap 

04 óra – gyilkosság a karakterekével szomszédos szobában 

06 óra – Ikrass Del Montara gróf hajója kiköt a páva-mólónál 

07 óra – gyümölcs és hús szállítmány érkezik az Erődbe 

08 óra – a szobalány a karakterek szállásán felfedezi a gyilkosságot  

08 óra – feldíszítik a báltermet és a többi helységet az Erődben 

09 óra – hal szállítmány érkezik az Erődbe, megkezdik az étkek elkészítését 

10 óra – Asdell Kvrenna del Haar vidéki kastélyából hintaján elindul a fogadásra 

*10 óra – a Fehér Fok Úrnője végrehajt egy tetszőleges, de a karakterek ellen irányuló varázslatot 

12 óra – Gveldon il’Obrat-ék hajója kiköt a narvál-mólónál 

12 óra – a fogadás fellépői/produkciói megérkeznek, jég szállítmány érkezik az Erődbe 

13 óra – a fogadás kezdete, a vendégek megérkezése (F) 

14 óra – beszélgetések, bemutatások (F) 

15 óra – ebéd, előtte az Úrnő üdvözlőbeszéde (F); a fogadás fellépőit átkísérik az Erődbe 

17 óra – gladiátor viadalok; kém (ál eunuk) elfogása a teraszon (F); jég szállítmány érkezik az Erődbe 

18 óra – tárgyalások a fogadás résztvevői között (F) 

19 óra – Hontalan elindul a karakterek elé, hogy a Temető-dombig kövesse őket 

20 óra – vacsora (F) 

21 óra – vacsora (féltékenységi jelenet) (F) 

22 óra – első vendégek távozása (F) 

23 óra – tárgyalások a fogadás résztvevői között (F) 

 

3. nap 

01 óra – az ádzzsa és más vendégek távozása (F) 

02 óra – a fogadás vége (F) 

00 és 02 óra közt – a kalandozók megérkeznek a Hókával való találkozás helyszínére, azaz az Akasztottak dombjára 

(innentől kezdve csak a dombtól való indulás pillanatát alapul véve lehet megadni az elkövetkező események 

időpontjait) 

+4 óra – a kalandozók megérkeznek Árnyasvölgybe és az elf nő megszül 

+4,5 óra – a magas szintű fejvadász (Giverre) rajtuk üt 

+4,7 óra – feljutnak a temető dombra a romokhoz és megtörténik a záró jelenet 

 

* az esemény nem feltétlenül következi be, pláne ha a fő szálat követő és kooperáló csapattal van dolgunk 

 

Rodovek részletes napirendje a Leírások közt található meg (lásd 30. old.) 

Az egyes ciklusoknál illetve a Fogadás leírásánál (lásd 32. old.) megtalálható a fenti események bővebb leírása. 
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KARAKTEREKNEK KIADANDÓ ANYAG 

(azaz a megbízótól kapott ládika tartalma) 

A ládika tartalma: 

 

- Levél a megbízótól 

(ennek szövege jelentősen függ a csapatkoncepciótól, annak megfelelően van külön kidolgozva) 

 

- Sushtar térképe 

 

Jelöletlen. A játékosok majd ezen vezethetik (bejelölhetik) hogy hol mi van, miről milyen infót gyűjtöttek.  

(Ha nincs Térképészetük, akkor ebben ne segíts nekik tisztelt Mesélő!) 

 

- Fehér Fok vázlatos leírása 

 

„A Fehér Fok-i Erőd – vagy ahogy a helyi dzsadok nevezik, a Gava el Hanur – nevét arról a fehér színű kőzetről kapta, 

melyből a masszív erőd és a hozzá tartozó mágikus világítótorony épült. Ez a több ezer esztendős épület, mely a város 

délnyugati szegletében helyezkedik el, a település egyik szimbólumává vált. Legalább három szintből áll, amelyek fölé 

az északnyugati szegletében található „Öreg torony” két további szinttel magasodik, így legalább 20 láb magasba tör. 

Állítólag ebben az épületrészben található a Fehér Fok Úrnőjének rezidenciája. Az épületnek csak a felső két szintjén 

vannak – alig 30 cm széles – hosszúkás, magas ablakai. Egyetlen, fémből készült bejárata az északi oldalon nyílik, 

közelében mindig eunuk őrök posztolnak. Az erőd 3. szintjén mellvéddel megerősített kerengő visz körül, melyen 

szintén mindig őrök állnak. A hagyományos erődökön megszokottakkal ellentétben, lőrések nincsenek mellvéden. A 

harmadik szinten annak teljes déli felét elfoglaló hatalmas terasz található. A városszerte bevehetetlennek tartott erődöt 

– talán épp Godon leszármazottjai – komoly mágikus védelemmel is ellátták, melynek természetéről nem sokat tudni. 

Valószínűleg a védőköröknek, lélek- és manacsapdáknak köszönhető, hogy esetlegesen sikeres mágikus bejutásról 

senki nem tud. A városban gyakran megforduló varázstudók olyannyira tartanak ettől a védelemtől, hogy az erőd 

közvetlen közelében nem is hajlandóak képességeiket alkalmazni. 

Az erődhöz még további két épület tartozik. Az egyik az eunukok szállás- és kiképzőhelye, mely az erődhöz vezető 

kaptató keleti oldalán található. Ez egy kétszintes épület, melyhez istálló is tartozik. Ablakait erős fém rácsok védik, 

bejárata a belső udvar irányába nyílik. A másik hasonló kinézető, ám jóval díszesebb épület a rendhez kerülő leányok 

szálláshelye. Ennek belső udvarán díszes kert található. E két utóbb említett épület közt fal és megerősített fémkapu 

tartja távol a hívatlan látogatókat, melynek közelében mindig vannak őrök. 

Az itt székelő Fehér Fok-i boszorkányrendet háromszáz évvel ezelőtt alapította, az akkori ádzzsa első felesége. A 

rendet a Fehér Fok mindenkori Úrnője vezeti. A Gályák tengerének északi partján minden nagyobb városban 

fenntartanak egy-egy gyönyörházat. E mellett háremhölgyként és szeretőként leányokat adnak el a térség tehetős férfiúi 

számára. Állítólag afrodiziákumokkal, bájitalokkal és információkkal is kereskednek.„ 

 

- A fogadásra meghívottak listája pár szavas jellemzéssel, valamint a fogadás programja 

 

„A Fehér Fok Úrnője lesz az esemény házigazdája. A szervezés részleteinek lebonyolítását egy Elissia Iannamon nevű 

rendtársa végzi. 

Az estélyen részt vesz a város ura a Sushtari ádzzsa is. Valószínűleg testőrök fogják kísérni mindenhova. Feltehetően 

néhány tárgyalást és megbeszélést fog megejteni a többi meghívottal. Az ádzzsa a családi palotában él, de a hivatali 

székhelye a városházán található. 

Szintén meghívást kapott Morv en’Drokka, az ennaimi Nagyherceg sushtari konzulja, aki a Sushtari palotájából érkezik 

a fogadás helyszínére. Feltehetően vele tart majd felesége, esetleg leánya is. A városban őt pozíciójából adódóan 

kiemelten kezelik, életére saját emberi és a helyi kémhálózat ügyel. 

Szintén kiemelt vendége lesz a fogadásnak Bebra Hillam El Abadei, az ádzzsa édesapja, aki talán fiával együtt fog 

megérkezni.  

Biztos információk vannak arról, hogy a Szürkecsuklyások egyik tárgyalóképes képviselője is ott lesz az eseményen. 

Kilétéről nincs pontos információ, csak az biztos, hogy a páva-mólón fog kikötni az őt hozó hajó a fogadást megelőző 

nap délutánján vagy a fogadás napjának reggelén.  
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A flyep-i kormányzó is meghívást kapott. Ám az még bizonytalan, hogy elfogadja-e. Ami biztos, hogy nem 

személyesen, hanem csak képviselője útján lehet ott az eseményen. Az értesülések alapján ez a képviselő egy helyi 

nemes, vagy tehetős személy özvegye lesz. 

A Rierai ádzzsa titkos követe is jelen lesz a fogadáson. Feltehetően a rierai il’Obrat család valamelyik tagja érkezik 

ezzel a céllal a városba, de hogy mikor és hová, arról nem tudni semmi biztosat. 

Az egyik igen befolyásos és az ádzzsát nyíltan támogató család a Reminiek is képviseltetik magukat az eseményen. 

Hogy a két testvér közül melyik lesz ott még nem tudni.  

Feltehetőleg meghívást kapott Obree Erkhamm, a helyi hajóépítők céhének vezetője is, ám jelen állás szerint nem vesz 

részt a fogadáson. 

A fogadáson a nyitóbeszédet követően – ami a madarak órájában várható – egy folyamatos lakoma várható, közben 

muzsikusok, táncosnő és egyéb produkciók fogják szórakoztatni az egybegyűlteket. Minden bizonnyal lesz a vendégek 

által foglalkoztatott gladiátoroknak néhány viadala, melyet hagyományosan meg szoktak rendezni és mellyen egyetlen 

tőrrel küzdenek meg a bajnokok. A tervek alapján a fogadás valamikor a sötétség órájának környékén fog befejeződni.” 

 

- Arckép (miniatűr) az elf nőről              (forrás: Pozsgay Gyula)      (forrás: Lipták)  

- Pecsét (amely rézből készült és bele egy mithrill érme és egy vésetekkel ellátott fém lapka fan rejtve) 

 

 A pecsét csak egy bizonyos átló mentén törhető „könnyen” ketté. Mindenki a mithrill érmét veszi észre rögtön, 

és ha nem elég alapos a fémlapka ottléte felett könnyen el is siklik! Az elrejtett véset szövegének megfejtéséhez 

legalább Nyelvismeret (khors, azaz kráni) Af (2) (tán egy szótár) és Írás/olvasás kell. A véset a játékos karakterek 

valamelyikének valamilyen személyes azonosító jelről informál. Pl.: ERIONI VALLAGÁN ANYAJEGY VAN 

Ez a titoksírással a következőképp fest: ANYVEGAJNYNAGÁLAALIVONRIXE 

Megfejtése, hogy a szöveg végéről kezdve 2-2 betűnként kell olvasni a szöveget (az X azért van benne, mert páros 

betűszám kell), tehát: XE-RI-ON-IV-AL-LA-GÁ-NA-NY-AJ-EG-YV-AN 

 

Csapatnév Titkosírás Megfejtés 

Chutzpah ÁMTTPETÉLEFÜALEBRPTÖ TÖRPE BAL FÜLE TÉPETT ÁM 

Nudista klub ÉNBLKETAGEENELTMYÓÍGKKLÁME MELÁK KÍGYÓT MELENGET A KEBLÉN 

Tolvajbanda EGTHETÉPNTJÁMBCOALŐBAN A NŐ BAL COMBJÁN TÉPETT HEG 

Rizikófaktor LYRÖPÖTTZEEBNSTÁHÁPEÖRAT A TÖRPE HÁTÁN SEBZETT PÖRÖLY 

A Falka KAONCSBALÁAKÚNARÓKPIORSK SKORPIÓKARÚNAK LÁBA CSONKA 

Azbesztkecskék GYJEYAANÁNORMPTOALSBRÖVÖ VÖRÖS BAL TOMPORÁN ANYAJEGY 

Nystan társulat EGTHATALAKAVSZTTSEVÉRAÁDOMAN A NOMÁDRA VÉSETT SZAVAK ALATT HEG 

Ibarai jégbányászok EGTHETÉPNTJÁMBCOALŐBAN A NŐ BAL COMBJÁN TÉPETT HEG 

Kandírozott medúzák OLNGLÁJEFESZPAKO KOPASZ FEJE LÁNGOL 

Tizedik TTGENÉBEŰZETEJZFASOPZKÉSEVENCS CSENEVÉSZ KOPASZ FEJE TŰZBEN ÉGETT 
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- 25 arany előlegről szóló váltó, amit csak a sushtari dzsad bankházban lehet beváltani a Feloldozás havának 

második hetében. 
 

VAGYONLEVÉL 

 

Dzsah áldásával és az El Sobirai Dzsad Bankház nevében kötelezettséget vállalunk, hogy e 

Vagyonlevél felmutatójának, a pyarron szerinti 3705. esztendő Feloldozás névvel illetett 

havának második hetében, Ennaim hercegség Sushtar nevű városának Dzsad Bankházában 

25 aranyat megfizetünk.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JÁTÉKOS KARAKTEREK ELHALÁLOZÁSRÓL 
 

A csapat teljes kiirtásától szerintem nem kell tartani az 1-3 ciklusokban (ott nem nagyon akad ilyen veszélyekkel járó 

szituáció). Ahhoz hatalmas nagy butaságot kell csinálni a csapatnak, és a KM rosszindulata is elengedhetetlen hozzá.  

A 4. és az 5. ciklusban bármikor kipusztulhat a csapat, de szerintem a mesélőnek érdemes törekedni arra, hogy ha lehet, 

akkor húzzák el a végső vérengzést az 5. ciklusig legalább.  

 

Sokkal valószínűbb, hogy egy-egy karakter leli halálát a modul során.  

Ha ez az esemény az 1-3 ciklus során történik meg, akkor a játékos szerintem alkothasson egy új karaktert és ha ezzel 

kész, akkor a következő ciklusba már játszhat is. Mondjuk itt (a könnyebb bemesélés végett) jó lenne egy olyan 

kötöttség, hogy az új karakter a még életben lévő JK-k rokona barátja vagy hasonló legyen, már csak a hihetőség végett 

is! Végső szó a Mesélőé! 

 

Más a helyzet, ha a 4-5 ciklusban hal meg valaki. Itt egyetlen értelmes hely van csak, ahol 1-2 új karaktert be lehet 

mesélni. Ez pedig a 4. ciklus börtönszintje a Fehér Fokban. Ott lehet az egyik cellában még valaki (esetleg az életben 

maradt matróz).  

 

A modul megoldásával nem törődő csapatok esetében persze a fentiek nem biztos, hogy megállnak. Ám ilyen egyedi 

(kiszámíthatatlan) dolgokat nem is lehet előre megtárgyalni.  

 

Természetesen, ha új karaktert kell alkotni, akkor azt ne 3500 Tp-ból lehessen megejteni. (Valami „büntetés” csak kell 

a karakter elvesztéséért.) Tehát ekkor 2000 Tp-ből lehessen gazdálkodnia a játékosnak, abból ugyanis kijön egy átlag 3. 

tsz-ű karakter. Továbbá az új karakter koncepcióját a Mesélő hivatott mérlegelni, hogy véleménye szerint indokolt-e 

azzal a karakterrel „feltámadni” a játékosnak. 

 

 

 

 

Sok sikert! 
 


