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Koncepció 
 
  A modul 5-7. szintű karakterek számára íródott. Psz. 3682-ben játszódik Madab El Sobirában, 
két hónappal az új emír trónra kerülése után. A kaland nagy mértékben a szabad cselekedetekre 
és kreativitásra épül. A játékosoknak egy fő céljuk van, megszerezni a rózsát, hogy ezt miképp 
teszik, teljes mértékben rajtuk áll. Támpontként kidolgoztunk néhány bejutási lehetőséget, ezen 
felül a dzsinn folyamatosan figyelemmel kíséri a kalandozókat, és ha kell, beavatkozik. 
 

A Háttér 
(Manszur sejk meséje) 

 
- 

„Gyönge Bábok vagyunk, s Ő tologat 
ide-oda az óriási Sakk 

Éj- s Nap-Kockáin: megtámad, kiüt 
s a Dobozba egyenkint visszarak.” 

- 
                                                              Omár Kháyyám: Rubáiyát (LXIX.) 

 
  Bő 300 évvel a kaland kezdete előtt egy dúsgazdag sejk - név szerint Manszur bin Zayed al 
Nahyan, ki Ibara-szerte híres volt a rózsák iránti megszállottságáról - követeket menesztett az 
akkori sobirai emírhez, hogy kérvényezzen a gyönyörűséges, és igen ritka sobirai rózsából, a 
Sivatag Rózsájából egy tövet. Ezzel akart kedveskedni legszebb ágyasának, ki fiúgyermekkel 
ajándékozta meg. Ám a sobirai emír cseppet sem volt adakozó kedvében, és mind egy szálig 
lefejeztette a követeket. A sejk hiába próbált ajándékkal kedveskedni, vagy fenyegetőzni, a rózsa 
nem lett az övé. 
 

  Manszur ekkor őrült tervet eszelt ki: zsoldosokat küldetett a palotába, de 
azok is mind egy szálig odavesztek. Az újabb kudarc sem szegte kedvét, hát 
tudósokat bérelt föl, hogy kikutassák neki a módját, mikét juthatna egy szál 
rózsa a birtokába. Az egyik bölcs végül egy legendában látta a megoldást – 
egy nagy-hatalmú dzsinn képes lenne megszerezni az áhított virágot a 
bevehetetlennek tartott emíri palota kertjéből. Több hónapnyi kutatás, 
megszámlálhatatlan sok arany, és három odaveszett expedíció után sikerült 
kézre keríteniük egy kaputárgyat a mély-sivatagból. Egy díszes ládika volt, 

és a tudósok szerint egy Fellahma érkezett volna a hívó szóra. Ám ehelyett egy igen felbőszült 
Hatalmas manifesztálódott, név szerint Al-Tariq, aki miután meghallotta a sejk pitiáner 
kívánságát, haragja nem ismert határokat. 
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  A sejk palotáját a földdel tette egyenlővé, és uradalma helyén hamarosan a sívó homok volt az úr. 
Egy rom, annyi sem emlékeztetett a korábban virágzó államra. 
 
  De a sejk életét megkímélte, mi több, örök életűvé tette, elátkozván őt az idők végezetéig. Addig 
nem szűnik az átok, és addig kell porban csúszó nyomorultként élnie, amíg valaki nem szerzi meg 
a rózsát. 
 
  Természetesen nem tűnhet el minden nyom nélkül egy komplett állam, ám túlélő híján csupán 
találgatni lehetett, mi is történhetett. Pletykák keltek szárnyra, és hamarosan megszületett 
Manszur sejk legendája, ami idővel mesévé szelídült, és annak megannyi változatát mesélik Ibara-
szerte. 
 
  Eltelt 300 év, és bár sokan próbálták megkaparintani a Sivatag Rózsáját, ez senkinek nem 
sikerült, és örök életű Manszur sejk, immáron nyomorult koldus, beleőrült a várakozásba. 
 
  A kalandozókat egy erioni nemes, egy újgazdag varázsló bérelte fel, akit felületes ismeretei és 
többéves kutatása arra vezette, hogy bármi is lapulhat a sivatag homokja alatt a sejk palotájának 
feltételezett helyén, óriási hatalommal bírhat, és kész vagyonát is feláldozni, hogy 
megkaparinthassa. A kalandozók  – mint az a második hangulatkeltő homályos utalásaiból 
kiderülhet – sikeresen meg is szerzik a kaputárgyat, ám egy homokvihar keresztülhúzza a 
számításukat, elragadja tevéiket és a vezetőjüket is, valamint őket magukat is majdnem megöli. A 
vihar nem ok nélkül történt. A dzsinn hatalmas érzékelte, hogy valaki megbolygatta a kaputárgyát 
évszázados nyugalmából, és első gondolata az volt, hogy elpusztítja a botor próbálkozókat. Ám 
kiolvasva emlékeiket jobb ötlete támadt.  
 
  Mivel alapvetően nem gonosz jellem, és haragja is elszállt már, úgy gondolja, feloldja az átkot, de 
nem lenne dzsinn, ha nem akarna egy jót szórakozni. Így történik hát, hogy hamis emlékeket ültet 
a kalandozók fejébe egy pusztító sivatagi viharról, a megtalálásukról, és Manszur sejkről, aki 
megbízza őket, szerezzék meg neki a Sivatag Rózsáját az emír palotájából, lehetőleg tövestől, 
legkésőbb három napon belül. Jutalmul elárulja nekik, kik ők, és busás jutalomban is részesülnek. 
(lásd: harmadik hangulatkeltő) 
 
  Ez idő alatt végigköveti a kalandozókat, olykor segíti is őket, ha nem is nyilvánvaló módon, de 
annyi bizonyos, normál esetben szinte semmi esélyük nem lenne a kalandozóknak, hogy 
bejussanak az Ibara egyik legkeményebben őrzött palotaerődjébe…. 
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A helyszín 

„Taba el Ibara….végtelen homoktenger; dűnéi, akár az óceán hullámai, mérföldek ezrein át 
követik egymást keletről nyugatra, délről északra. A táj éppoly szelíd, s éppoly veszedelmes, mint 
sós vízű rokona, a Keleti Óceán. Hullámai – még ha lassan is – követik a viharos keleti szél irányát, 
olykor gyűrűket vetnek, kisimulnak, felduzzadnak. Dűnéin nem lélekvesztők, hanem karavánok 
bukdácsolnak, útjuk legalább olyan veszélyes istenkísértés, akár a tenger vándoraié. A homok 
vízpermetként záporozik arcukba, s gyakran betemeti, elnyeli őket, akár az áradat. Biztonságot 
csak az oázisok apró szigetein, a malomkeréknyi tavak mellett, a táj sárga egyhangúságában 
vidáman zöldellő pálmafák alatt lelnek. A legtöbben soha nem hagyják el a sivatagot, nem csábítja 
őket az erdők hűvöse, a hegyek magasa, mert a kietlen, sárga homok a hazájuk. Ők a dzsadok….” 

 

  A helyszín El Sobira fővárosa, azon belül is az Ibara egyik, ha nem a legfontosabb kereskedelmi 
központja: Madab el Sobira. 

El Sobira 
 
 Dzsad emirátus El Hamed és Al Madoba között, ezer esztendős történelmében mindig is a 
romlottság és a bűn fészke volt a Taba el Ibarában. A fővárost - Madab el Sobirát - a kezdeti idők 
krónikái rablóhordák, orgazdasággal foglalkozó kereskedők tanyájaként emlegetik. Pyarron iránt 
elkötelezett történetírók Krán bástyájaként emlegetik az országot. Tény, hogy el Sobira emírje más 
szemszögből szemléli a világ dolgait, mint el Hamed, vagy el Abadana uralkodója, az emírség 
mégsem vethető egy burnusz alá Gorvikkal. 
 
  Az ellenségeskedés forrása az emírség legfőbb kiviteli cikke, a bódító hatású fűszerkeverék, az al 
Bahra-kahrem. A különleges Füvet három évszázada (Psz. 3300-as évektől) állítják elő az emír 
műhelyei, Krán pedig a kezdeti időktől tonnaszám vásárolja e „kincset”. Sobira alaposan megkéri a 
szer árát, s nagybani, állandó vevője révén dúsgazdag. Kránt érzékenyen érintené a sobirai 
fűszerszállítmányok elmaradása, ezért mindent elkövet, hogy növelje befolyását az emírségben. 
Hiába terjeszti azonban Ranagol hitét, hiába zülleszti gorviki mintára Sobira lakosságának 
erkölcseit, az egymást követő emírek keményen ellenállnak, s el Sobira megőrizte függetlenségét. 
 
  Pyarron mindent elkövet, hogy rákényszerítse az emírt a Fűszerszállítás betiltására, de a 
dúsgazdag, a sajátján kívül zsoldosseregekkel is megerősített el Sobira merészen dacol a 
legnagyobbak haragjával. El Hameddel szüntelen, viharos érzelmek kísérte háborúságban áll. Ha 
az északi szomszédot nem támogatná a fél délvidék és a hatalmas Abadana, s nem választaná el 
tőle dűnék végtelen tengere, Sobira hónapok alatt letörölné a térképről. 
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  A fővárosban – de a sivatagi állam más településen és útjain is – csapnivaló a közbiztonság. Ide 
gyűlik, ide menekül a Taba el Ibara söpredéke, itt kötnek ki mindazok, akiket máshol már nem tűr 
meg hátán a homok. Madab el Sobirában nyíltan tevékenykednek Ynev leghíresebb orgazdái, ide 
futnak be a rabszolgavadász karavánok is. A sobirai rabszolgapiac (el Gahad) egyedülálló; itt nem 
kérdezik, ki, mi volt azelőtt, hogy láncra verték. Ha fényes nappal valakit kirabolnak az utcán, a 
városiak félénken visszahúzódnak, meg sem kísérlik hívni az őrséget.  
 
  A klánok, bűnözők keze ugyanis az emír palotájáig ér: aki alkalmatlankodik, hamar a börtönök 
mélyén találhatja magát. A biztonság kizárólag valamelyik klántól vásárolható meg „ajándék” – 
rendszeres védelmi pénz – fejében. 
 

 
 

emíri palota - belső udvar 
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Madab el Sobira 

 
  El Sobira emirátus fővárosa, három egybeépült, közeli oázis. Területe vízben meglepően gazdag, a 
környező sivatag dacára. A város karavánutak találkozópontja, és – miként a Taba el Ibarában 
megszokott – magas falak övezik. 
 
  Napjainkban Madab el Sobira a dzsad városok egyik legnagyobbika, biztosan csak al Abadana 
előzi meg kiterjedés és lakosság tekintetében. Valóságos bűnfészek, rabszolgavadászok, kalandorok 

Dzsad Kultúra  

 

  A dzsad kultúra alapjait kétségtelenül a dzsenn civilizáció adja. Egy világnézet, mely 

elsősorban számító könyörtelenségéről, mondják: erkölcsi vakságáról ismert. Mindemellett 

kétségtelenül magasrendű, s a maga módján helytálló. Változatlanul talán csak azért nem 

maradhatott fenn a dzsadok között, mert alapvetően idegen az emberi természettől. A dzsad 

tekintélytisztelő nép, mindazonáltal a tisztelet kimutatására több és kötetlenebb lehetőséget 

ismernek, mint más népek. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a valós szándékra, mintsem a 

viselkedésre. Egy nagyvezírt nem szükséges ténylegesen megsérteni, gondolkodás nélkül 

lefejeztet bárkit, ha úgy véli, az illető ellenségesen érez irányában. Ugyanakkor az udvariasság 

gyakran mentheti a szándékot, azaz udvarias viselkedéssel mintegy bocsánatot kérhetünk 

érzelmeinkért. Mindez a képmutatás és nyájas hazudozás szövevényét eredményezi. Hogy 

kitisztuljon a kép, lássunk egy példát! Ha nyíltan megsértünk egy nagyvezírt, holott nem 

gondoljuk komolyan, minden bizonnyal bocsánatot nyerünk – különösen, ha tisztában van 

valós szándékunkkal. Amennyiben biztosítjuk barátságunkról, miközben legnagyobb 

ellenségünk, gondolkodás nélkül kivégeztet – ha rájön a hazugságra. Ellenben, ha nyájas 

udvariassággal tesszük ezt, nem is nagyon rejtve véka alá valós érzelmeinket, majdnem 

bizonyos, hogy körülményeskedő udvariaskodás közepette szabadon enged. Idegenek nehezen 

boldogulnak e szövevénnyel – nagy is a halandóság közöttük. A dzsadok szemében sokkal 

nagyobb tekintély a vagyon, mint más népek esetében. (Különösen igaz ez a pyarroniakra, akik 

a feleslegesen nagy vagyont lenézik, ha nem párosul hozzámérhető szellemi nagysággal.) A 

dzsadoknál a vagyon mindent helyettesíthet – s valljuk be, ez gyakorlatias gondolkodásra vall. 

Náluk a vagyonnak fokozottan meg kell jelennie a fegyveresek számában, a paloták és ruhák 

pompájában. A fényűzés kötelező, mert aki nem műveli, az nem gazdag ember, s aki nem 

gazdag, az – kevés kivételtől eltekintve – senki. Ez a felfogás rányomja bélyegét a művészetükre 

is, amit a végletekig menő túldíszítettség jellemez. Ez náluk nem az ízléstelenség, hanem az 

ízlés ismérve – hiszen pénzzel minden helyettesíthető. A hivalkodás nem jellemhiba, hanem 

erény. Mivel a beszéd az önkifejezés egyik legalapvetőbb eszköze, óhatatlanul érvényesül benne 

a közízlés. A cikornyás, túlfogalmazott mondatok kívánatosak. A tőmondatok, a gondolatok 

burkolatlan kifejezése ízléstelen; valakivel így beszélni lenézést jelent, s kifejezetten sértő. A 

felfogás legyűrűzik a legalsó társadalmi osztályokig is, így mindenki többé-kevésbé burkoltan, 

hosszadalmas mondatokban fogalmaz, s ha teheti, metaforákat, hasonlatokat, allegóriákat 

használ. A felsőbb társadalmi rétegekben különösen az utóbbi közkedvelt. Alig hallani egyenes, 

lényegre törő szót, mindent képzettársításokkal, átvitt értelemben fejeznek ki, ami a 

szemfényvesztő gyakorlottság ellenére is gyakran félreértésekhez vezet. Értelemszerű hát a 

megszokás, hogy a szolgákkal és a katonai alakulatokban nyíltan beszélnek. Másként a nyílt 

beszéd csak a felek kölcsönös beleegyezése után veheti kezdetét.  
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találkozóhelye, alvilági klánok és a leghírhedtebb ynevi orgazdák tanyája. Területén emelkedik a 
Taba el Ibara legfényűzőbb épülete, az emír palotája, mely pompájával felülmúlja az abadanai 
emír Ezertornyú Palotáját és a Híres aranyból és drágakövekből épített El Higad Galradzsa 
templomot is. 
 
  A város közbiztonsága legendásan rossz, de ez nem minden kerületre érvényes. Míg a Palota 
környéke felveszi a versenyt az ó-pyarroni kolostorrendszer bűnözési rátáival, addig a Bazár, és a 
nyomortanyák környéke egy ork elit öngyilkos alakulatnak is kemény dió. Az előbbinél az emír elit 
katonái biztosítják a rendet, mely egységnek derékhadát sempieri zsoldosok alkotják, míg 
utóbbinál a jól szervezett alvilág keseríti meg az egyszeri kalandozó életét. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Kék Mecset, a világ legnagyobb mecsete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         a sokak által szent helynek tartott Dzsinn Torony 
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Társadalom  

 

  A dzsadok nem túl szigorú, mérsékelten komolyan vett kasztrendszerben élnek. A kasztok 

között szabad az átjárás, bárki felemelkedhet vagy lecsúszhat – bár ez utóbbi az uralkodó 

kasztban nem jellemző. Négy fő kasztot ismernek: az uralkodók, az utazók, a tolvajok és 

katonák, valamint a polgárok kasztját. Az uralkodók kasztjába tartoznak a nemesek, a főbb 

papi méltóságok, a nagyobb kereskedőházak vezetői, a művészek és a tudósok. A tolvajok és 

katonák kasztját a zsiványtörvényeket betartó tolvajok és útonállók, szélhámosok és 

ügyeskedők, továbbá a hivatásos katonák alkotják. Az utazók kasztjába soroljuk az utazókat, az 

utazó kereskedőket, kalandorokat és kalandozókat, egyáltalán mindazokat, akik életük jelentős 

részét úton, utazással töltik.  

A polgárok kasztját mindazok alkotják, akik az eddigi kasztokból kimaradtak, de nem kaszton 

kívüliek. A kaszton kívüliség egyben törvényenkívüliséget is jelent, őket nem védik a más 

kasztok tagjait óvó törvények. Elsősorban a gyilkosok, rablógyilkosok, rabszolgák, és a 

nemkívánatos idegenek tartoznak ide, de a törvénykezési joggal rendelkező uralkodó kasztúak 

bárkit kaszton kívülivé tehetnek. Az átlag dzsad fáradhatatlanul dolgozik egész életében. 

Általában kézműves, kereskedő vagy pásztor – ez az a három polgári céh, ahová tartozhat. Ha 

nem képes kitörni a középszerőségből, soha nem gazdagodhat meg, sosem lesz vagyona, csak 

él egyik napról a másikra. A fellahok, a kétkezi segédmunkások sorsa még mostohább, gyakran 

rosszabb, mint a rabszolgáké, akik legalább enni kapnak gazdájuktól. A kereskedőházak, 

kézműves céhek vezetőinek élete sokkal rózsásabb. Jelentős vagyonnal rendelkeznek, több 

üzlettel, műhellyel, gyakran palotával, esetleg még háremmel is. Nyitva áll előttük az út, hogy 

még inkább megtollasodva bekerüljenek az uralkodók kasztjába.  

Az uralkodó kaszt tagjai fényőzűen élnek. Palotáik, katonáik, számtalan rabszolgájuk van. 

Nem szenvednek hiányt semmiben, és saját házukban legtöbbször még törvénykezési joggal is 

rendelkeznek. Hacsak nem valamely földterület adókivetési joggal felruházott urai, jól teszik, 

ha ügyesen forgatják pénzüket, mert a pompa a dzsadoknál irgalmatlanul drága - ám 

elmaradhatatlan és kötelező.  

Katonának lenni sok szempontból könnyű, ám természetesen ennek is megvannak az 

árnyoldalai. Ételre, italra, szállásra nincs gondjuk, s a zsold elegendő az érzéki – vagy 

prózaibb – élvezetekre. Azonban engedelmeskedni kell a feljebbvalóknak, együtt élni a 

fegyelemmel, ami egy dzsad számára nem kis feladat. A veszélyek nem lebecsülendőek, 

örökösek a csaták a rablókkal, tolvajokkal, mások katonáival, s mindemellett a dzsadok 

számára az emberélet korántsem túlságosan drága. Aki túléli, egyre feljebb és feljebb kerülhet 

a ranglétrán, akár meg is gazdagodhat.  

A tolvajok felelőtlen, a holnappal mit sem törődő emberek. Egyik napról a másikra élnek, ám 

többnyire igen jól. Többségük utcagyerekként kezdi, akit a szükség kényszerít rá, hogy másokét 

elvegye. Mondják, az utca remek tanítómester, de közelebb járunk az igazsághoz, ha úgy 

fogalmazunk: a tehetségtelen tanítványok gyorsan, és nyom nélkül tűnnek el, akár egy nyirkos 

börtön, akár a forró sivatag mélyén. A tehetségesek ellenben valamely tolvaj klán tagjaivá 

válnak, ami társadalmilag is elfogadott egzisztenciát teremt számukra. Klánjuk pártfogását 

élvezik, s bár másokét elvenni bűn, és a törvények is szigorúak, őket enyhébb büntetések 

sújtják. A legjobbakból kerül ki a klán vezetőinek újabb nemzedéke is. 
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A Város felosztása 
 

A Palota 
 
  Ez a lenyűgöző szépségű épület ott magasodik, ahol egykoron a három oázis közül a legnagyobb, 
az El Fatiyyah terült el. Hófehér márványát a Gályák tengerének partjáról hozatták ide, és Sobira 
gazdagságának ékes bizonyítéka. A palota belül is pompázatosan fest: a több tucat szoba közül 
kevés lakott, ám valamennyi könnyű, kecses bútorokkal berendezett, melyek félretolhatóak, 
eltehetőek az útból. Puha szőnyegek mindenütt, amik éjjelente ágyként is használhatóak. A falakat 
értékes festmények díszítik, apróbb szobrok, csecsebecsék mindenütt. A palota közepén hatalmas 
medence, de csupán dísz – a fürdő máshol található. Több meleg- és hideg vizes fedett medence, 
rabszolganők és rabszolgák segítik a tisztálkodást, szépítkezést. A szobák és fürdők között 
folyosóhálózatok, átjárók kanyarognak. Azt mondják, titkos földalatti barlanghálózat köti össze a 
háremet a külvilággal, és az Emír palotájával. Meglehet ez mendemonda csupán, mert ezeket az 
átjárókat senki sem látta még. A háremet átszövő útvesztőszerű folyosókat „aranyátjárónak” 
nevezik, s ezekben vezető nélkül eligazodni képtelenség. Legbelül, a hárem magjában él az Emír 
anyja, Aisha Ereri ben Efiri. Külön fürdője, szobái vannak, saját belső kertben sétálhat, ha kedve 
tartja. Igen fontos személy ő, nem csupán a háremben, de az egész emírségben.  
  

 
 

az emíri palota 
 
  A palota alatt található a díszes kripta. Az örökmécsesek által bevilágított falakat feliratok díszítik, 
a koporsók nehéz márványfedele dúsan aranyozott. Ezekben a márvány-arany domborműves 
koporsóban alusszák örök álmukat az emírek, és családtagjaik. Az emíreket együtt temetik el 
legszebb ruhájukkal, ékszereivel, és kardjával, melyek mindegyike kész vagyon. E hatalmas 
gazdagságnak köszönheti a sírbolt az állandó erős őrséget, a bonyolult zárakat és a több tucat 
csapdát, amit szakértő kezek helyeztek el az ajtón innen és túl. 
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  Külön szárny gondoskodik az emír szövetségeseinek, barátainak a megvendégelésére. A Palotát az 
emír varázslói mellett az Ibara-szerte hírhedt Fekete Skorpiók őrzik, a bejutás szinte lehetetlen.  
 
  A palota körül egy négyzetkilométeres gondosan ápolt park található, szobrokkal, szökőkutakkal 
és szabadon kóborló szelídített vadakkal. De a park szépsége semmi ahhoz a gyönyörű látványhoz, 
amit a Palota belső kertje, a híres-neves Rózsák Udvara nyújt. Ynev legritkább növényei lelhetőek 
itt fel, de elsősorban káprázatos rózsáiról nevezetes, miképpen nevét is erről kapta. A lugasokkal, 
rózsabokrokkal díszített parkot apró csermelyek szabdalják, a sétányok mentén szobrok állnak és 
szökőkutak lövellik magasra kristálytiszta vizüket. A kert gondozásáért Enoszukéból importált 
kertészdinasztia felelős – a Kogge-család immáron évszázadok óta szolgálják a sobirai emíreket. 
 

  A háremhölgyek itt töltik a napjaikat arra várva, 
hogy uruk rájuk vesse fényességes tekintetét. A 
kertet hinták, játékpályák tarkítják, ahol el lehet 
ütni a töméntelen időt. Jellemző kép a háremből, 
ahogy a szebbnél szebb nők nevetgélnek, játszanak 
a kertben és az eunuch szolgák frissítőt szolgálnak 
fel nekik. Ebből az udvarból nyílik a 
tulajdonképpeni hárem, ahol az emír ágyasai és a 
feleségek   laknak,   de   az  előző  emír  feleségei  és 

          a palota kertrészlete – háttérben:              gyermekei is ide vannak elszállásolva. Eunuch őrök 
              a vendégszállás egy része                      lesik éjjel nappal, hogy illetéktelenek ide ne léphes- 
senek be. A szolgaszállás is külön épületben található, itt az El Quasermából származó, szénfekete 
bőrű szolgák laknak. Ők látják el a „mutatósabb” feladatokat: felszolgálnak, kísérik az emírt és 
vendégeit. Hallgatag szolgák ők, nem felelnek és nem kérdeznek, ha erre külön engedélyt nem 
kaptak. Szintén külön épületben laknak a főszolgák, szolgamesterek. 
 
  A Rózsák Udvarában található az emíri Arborétum 
is, melyet teljes mértékben abadanai síküveg fed, és 
belül különleges mágia gondoskodik arról, hogy 
Ynev minden tájáról származó növények a nekik 
legmegfelelőbb környezetben növekedjenek. A 
Rózsák Udvarában magasodik az Al Hregel – a 
Csillagtorony, az emír udvari mágusainak tornya: a 
köznép a legvadabb dolgokat meséli az itteniekről, 
de abban mindenki egyet ért, hogy idejük 
legnagyobb részét azzal töltik, hogy az égi jeleket elemezve megpróbálják kideríteni a jövőt. Volt 
már néhány emlékezetes balfogásuk, és ilyenkor egy-egy szakállas fej is odakerült valamelyik 
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városkapu fölé. Az al Hregel alapítója Miszab ad-Drezsdahag, aki az ó-idők fajháborúinak neves 
kutatója volt. 
 
  A Palota külső kertjét egy 20 méter magas és 5 méter széles, fehér mészkőből épített fal veszi 
körül, Védelmét az emír állandó hadseregének veteránjai biztosítják, valamennyien külhoni 
zsoldosok. A főkapu belső részénél állnak a katonák lakóházai. 
 

Piros negyed 
 
  Az előkelők és gazdag kereskedők negyede ez, drága fürdők, datolyapálmákkal szegélyezett 
széles, és tiszta utcák jellemzik. Az őrjáratok gyakoriak, hiszen közel a palota, és a gazdagon 
díszített villák tulajdonosai is bőséggel megfizetik a védelmet. E negyed ad otthont a Kék 
Mecsetnek, melynek szomszédságában kezdték el építeni jó 100 éve Ibara egyetlen – gorviki 
stílusú - Ranagol-templomát, ám sosem fejezték be. A díszes mecset mellett csúnya sebként 
éktelenkedik a félkész épület a Palota árnyékában. A Piros negyed saját temetővel rendelkezik, ide 
temetik a gazdagokat, de a nagy tiszteletnek örvendő tudós főket is, valamint a magas rangú 
tisztségviselőket. A negyed rendelkezik luxusbordéllyal is, a Fatima csókja szolgáltatásai 
vetekednek a Lótusz Leányaiéval. 
 

Sárga negyed 
 
  Sobira legnagyobb negyede, magába foglalva a bazárt és a polgár negyedet. Több száz 
girbegurba, szűk és poros utca, nyüzsgő, hömpölygő tömeggel, megannyi árussal - kik bármit 
eladnak, aminek ára van - és apró házak ezreivel, sötét, baljóslatú sikátorokkal, ahol olcsón mérik 
a halált. Rengeteg a közfürdő, a földszintes házak 
között kiemelkednek a templomok és a minaretek. 
A Gahadon kívül egész kellemes teázók és 
kávéházak találhatóak, míg a szórakozni vágyókat 
játékbarlangok és bordélyok – vagy a Gahadon 
belül – drogbarlangok csábítják. 

  
             
                                 
                                a déli hőségben teljesen kiütült  
                                           piactér részlete 
 

 
          az Ezüst Hajnal galéria része 



~ 11 ~ 
 

 
  Mondják, amit a sobirai bazárban nem lehet megvenni, az nem is létezik. Mindenki 
megtalálhatja az ízlésének megfelelő árút, a legsilányabb kacattól a legritkább kincsekig. A 
vevőnek csupán alkuszi képessége és pénztárcája szab határt. 
A bazár három, jól elkülöníthető részre tagolódik, így a Hradanra, a Gahadra, és a Gibn' Hosszára. 
  

  Az El Hradan a kovácsok negyede, ahol a fegyverművesek mellett megtalálhatóak a 
fegyvercsempészek, orgazdák, sőt a lopott Kahre-i fegyverek méregdrágán való értékesítésével 
foglalkozó ügynökök is. 
 

  Az Al Gibn' Hossza a kézművesek negyede, a hétköznapi 
élet elengedhetetlen kellékei cserélnek itt gazdát. Itt található 
az El Khigg'nlil, a Három Oázis városának legnagyobb 
kereskedelmi központja. Az itt gazdát cserélő áruk irdatlan 
értékén túl valójában semmiről nem híres: csúnya és 
jelentéktelen épület, amire bizony már ráférne egy kiadós 
tatarozás.  

 

Gazdaság 

 

  A dzsad nép „nemes” vérvonala, tehetsége számtalan dologban megmutatkozik, de szinte 

semmiben sem jobban, mint gazdasági érzékükben. Hihetetlen ráérzéssel kezelik a pénzt: 

átlátják a hiányból és a többletből eredő összefüggéseket, a kereslet és kínálat íratlan 

törvényeit. Tudják mekkora hatalmat biztosít a pénz, s ennek megfelelő óvatossággal és 

áhítattal forgatják. Ezt a világ más részein is hamar felismerték, és előszeretettel bízták 

vagyonukat dzsad „szakemberekre”. Megszülettek és megerősödtek a dzsad bankházak, s ma 

már Ynev messze legmeghatározóbb pénzintézetei – bár a rossz nyelvek szerint egy dzsad 

bankházba sokkal könnyebb betenni a pénzt, mint kivenni onnan. A Taba el Ibarában a 

kereskedelmet semmilyen törvény nem korlátozza. Bárki, bármit, bárhonnan, bárhová 

szállíthat, ha el tudja adni. A vámok, a tiltott áruk intézményét nem ismerik, s ebből kifolyólag 

gyakran támadnak nézeteltéréseik más népek kereskedőivel, katonáival. Számtalan árucikket 

készítenek, melyet más országokban nem szívesen látnak – gondoljunk csak a mérgekre, vagy 

az Al Bahra-kahremre. A dzsadot az efféle tilalom nem tartja vissza, mit sem izgatja, hogy 

tevékenységét kereskedelemnek, vagy csempészetnek nevezik. Egyetlen dolog számít, a 

haszon. Az üzletben tisztességnek helye nincs, minden annyiba kerül, amennyiért eladható. 

Szabott árak nem léteznek, az árak hően követik a vevő erszényének hasasságát. Akin látszik, 

hogy igazán szüksége van a holmira, elveszett ember, burnuszát-fezét ott fogja hagyni érte. 

Alkudni kötelező; aki nem teszi, azt lenézik, hiszen ostoba. Általában az elsőként mondott ár 

fele a végösszeg – ez a kereskedőt és a vásárlót is elégedettséggel tölti el. A dzsad 

kereskedelem jellegzetes képződménye a bazár. Kialakulását a vásárlónak köszönheti, aki 

mindent egy helyen szeret beszerezni. A bazár gyakran egész városrész, számtalan kisebb-

nagyobb kereskedés összessége, ahol az azonos holmikat árusítók, azonos mesterséget űzők 

egy-egy utcácskába gyűlnek össze. Elmaradhatatlan alakjai a kannákat cipelő vízárus és 

egyéb vándorárusok. A bazárokban – mondják – minden megvásárolható, s olykor ősi, vagy 

mágikus tulajdonságú holmikra is bukkanhat a türelmes kutató. 
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  Az El Gahad sobirai bazár központi része. Az alvilági testvériségek uralma alatt áll, még az emír 
emberei is meggondolják, betegyék-e lábukat területére. Rossz hírű álomszerájok állnak itt, az el 
Gahadban árulnak a méregkeverők és herbalisták, itt található a rabszolgapiac is. Az el Gahadba 
csak az teszi be a lábát, akinek dolga van sikátorai között, véletlenül betévedő örülhet, ha gond 
nélkül kikeveredik belőle. Itt található az Al Hannum, Sobira és egyben a dzsad világ harmadik 
legmagasabb tornya: csak az El Hamed-i Tűtorony és természetesen az Al Abadana-i fellegvár 
magasabb nála. A torony a sobirai bazárban magasodik, a város minden pontjáról jól látható, és 
kiváló irányjelző. A szóbeszéd szerint dzsinnek építették, és annyi mindenképpen bizonyos, hogy 
falai között nem lehet köznapi értelemben vett mágiát alkalmazni. 
 

Fehér negyed 
 

  A Fehér negyed egyik nevezetes épülete a Gedrazs, többek között a Sobirai Viadalnak is otthont 
adó 50 ezres aréna. Tőszomszédságában pedig egyebek közt megtalálható az Al Mutah, az azonos 
nevű, a Psz. XV. században élt mesterről elnevezett gyakorlóház, mely az egyik legfontosabb dzsad 
kardvívóközpont. Vezetői hagyományosan tiadlaniak; csak olykor-olykor alkalmaznak egy khált. 
Az Aréna mellett kaptak helyet a Tevefuttatók és istállóik, valamint a bahrada-képző, az Ehmedin. 
 

  Itt található a rettegett el sobirai Földalatti Börtön, az Afdal. Ide bekerülni egyet jelent a halálos 
ítélettel: aki nem végeznek ki rögtön, hamarosan az is belepusztul a szenvedésbe. Sobira törvényei 
igen szigorúak bárminemű bűncselekmény elkövetőivel szemben.  

 

Törvények  

 

  A dzsad törvények kegyetlenek, embertelenek és gyakran indokolatlanul szigorúak, 

ugyanakkor megkövetelik a bűnösség cáfolhatatlan bizonyítását. Más kérdés, hogy a 

törvénykezés joga együtt jár a kegyelemadás jogával is, azaz aki törvénykezik, bármikor, 

bárkinek indoklás nélkül kegyelmet adhat. Minél magasabb méltóságú a törvénykező, annál 

kevésbé szükséges szó szerint értelmeznie a törvényeket. A hatalmi lánc utolsó tagja az emír, 

illetve a sejk, aki azt tesz, amit jónak lát, mert ő maga a Törvény. Ugyanez igaz a bizonyíték 

cáfolhatatlanságának elbírálására is. A víz létfontosságú a dzsadok számára, ezért a kutak 

mérgezését, betemetését halállal büntetik. Tolvajlásért kézlevágás, más asszonyának 

elszeretéséért kasztrálás, hazudozásért nyelvkitépés, kémkedésért megvakítás jár. Az 

emberölésnek halál a büntetése, a kisebb csínyeknek alapos verés. A börtön csak járulékos 

büntetés, annak jár, aki túlélte az ítélet végrehajtást. A sivatag mélyén nem ismernek törvényt, 

csak törvénykezési gyakorlatot. Köreikben a legsúlyosabb vétség a vízlopás és pocsékolás. A 

vándorló törzsek is csonkítanak olykor, de legjobban a problémamentes megoldást, a 

halálbüntetést kedvelik. Ennek legkifinomultabb formája, mikor az elítéltet összekötözött 

kézzel és lábbal állig a homokba ássák, és sorsára hagyják. A sivatagot járva az utazó 

gyakran botolhat efféle mementókba.  

  Sobirában gyakori az öntörvénykezés, főleg az emír hatalmán kívül eső területeken. Ám 

beszélik, ha valaki az Afdal vendége lesz, az rosszabb a halálnál.  
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Zöld negyed 

 
  Sobira ezen része mintha nem is magának a bűn városának része lenne, annyira élesen 
különbözik a többi városrésztől. Csendes terek, könyvtárak, taláros tudós fők negyede ez, a Sobirai 
Egyetemváros. Teológiától kezdve számtanon át az orvostudományig mindent lehet itt tanulni. 
Kiváló filozófusokat adott már Ynevnek e hely. Itt található a Quanna, El Sobira és egyben a dzsad 
világ egyik legnagyobb irattárának a neve. Szó szerinti jelentése: kincstár. Ritka tekercsekre, 
könyvekre lelhet itt az, aki tudja, mit keres. Már ha engedélyt kap rá, hogy belépjen az elzárt 
részre…. 
 
   A Quanna nyilvános része mindenki előtt nyitva áll legyen az külhoni vagy sobirai lakos, ám a 
könyvtárnak van számos területe, ami el van zárva a kíváncsiskodó tömeg elől és csupán 
különleges engedéllyel lehetséges oda a belépés. A termeket védelmét néma veterán zsoldosok 
látják el, az igazán komoly értéket illetve tudást őrző termeket az emír varázslói is levédték az 
idegen behatolókkal szemben. A könyvtárban Doldzsah papjai végezik a  könyvtárosi feladatokat.  

Az egyetemek részére fenntartott szárnyakba (itt 
lelhetők fel a csatornarendszer tervrajzai is, sőt 
még egy 350 évvel ezelőtti palota alaprajzra is 
bukkanhatnak) a tanulói jogviszony fennállását 
igazoló pecséttel lehet csupán belépni, míg a 
különleges könyveket tartalmazó részekre csak 
különleges engedéllyel lehetséges a belépés. A 
városba számos külhoni neves egyetem diákjai is 
megfordulnak, nekik is a helyi hivatalhoz kell 
fordulniuk    az    engedélyért,    hogy      belépést 

             El Sobira méltán híres könyvtára,              nyerjenek   ezekbe   a   termekbe.   A    pecséteket                 
                            a Quanna              hamísítás Mf segítségével 1,5 aranyért elő lehet 
állítani, találhatnak is rá  megfelelő  hamisítót,  de  ebben  az  esetben  a  pecsétek  ára  5  aranynál  
kezdődnek!   
  Ha be is jutnak az egyetemi termekbe, kizárt, hogy ott bármit is megtaláljanak segítség nélkül. A 
könyvtárosok készséggel segítenek, 5 arany fejében átadják azokat a könyveket/tervrajzokat a 
kalandozóknak, amire szükségük van. Csatornarendszerről öt darab tervrajzot is a 
rendelkezésükre bocsájt, kicsit kaotikus rajzok, az elmúlt 500 évből vannak itt papírok, a 
legfiatalabb is 60 esztendős. 
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az emíri palota belsejének részletei 

 
 
 

Tudomány és vallás 

 

  A dzsadok vallása három istent ismer – a párhuzam a kasztrendszerrel szembeötlő. Galradzsa 

a főisten, az uralkodók és az utazók istene; Doldzsah a tolvajoké és a katonáké; Dzsah a 

polgároké. Mindhárom istennek külön templomokat emelnek, mindhármat saját papjai 

szolgálják. A papok egy-egy próféta útmutatásait követik, s mivel a legtöbb próféta eltérően 

értelmezi az istenek akaratát, a dzsad vallás terebélyes és bonyolult, nem mentes a hamis 

prófétáktól, fanatikus szektáktól, megtévelyedett őrültektől. A legtöbb és legbefolyásosabb 

követővel a Dzsiah-gat, a Hagyományos út rendelkezik, amely a legelső próféta, Fahyad 

útmutatásait tekinti irányadónak. A dzsadok szoros kapcsolatban állnak istenükkel, 

rendszeresen imádkoznak, s hajlamosak a vallási fanatizmusra. Ez azonban a vallás egészét 

jelenti, nem egy-egy templomot vagy papot. A bizonyítottan szent embereket, akik eltaszítják 

maguktól a világi hívságokat, rongyokban járnak, könyöradományokon élnek, s egész életüket 

az isteni tanítások értelmezésének szentelik – egyszóval a prófétákat – őszintén tisztelik. Ilyen 

emberre kezet emelni a legnagyobb vétségek közé tartozik. Épp ilyen tisztelet övezi a világi 

bölcseket, a tudósokat, filozófusokat. Ennek csak egyik oka az átszellemültség elismerése, a 

másik, hogy a tudósok közel állnak a méltóságokhoz, ezért is tartoznak a legfelső kasztba. A 

dzsad tudomány meglepően fejlett, aminek magyarázata társadalmi elismertségében rejlik. A jó 

eszű, alsóbb kasztokból származó ifjak számára a felemelkedés egyik legcsábítóbb útja a 

tanulás. Bár gazdasági okokkal is magyarázható, mégis inkább szerencsésnek mondható a 

szokás, hogy a gazdagság kimutatásának, a fényűzés bizonyításának bevett módja a tudósok 

támogatása, a tehetséges gyermekek taníttatása. A legtöbb iskola a Taba el Ibarában 

kereskedőházak, sejkek és emírek tulajdona. Különösen híresek a dzsad alkimisták és 

herbalisták, és persze Abdul al Sahred óta a nekromancia őrzi.  
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Kék negyed 
 
  Szerájok és raktárak kerülete. A városon kívülről a Kék Kapun keresztül lehet bejutni. Őrzött áru 
lerakatok találhatóak itt, errefelé lehet olcsó szállást találni a pihenni vágyóknak. 
 

Lila negyed 
 
  Az alkimisták negyede. Herbalisták, kuruzslók, önjelölt aranycsinálók, és természetesen az emíri 
alkimisták székhelye ez, a hírhedt Al Bahra-Kahrem készítőié. Tán az emír palotájánál is jobban 
őrzött alkimistaműhelyekben készül Sobira fő kiviteli cikke, a Fű. 

 
Al Bahra-kahrem  

 
  Bódító és serkentő hatású harci kábítószer. A dzsadok gyakorta Fűszernek vagy Fűnek nevezik, 
Kránban Haláltáncként emlegetik. Használata emberek számára életveszélyes, fokozottan 
egészségkárosító. Elsőként Khadal al Hagi, az Ibara szerte ismert alkimista-méregkeverő állította 
elő háromszáz esztendővel ezelőtt. Elkészítését kilenc lépésben ajánlja, melyek során a fűszer-
keveréket titkos recept alapján készült illóolajokkal itatják át, majd a nap hevén szárítják. Silány 
utánzatok előállításával más dzsad „fűszerészek” is kísérleteznek, az igazi al Bahra-kahrem titkát 
azonban kizárólag a sobirai emír szárítóműhelyeiben ismerik.  
  Mondják, ha rálépsz egy járókelő lábára a Lila negyedben, illik dzsadul, pyarroniul és krániul is 
bocsánatot kérni. 
   
  Egy városrész említést érdemel még, ám kár is a térképen keresni – ez nem más mint a Samr-
Ami-Jahr, a Város a Városban, vagyis a város alatt húzódó óriási csatornarendszer. 
  
 

Ciklusok: 
 
0. nap 
- Megérkezés a Kék-kapuhoz elcsigázottan, szálláskeresés.: 
- Ez a ciklus lehetőséget teremt arra, hogy a kaland tényleges indulása előtt tisztázni lehessen 
minden felmerülő kérdés a játékosokkal, hogy a – tényleges – játék már zökkenőmentesen 
indulhasson. Időtartama körülbelül 2 óra. 
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1. Első nap reggele 
– temetés – helyszíne szinte az egész város. A kalandozók bárhol belefuthatnak gyászoló/tüntető 
emberekbe, ha kíváncsiságból megtekintik a temetési menetet magát is, a tömeg szinte magába 
szippantja őket. 
– viadal kihirdetése 
– teveverseny kihirdetése 
– Kastan performansz 
– rögtön ítélet 
 
2. Első nap délutánja 
– kádi ítélet 
– búsuló zsoldos  
– „szószátyár kocsmáros” 
– pyarroniak megkeresése 
– alvilági leszámolás 
 
3. Második nap reggele 
– Teveverseny 
– Viadal 
– alvilági megkeresés 
 
4. Második nap délutánja 
– Felkészülés 
– éjjel: behatolás a palotába 
 
5. Harmadik nap reggele 
– találkozás az emírrel (sakk – lépj te! – és logikai feladvány) 
– végső küzdelem 
– találkozás a dzsinnel 
– menekülés a játékosok haragja elől! 
 
 
                                         A bejutási lehetőségek 
 
  A bejutási lehetőségek csak általunk kitalált opciók, egy kellőképpen rugalmas kalandmesterrel 
és kreatív JK-kal számtalan egyéb rögtönzött útvonalat ki lehet alakítani. 
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  A modult továbbá végigkíséri a dzsinn is személyesen. Különböző alakokban jelenik meg a JK-k 
előtt, ha kell segít is nekik kicsit, vagy éppen bosszúságot okoz, ha úgy tartja kedve, de arra 
gondosan ügyel, hogy valahogy mindig a JK-k eszébe juttassa, hogy időhöz vannak kötve. 

 
Van pár kidolgozott lehetőség, a dzsinn hathatós közreműködésének hála, vegyük is őket sorra... 

 
         I. Az udvar ékköve 

 
 
  Madab el Sobirát túlnyomórészt a kráni befolyás jellemzi, az Ékszerész ’77-es színre lépéséig ez 
így is marad. A pyarroni jelenlét egyelőre csekély, így minden segítséget igénybe kell venniük, 
hogy Krán előretolt bástyájában meg tudják vetni a lábukat. 
 
  Ha a játékosok „világibb” megoldással próbálkoznának, például a Quannában vagy a 

Pyarroni titkosszolgálat 

  

Létéről és tevékenységéről sokat, tagjairól szinte semmit nem tud a világ. Sokan 

azonosítják a pyarroni illetőségű kalandozókkal, s manapság összefüggésbe hozzák egy 

Smaragd Testvériségként ismert szervezettel, illetve egy Lord Racen nevű közkedvelt 

pyarroni nemes úrral is. Ami bizonyos, a titkosszolgálat Pyarron (és a Pyarroni 

Eszmeként emlegetett világnézet) védelmét látja el Yneven, hírszerzéssel és titkos 

akciókkal. Megalakulásának körülményeiről és időpontjáról nem ismertek a részletek; 

a szervezet először a P.sz. II. évezred alkonyán hallatott magáról. Az évszázadok során 

számtalan rend és nemesi udvar mögé rejtőzött, de mindig időben fedőszervet váltott. A 

titkosszolgálat ügynökei a Délvidék minden országában fellelhetők – a lelkes 

műkedvelőktől a hivatásos kémekig –, a Pyarron politikájában jelentősnek számító 

államokban teljes ügynökhálózatok és titkos rendházak működnek. A különleges 

ügynökök – tapasztalt kémek, varázslók és fegyverforgatók – a legkülönb kiképzést 

kapják, kiváló mesterektől tanulják tudományukat. Egy részük fejvadász. Ők shadoni 

árnyékjárók, ereni embervadászok, de javarészt Gorvikból kivándorolt fejvadászok 

leszármazottaitól örökölték mesterségüket. Köztudott, hogy a titkosszolgálat ügynökei 

között számtalan a kalandozó, aki felajánlja szolgálatait az emberiség bástyájaként 

emlegetett városnak. Hogy miféle feladatokat hajt végre, arról minden ügynök mélyen 

hallgat – de az akciók ritkán vértelenek. A titoktartást elsősorban az ügynökök védelme 

indokolja, hiszen Kránnak és csatlós-államainak fejvadászai, ügynökei és bérgyilkosai 

Ynev-szerte valóságos hajtóvadászatot rendeznek a Titkosszolgálat leleplezett emberei 

után. Talán nem másnak, mint a tetemes kárnak köszönhető ez, melyet a szervezet okoz 

a sötétség erőinek. Tény, hogy a pyarroni titkosszolgálat világszerte hatékonyságáról 

és sajátos módszereiről ismeretes. Jelentős események, politikai cselszövevények ritkán 

maradnak rejtve előtte. Mondják, a Délvidéken bármi fontos történik, két embert 

mindig találsz a környéken: Krán kémjét és a pyarroni titkosszolgálat ügynökét. 
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templomokban, esetleg felsőbb rétegek körében, netán a temetésen avatkoznak be az eseményekbe, 
akkor felkeresi őket egy pyarroni ügynök. 
 

  A temetés egy igen látványos, fél napig tartó, már-már forradalmi 
hangulatú ceremónia, minek során a közelmúltban elhunyt egyik 
egyházi főméltóság, Ali ben Hasr legfőbb ajatollah földi hamvait 
helyezik el egy kriptában. A gyászoló felvonuláshoz kellő helyet 
városőrök biztosítják, az utca szélére szorítva a népet. A sirató 
tömegben hallani egyet s mást, sokan úgy vélik, a szent mudzsahed 
gyilkosság áldozata lett, és a krániak a felelősek érte. A hangulat egyre 
csak fokozódik, mikor is egy férfi kiválik a tömegből, felkapaszkodik 
egy árus bódéjára, és egy gyújtó hangú szónoklatot intéz az utca népe 

Ali ben Hasr – az elhúnyt    felé a krániak mocskáról,  és  bosszúra  szólít  fel  minden igaz sobirait.  
 ajatollah           Még  folytatná  a  beszédet,  de a  városőrök  lerángatják,  és egy közeli 
sikátorba hurcolják, ahol – ha a  játékosok  nem  lépnek  közbe  jól  megverik és magára  hagyják. 
  Ha a játékosok megmentik az embert (egy pyarroni ügynök), vagy bármi más módon kiállnak 
mellette tettéért, akkor még aznap felkeresi őket, elmondja, hogy ki ő, leellenőrizte a játékosokat 
amennyire tőle telt és hogy szüksége lenne a segítségükre. Még mielőtt elmondaná nekik azt, hogy 
valójában mivel tehetnek érte valamit, egy tesztnek veti alá a kalandozókat. Lefirkant pár sort egy 
darab papírra, majd gondosan lepecsételi, és arra kéri a kalandozókat, hogy juttassák el egy 
megadott helyre – az ékszerész alagsorába – lehetőség szerint észrevétlenül. Az út alatt a 
pyarroniak végig figyelemmel kísérik a csapatot, és figyelik, mennyire alkalmasak egy kényes 
feladat diszkrét megoldására. Ha sikeresen helytálltak a próba alatt, bocsánatot kér a teszt miatt, 
de meg kellett győződnie arról, hogy képesek megtenni neki azt, amire igazán szüksége van és 
reméli, hogy ezt megértik. Elmondja nekik, hogy az egyik legjobb beépített ügynökükről a 
palotából már napok óta nem kaptak semmi hírt. Attól félnek, hogy elkapták és esetleg lebuktathat 
minden más ügynököt is a városban. Az ügynökükről nem tudnak szinte semmit, megszokták már, 
hogy vannak időszakok, mikor kiesik egy-két nap, de ennyi idő még sosem telt el, hogy ne adott 
volna maga felől életjelet.  
  Be tudják juttatni a kalandozókat rabszolgaként a palotába, de ennél többet nem tehetnek. A 
bennrekedt ügynök valójában egy gyönyörű nő, akit az emír ágyasává tett és már napok óta nem 
hagyhatja el az emír lakosztályát, figyelik és óvják minden léptét. Nem tudja a pyarroni, hogy 
miért akarnak bejutni a palotába, de részéről a feladatuk annyi lenne, hogy felvegyék valahogyan 
a kapcsolatot a nővel és kijuttassanak egy üzenetet tőle. A palotába egy emberük segítségével 
jutnak be, aki az emíri rabszolgákat szerzi be, idomítja és neveli a tökéletes szolgálatra. A 
rabszolgák szállása a külső palota részben van. Minden új „szállítmányt” végig vizslat az emíri 
kincstár számvevője, Khadr ben Giur, aki nyilvánvalóan a saját neméhez vonzódik Ha van a 
karakterek közt jóvágású férfi, biztosan kiszúrja magának és el fogja vitetni őt a lakosztályába is. 
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Kapcsolódó NJK-k: Hadzsi Rufat (pyarroni ügynök, szónok), Mirell Horre (beépült pyarroni 
ügynöknő), Kaffar Rahim (pyarroniak beépített ügynöke, a rabszolgák felelőse a palotában), Khadr 
ben Giur (az emír egyik számvevője, meleg) 
 
 
                                  II. Sötét árnyak gyülekeznek 
 
2/a. Árulás vagy hazaszeretet? 
  Ha a játékosok az alvilággal szeretnék felvenni a kapcsolatot, fel kell készülniük, hogy semmi 
sincs ingyen. Ebben a városban igen könnyű rábukkanni a szervezett 
alvilágra, lévén hogy szinte már legálisan tevékenykednek, egyes 
kerületekben egyenesen ők biztosítják a rendet is, természetesen 
komoly védelmi pénz ellenében. Ám a két nagy céh ügyet sem vet az 
ismeretlen kalandozókra, nem így az Al Zariyat: ez a relatíve fiatal 
szervezet igyekszik kihasítani magának egy szeletet a csempészet és a 
drog-kereskedelem igencsak jól jövedelmező üzletéből, de a két nagy 
árnyékából kilépni nem egyszerű, ráadásul megjelent a színen egy 
másik versenytárs is – az El Haman Sahmid. 
  Az Al Zariyat vezetője egy fiatal, becsvágyó dzsad, aki hamar rájött, 
hogy apjától örökölt kelmekereskedése és a szorgos becsületes munka 
nem kulcs a gyors és kényelmes meggazdagodáshoz. Felbérelt pár marcona sivatagi nomádot, 
akikkel kezdetben védelmi pénzt szedtek be, majd felvásárolt néhány lebújt, és mostanra már 
egész komolynak mondható tolvajcéhet irányít. Ám a terjeszkedésnek nem csak a nagy céhek 
jelentenek gátat, hanem az Al Haman Sahmid is, akikkel immáron megtörténtek az első 
pengeváltások is – a céhvezető számára nyilvánvalóvá vált, ha kenyértörésre kerülne a sor – csak 
egyetlen egy maradhat… 
   Ám váratlanul komoly segítőre talál a Nagyvezír képében. A Nagyvezír régi vágású, kemény 
vonalas ember, katonafejjel gondolkodik, és jó barátja, az emír halála óta úgy gondolja, nem jó 
irányba haladnak az emírség dolgai. A növekvő kráni jelenlét, és a tejfölösszájú, éretlen ifjú emír, 
valamint az őt valamikor kikosarazó Validé (az emír anyja) uralkodása cseppet sem tetszik, így 
komoly szervezkedésbe kezdett. Sikerült megnyernie a hadsereg néhány tisztjét az ügyének, és az 
alvilággal is szövetkezett, hogy átvehesse az uralmat. Már a terv is megszületett – a Nagyvezír 
segítséget nyújt a céhek közti leszámoláshoz, ha a tolvajcéh segít átvenni a hatalmat. És itt jönnek 
a képbe a kalandozók: be kell juttatniuk egy tekercset, amit aktiválva ideiglenes térkapu nyílik a 
készen álló tolvajok számára. 
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  A kalandozókat a szervezet vezetője, a Herceg elé vezetik a kereskedő negyed egy raktárházának 
alagsorába, ha megfelelő benyomást keltenek. Megvendégeli a kalandozókat vacsorára, itallal 
kínálja őket, szívélyesen viselkedik velük. A Herceget nem érdekli, miért akarnak bejutni a 
palotába, segít nekik bejutni, csupán egy kis szívességet kér tőlük cserébe. A vacsora végeztével a 
kalandozóknak már nem lesz választási lehetőségük, mivel a Herceg kedvesen közli velük miután 
megbeszélték a részleteket, hogy amíg kedvükre falatoztak és ittak, addig lassan belélegeztek egy 
halálos mérget (a meggyújtott lámpaolajba volt a méreg belekeverve). Ha nem kapják meg az 
ellenszert 2 napon belül, már nem lesz értelme hosszú távú terveket szőniük. Ezt tekinthetik 
biztosítéknak is. Megkapják az ellenszert, amint a céh emberei bejutottak a palotába. Ha végeztek 
a vacsorával és letudták a formalitásokat, indulhatnak is. Segítség képpen kapnak egy vázlatos 
rajzot a palotáról (az x-el megjelölt szobával, ahol a tekercset kell felolvasniuk) és egy járatról, 
amin állítólag könnyen bejuthatnak az épületbe. Ez az út a konyhába vezet. A kalandozókat ezek 
után egy csendes léptű klán tag fogja elkísérni a csatornán keresztül. Ha valaki próbálkozna 
méregsemlegesítéssel, nem talál semmit, de fontos vele tudatni, hogy a varázslata közel sem 
megbízható, mert például a több komponensű mérgeket sem lehet vele kimutatni, így 
megkockáztatja, hogy vagy bízik a varázslatában, és megkockáztatja, hogy figyelmen kívül hagyja 
a mérget, vagy biztosra megy.  FONTOS! Végig, amíg a Hercegnél vendégeskednek egy percre sem 
veszik le róluk a szemüket, a legkisebb gyanús mozdulatra is fegyvert rántanak. A mágikus 
védelemről egy háttérben meghúzódó boszorkánymester gondoskodik, amennyire tőle telik. 
  A puccskísérlet kudarcot vall, mivel az emír egyik varázslója – aki a tekercset készítette – az 
utolsó pillanatban meggondolja magát, és riasztja a Fekete Skorpiókat. A harc igen hamar eldől, és 
a kalandozók hamarosan az Afdalban találják magukat, amíg az emír nem dönt a sorsukról. Ide, 
ha szeretnéd beillesztheted Kastant is akár... 
 
Kapcsolódó NJK-k: a Herceg (a tolvaj céh vezetője és feje), Izim al Musza (boszorkánymester, a 
méreg kikeverője) 
 
2/b. A vér kötelez 
  Ez a szál akkor vethető be, ha a játékosok abszolúte elakadtak és semerre nem tudnak elmozdulni 
a modullal, de a Kalandmester szeretne nekik egy kis segítséget nyújtani. Van egy másik, 
befolyásos félig alvilági, félig világi szervezet a városban, létezéséről az érintetteken kívül szinte 
senki sem tud. Ez a szervezet az Al Haman Sahmid, és egyetlen tevékenységi körük a 
kereskedőházak kézben tartása, a megköttetett alkuk és szerződések betartatása minden áron és a 
kereskedelem felügyelete, természetesen a megfelelő sáp fejében. A kalandozók egyik sétájuk 
alkalmával szemtanúi lesznek egy leszámolásnak két kereskedő ház között (erre csak a 
ruhaviseletből következtethetnek). Ha közbeavatkoznak, ha nem, mindenféleképpen felkeresi őket 
egy hat tagú csoport a városőrségtől, miszerint többen is látták a kalandozókat a gyilkosság 
helyszínén és őket teszik felelőssé a történtekért.  
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  Ha nem ellenkeznek és az őrökkel tartanak, akkor az egyik szűkebb utcán rajtuk ütnek és 
kiszabadítják a játékosokat, majd elvezetik őket egy biztos helyre, a szervezet egy raktárába. Ha 
nem fogadnák el a letartóztatási parancsot, és lemészárolnák az őröket (kinn még egy tucat vár 
rájuk), vagy menekülőre fognák, az egyik házból hirtelen kiszól nekik valaki, hogy arra 
szaladjanak, arra biztonságos és ugyancsak elvezeti a kalandozókat a rejtekre. Ha megérkeztek egy 
kövér dzsad, látszólag egyszerű kereskedő várja őket szívélyes fogadtatással és nyájasan közli 
velük, hogy az adósuk, de azért csak foglaljanak helyet (körötte jó pár számszeríjász biztosítja a 
védelmét). Finoman tudatja a játékosokkal, hogy segítenek neki a gondját letudni, egyúttal 
bejuthatnak a palotába is, vagy nemes egyszerűséggel feladja őket a városőrségnél és biztos benne, 
hogy nem lesznek elnézőek azokkal szemben, akik mészárlásokat végeztek a városban (még ha ez 
nem is igaz…)  
  Amint elfogadják, hogy nincs más lehetőségük, felvázolja nekik a teendőt. Egy megbízójuk a 

palotában komoly kéréssel fordult feléjük, és neki 
kell bejuttatni a nem mindennapi megrendelést, 
amit egy apró fadobozban tárolnak.  
  A szervezet vezetője, Azamat Al-Fariyyak (aki 
fülig szerelmes a Validéba) finoman hozzá teszi, 
hogy ha bármi olyasmit tennének, amivel 
megszegnék a „beléjük vetett bizalmat”, habozás 
nélkül feladják őket a palota őrségnél. Amint 

leülepedett picit a kalandozókban a helyzet, rögvest indulásra sarkallja a kalandozókat. 
Amennyiben valamilyen felszerelésükre még szükségük lenne, úgy elküldeti néhány emberét a 
játékosok szállására és elhoznak bármit, amit kérnek. Megjegyzi továbbá, hogy ha nem jelentkezik 
három órán belül a kísérőjüknek jelölt klán tag, úgy veszi, mintha felbontották volna az alku rájuk 
eső részét, és örömest váltja valóra a fenyegetést. Azt is hozzá teszi, hogyha valaki felnyitná a ládát 
záró pecsétet, úgyszintén életbe lép a számukra elég kedvezőtlen következményekkel járó része a 
megállapodásnak. 
 
Háttér kiegészítés:  
 
  A kényszerszál az emír anyjának, a Validénak a megbízása. Nem csak a nagyvezír szemét szúrja 
az emír viselkedése. Az anyja sem tűrheti fia viselkedését, de ő másképp viszonyul az esethez. Ami 
őt zavarja az nem más, mint az ő volt szolgálója (a pyarroni ügynök) akit a fia hírtelen kitüntetett 
figyelemmel kezdett kezelni. A Validé azt szeretné, ha a fia az általa kiválasztott ágyasnak csinálna 
gyermeket, aki egy abadanai dzsenn-származék. Úgy dönt, elemészti a bosszantó kis fruskát. 
Mérget rendeltet, ami olyan halált okoz, mintha természetes módon halt volna meg. 
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Kapcsolódó NJK-k: Azamat Al-Faryyak (kereskedő, orgazda, az Al Haman Sahmid vezetője),  Aisha 
Ereri ben Efiri (a jelenlegi emír anyja) 
 
A csatornarendszer: 
 
  Bármely alvilági szálhoz is fűződne a kalandozók útja, ez egy közös pont, mindkét szál emberei 
ezen keresztül vezetik a játékosokat a palotába.  
  A város alatt egy hatalmas, bűzös, betegségekkel teli, útvesztőnek is beillő csatornarendszer 
húzódik. A Második Város, az El Sobira alatt elterülő csatornarendszernek, pincéknek és földalatti 
tárolóknak az összefoglaló neve. Rendszerint a tolvaj klánok tartják egyes részeit ellenőrzésük 
alatt, de nem egy, El Sobira történetét megváltoztató politikai szervezkedés is innét indult az útjára. 
Ugyan keringenek pletykák, miszerint ezen keresztül be lehet jutni a palotába, de senki sem lelné 
szívesen halálát a labirintusrendszerben megbúvó veszedelmekben. Ezeken átjutni szinte 
lehetetlen, ha az ember megbirkózik a labirintussal, még akkor is ott vannak a különböző őrült 
vallási fanatikusok csoportjai, a száműzött leprások (itt is feltűnhet a dzsinn egy leprás képében, 
aki kevesli a számára megadatott időt) és egyéb kóborló szörnyetegek. Ha a kalandozók kísérő 
nélkül próbálnának lejönni, hamar el veheti a kedvüket egy éppen arra kószáló Patkánybáró. A 
kísérőjük csak a csapóajtóig kíséri el őket, onnan visszafordul és magára hagyja a kalandozókat. A 
csapóajtó a külső palota kertjébe, az istállók közelébe nyílik, innen már a kalandozók magukra 
vannak utalva. 
FONTOS! Ha netán a kalandozók kísérő nélkül nekivágnának a csatornarendszer felfedezésének, 
lehetőség szerint karakterhalál nélkül, de el kell ijeszteni őket. Éreztetni kell velük, hogy ez nem 
egy hagyományos csatornarendszer, ez egy eleven, lélegző, bűzös, rothadt város a városban. 
 

III. A bánat gyötrelme 
 
  A „téves” szál. Ha olyan helyre tévednének – A Vacogó nevű lebuj a kereskedő negyed szélén 
például ilyen – úgy találkozhatnak egy leszerelt városőrrel (dzsinnünk), aki igen masszív 
mennyiségű alkoholba próbálja fojtani bánatát, és kellő (jócskán túljátszott) drámaisággal zokog 
élete szerelmének elvesztése fölött. Ha a játékosok érdeklődnének szomorúsága okáról, úgy 
elmesélheti keserves történetét egy megcsalt katonának, aki szerelmes volt egy „földöntúli 
szépségű huriba”, és volt idő, mikor az viszontszerette őt, de nemrég rájött, hogy egy kereskedővel 
is megosztja a bájait. Erre úgy jött rá, hogy egyre több értékes ajándékot vélt felfedezni a lánynál, 
akiről az is kiderülhet, hogy az emír egyik szolgálója. Kileste hát egy éjjel, és azt kellett látnia, hogy 
a lány kiszökik a palotából, és bár a kereskedőnegyednél nyoma veszett, de ő „tudja” miről is van 
szó. Ha a kocsmárosnál érdeklődnének, ő is alá tudja támasztani a történetet, hozzátéve, hogy ő 
tudja, ki lehet az a kereskedő. Természetesen ezeket az információkat nem adja ingyen… 
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  Elég kellemetlen meglepetést is okozhat a karaktereknek, ha a szószátyár kocsmáros és a búsuló 
zsoldos története nyomán egy romantikus és könnyen járható szálat vélnek felfedezni. 
  A krániak egyik beépített ügynöke – Corlin néven az emír egyik szolgálója – valóban kiszökdös 
bizonyos időközönként, hogy egy adott helyen átadja jelentését és megbízásokat vegyen át a 
feletteseitől, de erről senki sem tudhat, hiszen a járatok titkosak, és a kráni ügynök igencsak 
alaposan leplezi magát. 
  
   Ha ezt a szálat akarnák kihasználni kellemetlen meglepetések tömege szakadhat a nyakukba, 
hisz’ felfigyelnek rájuk a krániak is. A lányt természetesen, ha meg is próbálnák megkeresi, az 
eltűnik az árnyak közt (akár szó szerint is), képtelenség őt követi, ha megijesztik, pláne gyorsan 
nyoma vész. Ha kellőképpen ügyesnek bizonyultak a városban töltött idő alatt, akkor egyik éjjel 
arra kelnek, hogy hozzá vannak kötözve egy székhez és ki van peckelve a szájuk. Elkábítják őket a 
krániak, és elhurcolták egy félreeső helyre vagy ha esetleg el akarnák fogni a nőt, mikor kinn jár a 
városban, három fejvadász fogja el őket. A teremben mindössze három kráni fejvadász áll karba 
tett kézzel, de csupán az egyikőjük fog megszólalni. Elmondja nekik, hogy azzal már tisztában 
vannak, hogy a palotába akarnak bejutni és nagylelkűen fel is ajánlják, hogy bejuttatják őket. 
Viszont kérnek cserébe valamit. Nem is kérnek, elvárnak. A mostani Nagyvezír egyre több borsot 
tör a krániak orra alá örökös kétkedésével és paranoiájával, ezért úgy döntöttek, ideje az 
irányításuk alá vonni a történéseket.  
  A kalandozók pont kapóra jöttek, mivel a városban kialakult ellenséges légkör miatt nem kell 
megkockáztatniuk egy emberük esetleges lebukását, és rákenhetik külhoniakra a dolgot. Erről 
természetesen a játékosok mit sem tudnak. A játékosok feladata egy légnemű méreg (banara) 
bejuttatása a Nagyvezír közvetlen közelébe. A krániak elmondják, hogy az üvegcsében lévő 
matéria csupán a Nagyvezírre lesz hatással, senki másra a környezetében. De ugyan akkor azt is 
közlik velük, hogy egy tetoválást varrtak a karjukra, minden lépésüket figyelemmel kísérik, és ha 
nem teljesítik a feladatukat, aktivizálják a pecséteket és órákon át tartó kínok közt vergődve fogják 
várni a megváltó halált.  
  Amint végeztek az ismertetéssel, eloldozzák őket a fejvadászok és visszaadják nekik a 
felszerelésüket. Amint összeszedelődzködtek az árnyak közül kilép az általuk már ismert gyönyörű 
nő, és utasítja őket, hogy kövessék. A külső palotába egy titkos járaton keresztül jutnak be, a belső 
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kertbe és a palotába pedig egy csak kevesek által ismert szolgajárat biztosítja az utat. Amint 
beérnek a palota konyhájába, a nő magára borít egy köpenyt, majd eltűnik, magára hagyva a 
karaktereket. 
(Kicsi az esélye, hogy úgy végezzenek a Nagyvezírrel, hogy ne kapják őket el!) Amint elkapták 
őket, a dzsinn nem hagyja, hogy véget érjen a szórakozása, ezért destruktálja a tetoválások hatását. 
 
Kapcsolódó NJK-k: Rahim Szulimani (egy búsuló leszerelt zsoldos képébe bújt dzsinnünk), Corlin 
(kráni fejvadász), Muhmad Rahmandzsani (Nagyvezír, az emíri őrség feje, az emírség legfőbb 
katonai vezetője),  
 

IV. Az Afdal 
 

 Ha a játékosok az Ezüst Hajnal nevű fogadót választanák szálláshelyükül, akkor a fogadósuk nem 
más, mint a dzsinn, Gasol néven. Tőle is hallhatnak történeteket és mendemondákat a börtönben 
raboskodó egykori Nagyvezírről, aki a rosszindulatú pletykák szerint az emír valódi apja. 
Természetesen csak akkor, ha pozitívan állnak a fogadóshoz és tudják hogyan „húzzák” ki belőle a 
válaszokat, hiszen szeret játszadozni a dzsinn és kéreti magát. 
   Azonban ha a kalandozók válnának az Ibara legszörnyűbb börtönének vendégeivé, úgy sincs 
veszve minden reményük. Nem más raboskodik itt, mint a jelenleg is uralkodó emír valódi apja, 
egy nemes vérű dzsenn. Önként vállalt száműzetése immáron 28 éve tart, és mint volt 
testőrkapitány, fejből tudja a palota összes titkos járatát, beleértve azt is, ami a börtönnel összeköti. 
  Mikor még az előző uralkodó fiatal volt, hatalmas port kavart a belső udvarban egy árulás, 
melyet a dzsenn nagyvezír, a testőrgárda legfelsőbb parancsnoka követett el; beleszeretett az emír 
legkedvesebb ágyasába. A gyönyörű nő viszonozta a férfi szerelmét, de a dzsenn óvatlan volt és 
lebukott. A nő szerencséjére neki sikerült elhitetnie férjével, hogy ez a szerelem részéről 
viszonzatlan volt, ám a dzsenn büntetése a halálnál is rosszabb volt: hosszú élete végéig a híres-
hírhedt sobirai börtönbe vetették, megfosztották minden rangjától és becsületének utolsó 
foszlányától is. Az incidenst követő kilencedik hónapra világra jött a jelenlegi uralkodó, Jaszef. Az 
akkori emír annyira boldog volt, hogy végre fia született három lánya után, hogy tudomást sem 
vett a baljós jelekről. Ha megtudják valakitől ezt a történetet – jó esetben szerepjáték útján – akkor 
akár még szándékosan is lekerülhetnek a börtönbe.  
  Lenn a haramiák közt a dzsenn a vezető, de abszolúte jellegtelen, semmitmondó a kinézete, 
befásult és életunt lett. Már rég kiszabadulhatott volna a börtönből, ha akart volna, hisz’ ő ismeri a 
kijáratot, ami a palotába vezet, de inkább a vezeklést választotta, és 28 éven át elfojtotta az 
érzéseit. A kalandozók adnak lehetőséget neki, hogy egy évtizedek óta megírt levelet eljuttasson 
szerelmének, és a fiának. A börtön tulajdonképpen egy óriási barlangrendszer, melynek felsőbb 
részeiben tömegtömlöc kapott helyet, ide zsúfolták az összes kisstílű bűnözőt, akik jó esetben még 
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ki is szabadulhatnak valamikor, ha túlélik a börtön belső hierarchiájának kegyetlenségét, az 
alacsony fejadagokat, és azt a tényt, hogy akár itt is felejthetik őket. 
  Az felsőbb szinteken, amik úgyszintén benyúlnak a város alá, külön kiépített magánzárkák 
vannak, a különösen fontos rabok vagy olyanok részére, akik még kikérdezésre, vallatásra várnak. 
Ide kerülnek be a kalandozók is, ha elkapják őket a palotában (kivéve, ha túl gyorsan haladnak, 
akkor mehet nekik ez a szál pluszban). A börtönben természetes fény semmi nincs, nem szivárog 
le még egy hajszál vékony napsugár sem. A barlang egész területén manacsapda garantálja, hogy 
mágikus úton se szökhessenek a rabok, a papoktól meg elveszik a szent szimbólumukat, mielőtt 
ide zárnák őket (lehet látni idelenn félkezű Doldzsah papokat és megnyúzott homlokú 
ranagolitákat is). Akik itt élnek már évek óta szinte mind vakok, ebből kifolyólag kitűnően 
alkalmazkodtak a körülményekhez. A rabok két naponta kapnak élelmet egy leereszthető lift 
segítségével. A börtönben évszázadok alatt kialakult egy bizonyos hierarchikus rend, aminek az 
élén jelen pillanatban a dzsenn hajdani fővezér áll. A legfőképpen jó harcosokból álló 
csoportosulás tartatja be a sajátos törvényeket az otthonokul szolgáló barlang egész területén. Aki 
nem fogadja el ennek a szervezetnek a fennhatóságát, vagy nem hajlandó alávetni magukat az itt 
uralkodó törvényeknek, rövid úton a következő csontfegyver alapanyagává válhat.  
  Ez a „rendfenntartó” szervezet gyűjti be minden egyes alkalommal az élelemet és osztja szét saját 
belátása szerint. A börtönben egyetlen vízforrás található, egy repedésen keresztül víz szivárog le a 
felsőbb rétegekből egy gyűjtő medencébe. E köré a medence köré hozták létre a vezetői 
szálláshelyet, így a vízellátásról is a dzsenn és az alatta szolgálók döntenek. A kalandozóknak 
elmondja egy szerencsétlen nyomorék rab (természetesen a dzsinn az...), hogy minden új rabnak a 
saját érdekében fel kell keresnie a börtön vezérét, és be kell mutatkoznia, de ha összetűzésbe 
kerülnek valakivel, vagy megéheznek, megszomjaznak, akkor is eljuthatnak a dzsennhez, aki 
„szívesen” látja az újonnan érkezőket. Az egész barlangban csak itt van világítás, de még itt is csak 
félhomály uralkodik. A fényt emberi testből nyert olajjal teli edények szolgáltatják. Meghallgatja, 
miért keresték fel őt, vagy miért kerültek bajba, majd ítéletet mond felettük.  
  Nem vérszomjas, nincsen érzelmek által befolyásolva, csupán a rideg tények alapján fog 

határozni. Amennyiben érdekes társaságnak bizonyulnak a 
kalandozók, mesélnek neki olyan dolgokat, amik felkelthetik a 
figyelmét, vagy csak egyszerűen értelmes embereknek tűnnek, 
úgy felajánlja őket, hogy maradjanak a szálláshelyén még egy 
ideig. Miután kellőképp megismerték egymást, a dzsenn 
elhatározza, hogy itt az ideje lépnie, minek utána a 
kalandozóktól megtudta, hogy fia került trónra. Elmondja a 

játékosoknak a történetét, majd felajánlja, hogy kijuttatja őket innen, ha megígérik, hogy átadnak 
egy levelet az emír Anyjának.  
  Ha belemennek (és miért ne mennének?) a dzsenn egyik pihenő alkalmával felkeresi őket és 
lopva elindulnak az egyetlen kijárat felé. Mielőtt még odaérnének a dzsenn hirtelen megfordul, 



~ 26 ~ 
 

előveszi a tőrét (ő az egyetlen, akinek valódi fegyvere van idelenn, mint vezetőnek, joga van 
hozzá) és belehajítja a sötétbe. A kalandozók csak egy csendes puffanást hallanak, semmi mást. 
Miután odamentek a tetemhez, elrakja a tőrét a dzsenn. Ha rákérdeznek, csak annyit válaszol, 
hogy ő tiszteli a törvényt és akik ide kerülnek mind megérdemlik a sorsukat és nem engedheti, 
hogy bárki más is tudomást szerezzen a kijáratról. A kijárat az istálló 
egy eldugott szegletére vezeti ki a kalandozókat. 
 
Kapcsolódó NJK-k: Muszeb Fatih ben Arfa ibn Kharfan (a hajdan volt nagyvezír, az emír valódi 
apja), Aisha Ereri ben Efiri (a jelenlegi emír anyja) 
                                                 

V. Teveverseny 
 

  Ha jó helyen tudakozódnak, és erre számtalan lehetőség nyílik a megannyi szerájban, fürdőben, 
teaházban, stb. úgy megtudhatják, hogy kering egy pletyka, miszerint az emír kisebbik húga 
imádja ezeket a versenyeket és rendszerint ki szokott szökni, hogy láthassa a futamokat. Ha 
beneveznek és sikerül megnyerniük a versenyt vagy jó eredményt érnek el, akkor a lány adott 
esetben meghívja őket a palota egyik külső szárnyában létrehozott vendégszállásra egy vacsorára. 
Ha kellőképpen érdekesnek bizonyulnak a lány megkérheti őket, hogy maradjanak még pár napot 
és meséljenek neki a városon kívüli világról. A versenyre utólag nevezni ilyen rövid idő alatt szinte 
lehetetlen, főképp, hogy ez már egy elődöntő. Egyetlen személy képes csak elintézni, hogy a 
játékosok még részt tudjanak venni egy rangos futamon. Ha jó helyen érdeklődnek (természetesen 
nem a legális környékeken) kideríthetik kiről van szó. 
  Ő nem más, mint a teveversenyek hasznának legfőbb élvezője, Mahmad al Huszaf, tevetenyésztő 

és nyílt titok, hogy egyben nála lehet 
megkötni a legtöbb ígérettel kecsegtető 
fogadásokat is a városban. Természetesen nem 
fog senkinek sem ingyen szívességet tenni. 
Amikor a karakterek épp tárgyalnak a 
„kereskedővel” beviharzik egy lovász  fiú, aki 
hadarva közli a dzsaddal , hogy  a  többszörös 

      Mahmad al Huszaf a neves tevetenyésztő           győztes  tevehajcsár  már  megint részegre itta 
                                                                         magát az egyik lebujban és bár sikerült 

feltűnésmentesen kicsempészni őt onnan, kizárt, hogy a holnapi versenyen részt tudjon venni. 
Mahmad kapva kap az alkalmon és felajánlja a játékosoknak, hogy valaki átveheti a helyét a 
versenyen. És  ha  már talált olyanokat, akik  szemmel  láthatóan nem értenek a tevékhez, sem a 
versenyekhez,   nagyon szívesen megszedi Magát még jobban a történteken, pláne, hogy a favorit 
tevehajcsár képtelen lesz újra győzelmet hozni neki.  
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  A fiú valójában a dzsinn, és ő volt az, aki elintézte, hogy ismét az alkoholhoz nyúljon a beteg 
lelkű hajcsár. Elvállalja, hogy fél nap alatt betanítja valamelyikőjüket lovagolni tevén, és ellátja 
őket jó tanácsokkal is.  
  Mahmad tényleg elintézi, hogy részt vegyenek a játékosokat a versenyen, de egy olyan tevét 
kapnak, ami bár nem látszik rajta, mégis beteges, nincs már neki sok hátra, ezért még a futam előtt 
megmérgezi és a teve össze is fog csuklani még a cél előtt. Természetesen úgy lesznek a játékosok 
beharangozva, mint messziről érkezett híres versenyzők. A verseny végeztével a terület iszonyatos 
iramban kiürül, mindenki siet a gladiátor viadalra. Amint vége a versenynek a versenyzőt 
kikísérik a közeli pihenő helyre, ahol egy igen komoly és morcos társaság fogja várni őket egy 
gazdag kereskedő kíséretében, aki nem kevés pénzösszeget tett fel arra a tevére, amit a 
kalandozónk hajtott. Természetesen nem törődnek bele abba, hogy a teve nem volt egészséges, ha 
esetleg a játékosoknak eszükbe is jutna ez a lehetőség, és minden áron ki akarja velük fizettetni az 
elbukott 100 aranyát.  
  Akár erőszak árán is…. Minden esetre a versenyen való részvétel és  a cseppet sem halk harc már 
éppen elegendő arra, hogy a Hercegnő felfigyeljen 
jelenlétükre. A játékosokat este felkeresi egy küldönc, átad 
nekik egy levelet, amit a Hercegnő írt és az Uralkodó ház 
pecsétjével van ellátva. Ebben a levélben invitálja őket a 
palotába egy vacsorára. Ha érdekesnek bizonyulnak, akkor 
vendégül látja őket még pár napra és a külső palota részben 
szállásolja el őket. (Esetleg, ha nagyon ügyesek és teljesen el 
tudják nyerni a lány bizalmát, még akár segíthet is a 
játékosoknak szerezni egy tő rózsát. Például ilyen ütőkártya 
lehet egy ígéret, hogy megszöktetik és magukkal viszik kalandos utakra. Persze ha a lány rájön,  
hogy átvágják, mindent el fog követni azért, hogy bosszút álljon… 
 
Kapcsolódó NJK-k: Mahmad al Huszaf (tevekereskedő), Nasr (egy istállóba dolgozó fiú szerepébe 
bújt dzsinn), Nisaa Szommin al Haszabi (az emír húga) 

 
VI. A Sobirai Viadal 

 
  Részt venni egy helyi gladiátor viadalon, amit évente rendeznek meg a világ minden tájáról 
érkező kalandoroknak és helyi viadoroknak egyaránt. A tét nem kevés; a győztes csapat a neki járó 
50 aranyon felül eltölthet három hónapot a palotában erre a célra kialakított vendégszárnyban 
iszonyatos fényűzésben és pompában, gyönyörű háremhölgyek társaságában. A teljes napot átölelő 
viadal, öt fordulós és 5 fős csapatok jelentkezhetnek, az erre a célra berendezett épületben. 
Nevezési díj jelképes, bármely istálló szabadon jelentkezhet, de a nagy érdeklődésre való tekintettel 
ez a viadal előtti pár hétben már lehetetlen.  
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  Ha a karakterek érdeklődnének a nevezésről az Arénánál, egy roppant mód nyájas porondmester 
eltanácsolja őket azzal, hogy sajnos már nem lehetséges a nevezés, ráadásul hogy gondolják, hogy 
csak úgy, istálló nélkül akarnának részt venni egy ilyen neves viadalon. Talán próbálják meg 
jövőre, vagy jelentkezzenek valamelyik gladiátor-istállónál a jövő heti Radmandin ünnepi 
játékokra. 
  Se pénzzel, se fenyegetéssel nem lehet jobb belátásra bírni, adott esetben az Aréna őrsége 
kitessékeli a játékosokat.  

  Újra a dzsinnünkön van a sor, hogy keverjen egy kis érdekességet a 
játékába. Ha a játékosai részt szeretnének venni egy izgalmasnak ígérkező 
viadalsorozaton, ugyan ki ő, hogy megakadályozhassa.  
  Nem sokkal azután, hogy a kalandozók elkullogtak a sikertelen nevezés 
után, megállítja őket az utcán utánuk rohanó ember kiabálva. Szemmel 
láthatólag nem helybéli, északi ruhákat, ékszereket visel, zihálva kezd bele 
mondandójába, miszerint ő egy ereni kereskedő megbízottja, aki fanatikus 
rajongója a dzsad viadaloknak, ezért úgy döntött, hogy létrehoz egy 
gladiátor-istállót és nevezteti is az embereit az ünnepségre. Őt bízta meg 
azzal a feladattal, hogy keressen méltó harcosokat az arénába, akik 
becsületes helytállással tudnák képviselni a címerét (kék háttérben ezüst sas 
karom tart egy kígyót). Csakhogy adódott egy kis gond. A csapat, akiket 

összeszedett egy balhéba keveredett (a dzsinnek köszönhetően) és a városőrség két napja 
letartóztatta, így most az Afdalban hűsöl az egész csapat. Felajánlja a kalandozóknak, hogy részt 
vehetnek a viadalon, sőt, mi több, ezzel le is köteleznék őt egy életre. A viadalra nem kellett előre 
bejelenteni a viadorok névsorát, így nem lesz gond a cserével. FONTOS! Itt jegyezném meg, hogy 
azoknak a csapatoknak, akik csak négyen vannak, keresniük kell egy ötödik tagot, különben nem 
vehetnek részt a versenyen! Ezt a döntést a ereni a csapatra bízza, ő kimerült az ötletekből. Erről 
bővebben később. Az ereninek annyi volt a feladata, hogy keressen gladiátorokat a viadalra, nem 
különösebben érdekli, hogy mi lenne a kimenetele a meccseknek, ám, ha kérdezik, szívesen mesél 
a viadal menetéről, szabályairól és tippeket is adhat a kalandozóknak (például minden csapat tart 
egy hatodik tagot is a színfalak mögött, aki az arénában fellépő szörnyekről látja el információkkal 
a viadorokat). 
 
Az aréna: 
 
  Maga az aréna egy óriási méretű (150 láb átmérőjű) hatszög alakú vérfoltos, homokos terület, 
felette kiemelt tribünökkel, körben rengeteg nézővel, étel és italárusok portékáit lehet itt-ott 
kiszúrni a tömegben, nekik külön „elkerített” standjaik vannak szerte az arénában. Az aréna falai 
több, mint három méter magasak, körbe tüskék állnak ki belőle. Az utolsó fordulónál az arénát 
kicsit átalakítják, a porond közepén egy nyolc méter sugarú verem kap helyet egy csapóajtó 
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eltűntetésével, aminek közepén egy négy méteres 
oszlop van, amibe bemélyedéseket véstek (+15% a 
mászáshoz), a tetején egy láda. Az oszlopot és a verem 
szélét egy vékony palló köti össze (kötéltánc 
képzettség). A ládában egy üveg van, amin körbe felfut 
egy ezüst aprócska sárkánygyík minta. Az üvegben 
Sárkánykirály lehelete van. 
 
A viadal: 
 
   A versenyt korán kezdik, a teveversenyről alig tudnak ideérni az emberek. A viadal kezdetén 
felsorakoztatják a csapatokat az aréna homokján az őket kiállító istállók jelképei alatt, bemutatják 
őket, majd egy szertartást végeznek a papok és lezárják az aréna belső területét, hogy se kifelé, se 
befelé ne lehessen hatni mágiával. A bemutatás és szertartás után a porondmester ismerteti a 
szabályokat, majd kisorsolja az ellenfeleket. Ezután a viadal díszvendége a többszörös bajnok, a 
Nagyvezír nyitja meg az első fordulót... 
 
A szabályok: 
  
  A verseny két részből áll, egy három és egy két fordulós összecsapás sorozatból. Minden 
fordulóban előre meg kell nevezni azokat a viadorokat, akik részt fognak venni a küzdelemben. A 
csapatok teljes mértékben maguk döntik el, ki és mikor vesz részt a fordulókon, egyetlen dolgot 
kell csak szem előtt tartaniuk, hogy egy viador háromszor egymás után nem léphet porondra! A 
játék kezdetekor kisorsolják a nyilvánosság előtt az első 3 forduló ellenfeleit a csapatoknak. Ez 
után a csapatoknak 30 perc gondolkodási idejük lesz (JÁTÉKIDŐBEN: maximum 5 PERC!), hogy 
összeállítsák a küzdelmekben résztvevő csapatok listáit. Ezt a sorrendet utólag megváltoztatni nem 
áll módjukban, ha valamelyik gladiátor képtelen részt venni egy küzdelmen, nélküle kell megvívni 
a csatát. A versenyből kiesni kétféleképpen lehet; vagy nincs már a csapatnak harcképes, 
kiállítható viadora vagy a csapat egyöntetűen feladja a versenyt (ekkora megaláztatást soha nem 
választ egyetlen istálló sem) A viadalt magát két részre bontják. Az első részhez tartozik 3 
küzdelem, ahol kicsit könnyebb ellenfelek várnak a gladiátorokra. Ezen a szakaszon a 11 
jelentkező csapatból mindössze 4 marad talpon. Egy négy főre csökkent aszisz gladiátorokból álló 
harcedzett csapat, egy toroni felszabadított ötös, a tömeg nagy kedvencei; helyi neves 
gladiátorokból összeállt dzsad csapat, akiket csak a Homoki Fergeteg néven emlegetnek és a 
játékosok csapata. A második rész a döntő. Itt két fordulót kell túlélniük a csapatoknak, erősebb és 
okosabb ellenfelekkel szemben.  
  Felszerelés: A viadalon bármilyen vért és fegyver engedélyezett, a mágia bármely formája 
alkalmazható az asztrál és mentál hatásokon kívül. Erről a viadalt ellenőrző varázslók fognak 
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gondoskodni, 60E-s védőgátat tartanak fenn az asztrál és mentál hatások ellen. Nyílvesszőből egy 
meccsre összesen 5 db-ot vihetnek be lőfegyverenként! 
FONTOS! A versenyen bármilyen méreg és ajzószer használata szigorúan TILOS! Akit rajta 
kapnak, azonnali kizárással jár egy életre a játékból és az arénából egyaránt. 
 
A kisorsolt ellenfelek (csatolva az NJK-k közt): 
 

- első forduló: 1 db Páncélos orrszarvú 
- második forduló: 25 db Maasym (sivatagi óriáshangya) 
- harmadik forduló: 3 db Ogár kétkezes csatabárdjaikkal (ebből ketten szétcibálják a 

harmadikat még mielőtt a harc elkezdődne és a kalandozóknak esnének) 
- negyedik forduló:2 db Querda (egy hím, egy nőstény)  
- ötödik, végső forduló: 1 db Nargacuga (Kastan ajándéka a városnak) 

 
A szünetben: 
 
  A két forduló közt két órás szünetet tartanak az iszonyatos hőség miatt, természetesen az aréna 
ekkor sem üres, csupán a közelben található Afdalból hoznak kivégzésre elítélteket.  
FONTOS! Ide kerülnek be a kalandozók is, ha éppen az Afdalban töltik szabadidejüket. Véletlen 
szerűen viszik ki a rabokat, de a játékosokat természetesen előre tessékelik a már régebb óta itt 
tartózkodó rabok. Amint kiérnek az arénába eléjük dobnak öt darab thadzsit és kisvártatva rájuk 
eresztik az oroszlánokat. Amint végeztek az oroszlánokkal vissza is dobják őket az Afdal sötétjébe... 
 A szünetben pihenhetnek, regenerálhatnak a csapatok, összegyűjthetik erejüket az utolsó két 
fordulóra. Amennyiben szükségük lenne papi gyógyításra, van rá mód, természetesen fel kell 
keresni az arénán kívül, de megfelelő pénzösszegért, nem utasítják vissza őket.  
  A szünetben felkeresi a kalandozókat egy helyi jómódú kereskedő, aki felajánlja a segítségét, mert 
nyíltan elárulja, hogy rájuk fogadott és nem szeretné megbánni ezt a döntését. Ad a karaktereknek 
két tégelyt, amiben halvány rózsaszín krém van, amit a halántéknál kell bedörzsölni a bőrbe. 
Állítása szerint valamiféle harci serkentő és hihetetlen erővel, fürgeséggel és kitartással 
adományozza meg azt, aki használja (Erő: +2, Gyorsaság: +2, Állóképesség: +2, Ké: +7, Té: +15, Vé: 
+15, Cé: +10), de figyelmezteti őket, hogy ez csupán egyetlen mérkőzés erejéig fejti ki hatását 
(utána a használója fél órára cselekvésképtelenné válik, mert a szer iszonyatosan igénybe veszi a 
szervezetet). Biztosítja a kalandozókat afelől is, hogy senki nem képes rájönni arra, hogy tiltott 
szert használtak, mert ez a szer kimutathatatlan. Azt elfelejti közölni velük, hogy a mellékhatásai 
nem éppen kellemesek. Ha a karakter elvéti +1-gyel könnyített Akaraterő próbáját, miután 
felhajtotta a szert, akkor  menthetetlenül a rabjává válik, ami csak két hónapnyi kőkemény elvonás 
után szűnik meg. Az elvonási tünetek azon kívül, hogy majd minden gondolatába beférkőzik a 
szer utáni vágya örökös fejfájás és émelygés ami zavarja a koncentrációt, így pszit, mágiát csak 
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másfélszer annyi idő alatt képes alkalmazni és harcértékeit is levonások sújtják (Ké: -5, Té: -10, 
Vé: -10, Cé: -10).  

 
  Ha a fordulók végén több csapat maradna életben (ez attól függ, mennyire gyorsan végeznek a 
játékosok ezzel a ciklussal), akkor a Nagyvezír fennhangon közli, hogy a versenyt csupán egyetlen 
csapat nyerheti meg, és minden kétséget kizáróan ez a helyi csapat lesz. Úgy véli könnyedén 
felülemelkednek holmi külhoniak felett ezért a porondmester bejelenti a végső összecsapást a két 
csapat közt. Ha sikeresen megnyerték a viadalt, a Nagyvezír személyesen kíséri őket a palotába egy 
díszes kísérettel karöltve az ünneplő tömeg közepette. A szálláshelyük a palota egy elkerített, 
direkt erre a célra kialakított szárnyában lesz. Itt meg van mindenük, amit csak kívánnak, teljesül. 
Nők, étel, ital. Két megkötés van csupán, a számukra kijelölt szárnyon kívül sehova sem mehetnek 
a palota épületén belül és nem mehetnek ki a városba sem. Erről válogatott őrök, gondoskodnak, 
szám szerint 12, ha valamelyikük bárhova is menne 
a palotán kívül, egy Fekete Skorpió mindig vele 
marad. A kéréseiket, kívánságaikat egy kinevezett 
szolgálónak jelezhetik, aki köteles mindent 
megtenni azért, hogy jól érezzék magukat,  
szükséges azt a drogot is fel tudja hajtani kis idő 
elteltével, amit a karakterek kaptak az arénában. Ha 
körülírják a hatását és a kinézetét, ráismer és tud 
intézkedni. 
 
Kapcsolódó NJK-k: Faggardi el-Huszab (az arénamester, az ünnepség legfőbb irányítója, ő felel a 
résztvevő csapatokért is), Impius Mordak (az ereni kereskedő megbízottja), O’vom del Willyn (az 
ereni kereskedő), Muhmad Rahmandzsani (a jelenlegi Nagyvezír, az aréna egykori ünnepelt 
bajnoka) 
 

Rosszkor rossz helyen… 
 

  Ha a kalandozók bejutottak valamilyen úton módon a palotába, nagy meglepetésükre koránt sem 
találnak akkora létszámú és olyan komoly fenyegetést jelentő biztonsági intézkedés, mint amire 
számítottak. Az egész belső kertben (ne feledjük, igencsak nagy területről van szó) csupán négy 
három fős  palotaőr csoport őrjáratozik, de ők is kiszámítható útvonalon. A palotán belül a 
kalandozóknak fogalmuk sincs merre mit találhatnak, mert esélytelen, hogy bárhonnan tudjanak 
szerezni alaprajzot a palotához (kivéve 2/a szál). Az egész palota maga egy több szintes labirintus., 
még a falakon belül is szolgajáratok tömkelege van kialakítva. Előbb vagy utóbb eljutnak a 
kalandozók az ijesztően hatalmas és kihalt ebédlőbe, ahol csak egy 12 éves forma kislány 
vacsorázik egyedül. Kastan nem nagyon foglalkozik velük, természetesen azt azért megkérdi, 
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mégis mit keresnek itt. Nem szándékozik belekötni a jövevényekbe, de ha ellenségesen lépnek fel 
vele szemben, hamar elveszi a kedvüket a próbálkozásoktól (illetlenség volna megölni a 
játékosokat, szerintem elegendő csak egy nyílt csonttörés…) Beszélgetni is lehet vele nyugodtan, 
nincs harapós kedvében, de teljes mértékben közönyös. Ha rákérdeznek merre van a rózsakert, 
megmutatja a helyes irányt is.  
  Hogy miért is nem találkoztak komolyabb őrséggel a játékosok? A választ az „Árulás vagy 
hazaszeretet” rejti. A varázsló, aki készítette a tekercset elárulta a puccsot, így a palota őrsége (a 
Nagyvezír vezetésével) egy csapdát állított a merénylőknek és kitüntetett figyelmet kap az a terem, 
amiben a merénylőknek a kaput kellene megnyitniuk. Mivel alig van őr és a palota belsejében 
található belső udvart szinte teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, könnyen eljuthatnak a 
rózsákig a kalandozók. A rózsáknál azonban nem megy minden a zökkenőmentesen… 
 
A rózsák szíve: 
 
  Amikor a karakterek már úgy érzik, a kezükben amiért jöttek, akkor találkoznak a Kertésszel, aki 
nem más, mint a dzsinn, aki még egy kicsit szeretne velük eljátszadozni a végkifejlett előtt. A híres 
rózsalugasok közt egy öreg ember kapál az egyik rózsa tövében szinte észrevehetetlenül. Xio 
Kogge mester az égvilágon semmit sem akar, csak azt, hogy kertje, 
élete remekműve biztonságban legyen, ezért arra harap, ha valaki 
bántani akarja a rózsáit. Amikor a kalandozók elkezdenének kiásni egy 
rózsatövet, az öreg szerzetes akcióba lendül és hihetetlen gyorsasággal 
földre dönti azt, aki nekiállt az ásásnak. Ő nem akar senkit sem 
bántani, csupán kérdőre vonja őket. Támadni nem támad, csak 
védekezik, földre dönt, maximum harcképtelenné teszi a karaktereket. 
Ha a kalandozók türelmesen megbeszélik az öreggel miért is jöttek és 
mit szeretnének, Xio még a segítségét is felajánlja az ásásban, nehogy  
megsértsék  a  rózsát,  valamint elmondja nekik azt is , hogy  siessenek,             Xio mester 
mert két nap múlva éjközépkor lesz a legideálisabb időpont a tő sikeres elültetésére. Egyetlen 
dolgot kér csupán tőlük, hogy vigyázzanak rá és viseljék jól gondját. 
 
  Amíg a kalandozók Xio mesterrel és a tő kiásásával voltak elfoglalva, a puccskísérlet lezajlott, 
elkapták a merénylőket és a palota őrei visszatértek helyükre. Kijutni a palotából észrevétlenül 
teljes mértékben lehetetlen előbb vagy utóbb (valószínűleg előbb) el fogják kapni a tolvajokat (az 
őrséget jelenleg Fekete Skorpiók látják el) és kérdezés nélkül az Afdal sötétjébe dobják őket. A felső 
részben fognak eltölteni egy kis időt magánzárkákban, egymás mellett. Minden fegyvert, ékszert 
(szent szimbólumokat is!) elvesznek tőlük A cellákban varázsolni nem lehet. 
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Találkozás az emírrel 
 
  Így vagy úgy, a végjátékban a kalandozók eljutnak a Palotába, és akár azonnal, akár egy kis 
vendégeskedés után az Afdalba, majd az emír elé vezetik őket. 
 
FONTOS! Ha a karakterek nem saját akaratukból kerülnek az Afdalba ÉS már a palotán belül 
tartóztatják le őket, akkor nem találkozhatnak az itt raboskodó dzsennel, nem lehet tudomásuk a 
valós családi vérvonalról! De, ha túl hamar eljutnának idáig, akkor behozhatod ezt a szálat is 
esetleg, de csak óvatosan, elég időigényes!  
 

 
  Amikor felhozzák a kalandozókat az Afdalból, és az emír elé viszik, az ifjú uralkodó szokásához 
híven a kertben,fák közt ül és magával sakkozik. A rabokat a Nagyvezír, Muhmad személyesen 
kíséri, de még mielőtt megszólalhatna az emír leinti, majd felnéz, s rámutat az egyik kalandozóra; 
„Lépj egyet! Ha képesek vagytok lenyűgözni szabadon elmehettek bármit is csináltatok.” Ha nem 

Hatalom 

 

A dzsadok majd tucatnyi államalakulatot hoztak létre a Taba el Ibara területén. Ezek 

társadalmi felépítése megtévesztésig azonos, különbségek csak a sejkek és emírek nevében, 

valamint a termelt árucikkekben mutatkoznak. A hatalom mindenütt kétpólusú: az uralkodó és 

a legnagyobb kereskedőházak vezetői között oszlik meg. Az uralkodó – sejk vagy emír – az 

uralkodócsalád apai ágon legidősebb férfitagja. Teljhatalmú úr, aki döntéseiben törvényt nem 

ismer, csak a politikai helyzetet veszi figyelembe. Tanácsos bírnia a nagy kereskedőházak 

többségének támogatását, mert az ő kezükben összpontosul a vagyon és a gazdasági hatalom, 

ami jelentős tekintélyt kölcsönöz – s nemléténél csak az veszélyesebb, ha az ellenfél birtokolja. 

A kereskedőházak egy-egy dúsgazdag család tulajdonai, kiegészülve a hozzájuk gazdaságilag 

kötődő kisebb házakkal. Nem feltétlenül kereskednek, sok közülük termelő munkát végez, 

forgatja a pénzt, vagy az alvilágot tartja kezében. A házakat általában a legnagyobb 

tulajdonrészt birtokló család feje irányítja, de olykor a Családi Tanács, vagy egy tehetsége 

alapján választott családtag áll az élen. A katonai hatalom a nagyvezír kezében összpontosul. 

Ő általában az uralkodó legidősebb öccse, vagy más, közeli rokona. Esetében az 

alkalmatlanság – az uralkodóval ellentétben – okot adhat felmentésére, mely esetben a sorban 

utána következőt illeti meg a jog. Köteles engedelmeskedni az uralkodó parancsainak, 

akaratának  

megfelelően irányítani a seregeket. Mégis, gyakran előfordul, hogy a nagyvezír katonai 

puccsot szervez, majd átveszi a hatalmat. Ehhez bírnia kell a főtisztek támogatását, mert a 

sereg nem rá, hanem az uralkodóra esküdött fel. Egyetlen alakulat mégis akad, mely felett 

soha nem rendelkezhet, az emír, illetve sejk személyes testőrsége, mely a legképzettebb, elit 

katonák soraiból kerül ki. A vallási hatalom a dzsadoknál nem számottevő, általában nem jut 

tovább a fanatikus szektáknál, szervezeteknél. Ennek oka egyrészről, hogy az istenek a lélek és 

a túlvilág dolgaiért felelősek, nem az anyagi világ hívságaiért, mint amilyen a hatalom és a 

politikai befolyás; másrészt mindenki tisztában van vele, hogy a papok nem mindig az istenük 

akaratát közvetítik, hanem sokszor saját érdekeiket öltöztetik a szentség leplébe. Ám az ilyesmi 

itt természetes, senki nem is ítéli el, legfeljebb nem hisz benne, és főként nem követi. 
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hajlandó magától lépni egyet, akkor a mögötte álló őrök közül kettő megragadja és térdre 
kényszeríti az asztal előtt; „Nem hallottad a Fényes 
Tekintetűt? Lépj!”. Ha lépett, jön a következő társa, majd 
újra egy másikuk és így megy ez addig, míg vége nincs 
a játszmának. A karaktereknek természetesen esélyük 
sincs megverni az ifjú dzsenn-vérűt, de ha ügyesen 
sakkoznak, megkegyelmez nekik. Ezt a részt úgy 
képzeltük el, hogy a sakk játszmát egy már előre 
elrendezett sakk állásból kell folytatniuk, aminek a vége 
mindenféleképpen sakk-matt a kalandmester javára, 
esetleg nagyon extrém esetben ki lehet húzni döntetlenre. Ha egész ügyesek voltak, még azt is 
megkérdezi tőlük, hogy mégis mit szerettek volna a palotában. Ha elmondják neki az igazat, jót 
nevet az egészen, aztán belemegy a játékba és felad nekik egy „egyszerű” rejtvényt, amit, ha 
megoldanak fél órán belül (játékidőben 10 percük van), megkaphatják a rózsatövet tőle.  
 
Rejtvény az emírtől: 
 
"Látjátok ezt a hordót? Ezt vízzel kell megtöltenetek, méghozzá úgy, hogy pontosan a feléig érjen 
benne a folyadék, se többet, se kevesebbet nem szabad töltenetek bele. De vigyázzatok, közben se 
pálcát se egyéb más mérőeszközt nem használhattok!" 
 
A megoldás: 
 
Ha a hordó oldalra van döntve úgy, hogy a víz pontosan a pereméig érjen, akkor a hordó 
fenekének legmagasabb pontja is éppen a víz színénél van, és a hordó pontosan félig telt meg 
vízzel. 
 
Nincsen rózsa tövis nélkül (opcionális): 
 
  Ha úgy érzed, a játékosaid túl gyorsan végeztek a modullal, van még egy lehetőséged, hogy fogást 
találhass rajtuk. Ha kiérnek a palotából, még mielőtt kimennének a város falain kívülre egy 
kellemesnek kicsit sem mondható társaság tartja őket fel. Szálanként különböző a konfliktus oka;  
 

- 1. A Nagyvezír túlságosan is gyanakvó és nem nyugszik bele abba az őrült mesébe, amit a 
kalandozók kitaláltak. Kizártnak tartja, hogy van olyan őrült, aki egy rózsatő miatt képes 
ekkora felhajtásra, ezért ki akarja deríteni, valójában mit is akartak a palotában. A 
Nagyvezír kísérete egy 10 főből álló Fekete Skorpió osztag. A kalandozóknak nagyjából 
esélyük sem lenne, csakhogy túl jó alkalom ez a krániaknak, hogy végre megszabaduljanak 
a paranoiás Nagyvezírtől, ezért bele fognak avatkozni a jelenetbe és kezdetét veszi a harc. 
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A játékosok akár el is sétálhatnak, a kutya sem fog velük foglalkozni, ha nem avatkoznak 
bele a harcba... 
 

- 2/a. A végeredmény ugyan az, mint az első pontban, csak a háttér más. A Nagyvezír nem 
hagyhatja, hogy bárki tudomást szerezzen a puccskísérletéről, ezért el akarja varrni a 
szálakat, de előtte meg akarja tudni valójában mi történt. 
 

- 2/b. A tolvaj céh vezetője mint már említettük menthetetlenül beleszeretett az emír 
anyjába, és minden áron meg akarja védeni mindentől. Attól retteg, hogy a kalandozók 
talán beszélhetnek arról valakinek mit is kerestek valójában a palotában és nem hagyja 
őket elmenni őket, túl nagy fenyegetést jelentenek élete szerelmének. Egy kisebb csapattal 
üt rajtuk (5-6 fegyveres és ő maga).  
 

- 3. A krániak tudják, hogy a rájuk bízott feladatot nem végezték el, ráadásul valahogy 
megszüntették a tetoválásokba szőtt mágiát is, így pengével kell lerendezniük a dolgot. A 
csata közben megjelenik a kalandozókat követő Nagyvezír és összecsap a két rivális tábor... 
 

- 4. lásd első magyarázat. 
 

- 5. Az emír húga rájön, hogy a kalandozók csúnyán becsapták, ezért bosszút akar állni 
rajtuk saját maga. Összeszedi pár hűséges barátját és a kalandozók után ered. A csapat 8 
városőrből áll és a lányból. Természetesen a lány is kiveszi a részét a küzdelmekből és 
annak esik neki legelőször, aki a legkedvesebb volt hozzá, akiben a legnagyobbat csalódott. 
Ha megölik a lányt (reméljük nem!), akkor a Nagyvezír egy kémje jelenti ezt a 
Rahmandzsaninak és még a sivatagban elkapják az áruló gyilkosokat és felkoncolják őket.  
 

- 6. lásd első és negyedik magyarázat.   
 

  Ha sikerrel járnak, a dzsinn/sejk két napi járóföldre lévő oázisban várja őket, ahol nemes 
egyszerűséggel levág egy friss rózsát és átadja kedvenc ágyasának, majd mellékesen odaveti, hogy 
ez remek mulatság volt, és legközelebb gondolják meg jobban mibe ártják magukat, és miután 
kellőképpen kiélvezte megdöbbenésüket, egyszerűen feloszlatja illúzióját, megmutatván valódi 
önmagát, majd ismerős kacajt hallatva eltűnik a ládikával, és az elorzott emlékekkel. A karakterek 
egy romhalmaz közepén találják magukat két napi járóföldre Madab el Sobirától, egy öreg 
koldussal – az igazi Manszur sejkkel – aki egy szál friss rózsát tart a kezében. Az öreg arcán 
túlvilági mosoly ül ki, és békésen távozik Galradzsa színe elé, magára hagyva a valószínűleg 
összezavart kalandozókat… 
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Szószedet 
 
Abu el Kitah: minden idők legnagyobb dzsenn logikusa, híres művét, a "Kit'had al Hrani"-t (kb. a 
szellemi test gyönyöre) a szakértők tökéletesnek tartják 
 
anvadarg: tolvajtanító, egyes El Sobira-i tolvajszektákban annak az idősebb szektatag neve, aki 
felkészíti a jelölteket a feladataikra. Kegyetlenségük a nem éppen a kíméletességről híres dzsad 
világban is legendás 
 
Begradzsa: a klántörvények szerint névtelen, kitaszított vagy még annál is rosszabb. Rendszerint 
súlyosbító büntetésként alkalmazzák vele szemben a Hidegerét, vagyis a bűnös emléke mindörökre 
kihullik azok tudatából, akikkel valaha kapcsolatban volt. 
 
Derdas: Fej, átvitt értelemben legfőbb parancsoló a Kistestvérek titkos nyelvén 
 
Dzsaddal: a félelem és a fenyegetés rituális nyelve. Használata Taba el Sobirában az ősidőkbe 
nyúlik vissza: állítólag Tillaren hadának maradékai is ezen a nyelven fogadtak bosszút az 
amundok ellen 
 
Dzsahhal: a társadalom minden rétegében igen népszerű teaszertartás a Taba el Ibarában 
odaveszettek emlékére. Az egész dzsad világban elterjedt 
 
Dzsarga il Tonth: karavánút, dzsad nyelven „A kereskedelem ütőere” 
 
Dzsergah: a tudás és a kíváncsiság mellékistensége, vagyis olyan, az idők folyamán lassanként 
mitikussá váló, valaha élt személy, akit a dzsadok tisztelnek ugyan, de nem rendelkezik az 
isteniség valódi attribútumaival. 
 
el grideh: A tükör, a híres dzsad önvédelmi harcművészet elnevezése. Főként a tolvajklánok 
fejlesztették tökélyre, a lényeg az ellenfél akaratával való azonosulás: Ily módon, mondja a 
technika kidolgozója, Ibharra al Kater, a támadó ugyanúgy nem tudja megsebezni a védekezőt, 
ahogy a testhez tartozó jobb kéz sem képes elkapni a balt, ha az nem akarja. Aki kiesik a ritmusból, 
az persze meghal: ez az el baqrua il grideh, a tükörtörés 
 
El Khissili: a legjelentősebb dzsad grammatikai iskola, követői azt tartják, hogy a logika 
tulajdonképpen a grammatikailag helyesen megfogalmazott kijelentések tudománya, mivel a 
grammatikának is ellentmondásmentesnek és logikusnak kell lennie. Az iskola székhelye Tibrik-
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ben van, legfontosabb képviselje Abu el Kitah eretnekségért megégetett tanítványa, Miszad al 
Benni 
 
Fhaium il Karabe: az amund kultúra és civilizáció legnevesebb dzsad kutatója. Alig egy évvel 
korábban személyesen is figyelmeztette az emírt a Madab el Sobirára leselkedő veszélyre, de az 
semmibe vette a szavait. Fhaium il Karabe-t egyes feltételezések szerint a krániak ölték meg El 
Hiada kolostorában, mások feltételezik, hogy életben van, csak egy, az amundnál is különösebb 
nép szokásait tanulmányozza 
 
garras: megszállott, a manifesztációs háború kitörése után feltűnt vallási fanatikusok dzsad neve 
 
Ghad al' Inn: tárgynyelv, állítólagos ősi dzsenn mágiaforma, és azon alapulna, hogy nem csak a 
megfelelő sorrendben elmondott szavak vagy leírt szimbólumok, de a bizonyos módon egymás 
mellé helyezett tárgyak is mágikus hatalommal fognak rendelkezni. Ma már bizonyos, önmagában 
álló részeitől eltekintve, mint amilyen a drágakőmágia vagy a kaputárgyak, csupán néhány zagyva 
szótöredéket ismernek belőle a tudósok, de egy felkészületlen kívülállót olykor még így is 
kellemetlen meglepetés érhet. 
 
ghuidul: küldött, a dzsad hitvilág különös és más vallásúak előtt általában ismeretlen vagy 
legalábbis félreértelmezett alakja: olyan valaki, aki még a papoknál is közelebb áll istenéhez, mivel 
bár rendelkezik valamilyen mértékű saját léttel, esetleg van rendes foglalkozása és gyerekei 
születnek, valójában az a fő funkciója, hogy ura érzékszerveként vagy esetleg ítélet-
végrehajtójaként tevékenykedjen. Az Al Madoba-i Ibnas af-Farrhada szerint a ghuidul csak férfi 
lehet 
 
grazs: szó szerint: utolsó, a tolvajklánok közötti utolsó összecsapást és végső leszámolását szokták 
így nevezni 
 
H’ agara Iub: Aranykönyv, Dél-Ynev egyik híres, vert arany lapokra írott és állítólag a létező 
legritkább drágakövekkel díszített krónikája. A múlt történelmét tartalmazza, és állítólag 
mindmáig készülnek hozzá kiegészítések, és olykor arról is hallani, hogy egy tolvajklánnak 
sikerült volna megkaparintania, de ezt senki nem tudja biztosan. Egyes feltételezések szerint 
léteznie kell tükörképének, a jövőt leíró Il Grideh Iub-nak is. 
 
Harana: szó szerint senki. A Futók tolvajklánjában a klánba már felvett, de jogokkal még nem 
rendelkező tolvajt nevezik így 
 
Hataman: nomádok, szó szerint homokzabálók. A sivatagi törzsek nem túl hízelgő elnevezése 
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Hiedafa: több ezer évig is elélő, hatalmas tölgyféleség, aminek a fája soha nem korhad el. Délvidék 
egyes parti államaiban az előrelátó ácsdinasztiák mindig újabbakat ültetnek belőlük, hogy kései 
utódaiknak is meglegyen majd a hajóépítés legfontosabb alapanyaga, és ez nem is olyan egyszerű 
dolog, mert – állítólag – ahhoz, hogy a mag megeredjen, egy eleven ember mellkasába kell 
beültetni, majd pedig az embert eltemetni. Érthető módon Pyarronban nincsenek is hiedaligetek, 
de azért ott is hiedából építik a legkomolyabb tengerjáró hajókat. Importálják hozzá a fát. 
 
Hreggeba: a Sürgetés Jele, mágikusan sugárzott hívás, aminek a tolvajklán minden tagja attól 
függetlenül köteles engedelmeskedni, hogy éppen mit csinál. Állítólag olyan erős, hogy egy 
alkalommal két frissen megölt harana is visszatért, és végighallgatta a klánfőnök szavait. 
 
Hrudidzse: a Hagyományos Út tanai szerint a Kísérő, akivel a hithű dzsadok a Túloldalon 
találkoznak, és aki átvállalja magára a halott bűneit, hogy azok az Õ arcvonásait torzítsák el, és az 
ember szeplőtelenül léphessen az Örökkévalóság Ítélőszéke elé 
 
Hussilim il Kha’assen: a Fekete napkorong, az eretnek Khayama szekta szakrális szimbóluma, és 
azon meggyőződésüket hivatott kifejezni, mely szerint minden út sötétségből indul és sötétségbe 
vezet. 
 
Illidzser: a gonosztevők mellékistensége: külhoniak gyakran tévesztik össze a tolvajok 
mellékistenével, de ez súlyos hiba: Illidzse jelzője a Nu’hagan, vagyis Irgalmatlan, mivel nem ismer 
kíméletet és egyes feltételezések semmi más nem érdekli, mint hogy egyszer majd valódi istenné 
válhasson. 
 
Khad: kitárt tenyér, a Futók titkos jele. Aki megpillantja közülük, az feltétlen engedelmességgel 
tartozik a jel felmutatójának minden körülmények között – egyes szóbeszédek szerint a Khad-nak 
maguk a tamarik is meghódolnak, de ez persze csak ellenőrizhetetlen híresztelés 
 
Kharadok: szó szerint jótevő, olyan alsóbbrendű, mágikus képességekkel felruházott dzsinn, aki a 
hagyomány szerint mindig a gyengék és elesettek oldalára áll. A hagyomány azt is tudni véli, hogy 
a gonosz elleni harcban eddig 119 alkalommal pusztult el, majd pedig született újjá. A köznép 
körében érthető módon igen népszerű, de egyes teológusok még a létét is hajlamosak kétségbe 
vonni. 
 
Khayama: eretnek szekta, egyike az Amhe-Ramund manifesztációja után megjelenő számtalan 
vallási elhajlásnak. Hívei Ynev történelmét a kezdeti és a végső káosz közötti átmenetnek tekintik 
csupán, és ezért az amundok gonosz istenének megtestesülését nem csupán szükséges, de jó 
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dolognak is tekintik. Madab el Sobirában az emír vérdíjat tűzött ki a fejükre, de tanácsadói – rossz 
nyelvek szerint az amundok – hatására hamarosan visszavonta. 
 
Khitul: gyilkos, aki nem pénzért, hanem meggyőződés öl. A különböző tolvajklánok érthető módon 
szívesen alkalmaznak ilyeneket 
 
Mihnad al Missa: ha nem is a legnagyobb, de mindenképpen a leghíresebb dzsad sakkjátékos. A 
hagyomány szerint magát Dolzsahot, a játék feltalálóját hívta ki, de legyőznie természetesen nem 
sikerült. Élete vége felé kísérletezett a Menzini-sakkal is, de ahhoz szemmel láthatóan nem volt 
tehetsége, úgyhogy szegényen és elfeledve halt meg. 
 
Mutvakil: Számos, a dzsad tolvajklán hierarchiájában néhány nála is alacsonyabb rangúnak 
parancsoló személy. A tolvajok nagy része soha nem jut ennél előrébb. 
 
Moyadal: az Amhe-Ramun manifesztációját követő időkben megjelent szekták egyike. Vezetőjének 
tanítása szerint az amund isten valójában nem huszonhárom, hanem huszonnégy testben jelent 
meg az elsődleges anyagi síkon, és éppen ezt a majdnem mindenki előtt ismeretlen 
huszonnegyedik testet kell elpusztítani ahhoz, hogy le lehessen győzni. Ehhez természetesen 
valamilyen különös fegyver szükséges, méghozzá egy kard, és ezért a szekta tagjai minden kardot 
egy úgynevezett un'hkigon, vagyis Próbakövön próbálnak ki. Az igazi, a keresett kard állítólag 
vajként fogja keresztülszelni. Maga a szekta soha nem vált elterjedtté. 
 
nuon: őskard, legendás fegyver a Sárkányszövetség előtti időből. Ha minden igaz, alig fél tucatnyi 
maradt fenn belőle a világ legkülönbözőbb helyein szétszórva, és ennek megfelelően mindegyik 
darab hihetetlen értéket képvisel, noha arról legalábbis megoszlanak a vélemények, hogy mire jók 
egyáltalán. És olyanok is akadnak, akik azt állítják, hogy a nuonok nem is léteznek valójában, 
mások pedig azt mondják, hogy két-három, sőt, csak egyetlen igazi nuon létezik. 
 
Quadrag: a manifesztációs háborút megelőző években feltűnt szekta, aminek állítólagos célja egy 
bizonyos könyv megszerzése volt. Tagjai mindig huszonhárom főt számlálnak, hacsak nem 
számoljuk bele azt az anyagtalan entitást is, ami összefogta őket. Később természetesen Amhe-
Ramun szálláscsinálóinak bizonyultak, de végül nekik is menniük kellett: az amundok velük is 
leszámoltak. 
 
Theltha: egy közösséget összefűző titkos kötelék a dzsad világban. A Theltha révén állnak 
egymással kapcsolatban az egyes tolvajklánok, orgyilkos-testvériségek, de állítólag például a 
Fekete Skorpiók is. Egyes elképzelések szerint a Theltha létrehozásának képessége a dzsenn ősöktől 
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ered, és a dzsadok is ezért képesek rá, illetve nem képesek Ynev más lakói. Nem nehéz egyébként 
kimutatni a dzsennek halálos ellenségeinek, az amundok „kollektív tudatával” való hasonlóságát. 
 
Ther: az dzsad ábécé tizenhetedik betűje, szimbolikus jelentése az állhatatosság vagy az 
örökkévalóság 
 
Tuleb: vérbosszú-kard. Eredetileg egy speciális kétélű, markolatkosár nélküli, a tevehajcsárok által 
használt kardot neveztek így, de az idők folyamán elkezdtek minden olyan fegyvert így hívni, ami 
vérbosszú beteljesítésére szolgál, sőt, legújabban a mérgekre és a bérgyilkosokra is szokás ezt a 
kifejezést alkalmazni 
 
Tunasz ibn-Ratta: valószínűleg minden idők legnagyobb dzsad anatómusa, aki nem csupán az 
összes teremtett lény testfelépítését ismerte, de azt is állította az Ab Heredda, vagyis Az ősökről 
című könyvében, hogy az istenek vagy akárkik legyenek is az Ynevet benépesítő lények 
megteremtői, nem fejezték be művüket, és az emberek fajtája ugyanúgy tökéletesedhet vagy 
elkorcsosulhat az idők folyamán, mint az, aki eleget gyakorol vagy egyáltalán nem foglalkozik a 
harcművészettel. Eretnek nézeteiért száműzték Madab el Sobirából: utoljára az Al Mugaffébe 
vezető úton látták. 
 
tuyanafa: a pálmafélék közé tartozó növény, fájáért, árnyékáért és enyhén savanykás, szomjúságot 
oltó gyümölcseiért egyaránt becsülik a sivatagi vándorok. 
 
Wreg’n il Hedda: jelentése: Fehér hajúak Népe. A dzsadok – valójában nem túlságosan hízelgő – 
elnevezése a kyrekre. És azért nem hízelgő, mert a dzsadok úgy tartják, hogy az öregségtől 
megereszkedett inú harcos már semmire sem jó, és az olyanokat nevezik Wreg’na-nak, akik 
kegyelemkenyéren tengetik az életüket valamelyik forgalmasabb karavánszeráj mellett az 
áthaladók jóindulatára számítva. 
 
wriga: olyan, a sivatagi nomádok által a baj előhírnökének tekintett sivatagi madár, ami nem 
rendelkezik anyagi testtel, tehát csak varázstudók pillanthatják meg. Asztrálteste állítólag egészen 
különleges síkokra is árnyékot vet. 
 
Kocsmai szerencsejátékok (néhány példa a környékbeli játékokból) 
 

I.       A délvidék – főleg a Gályák tengerének melléke – kedvelt kockajátéka a baesh. Ehhez 
két közönséges hatoldalú dobókocka szükséges. A játékosok körbeülik az asztalt és 
sorban dobnak. Aki dobott, nem fedi fel dobását, hanem a tőle jobbra ülőnek 
megmondja, mennyit mutatnak a kockák. nem a dobás összege számít, hanem a róluk 
leolvasható kétjegyű szám, úgy, hogy mindig a nagyobb van elől. Azaz, ha valaki dob 
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egy kettest és egy négyest, az negyvenkettő (és nem 24!). A dupla dobás (pl. két hármas) 
értékesebb, mint az összes szám, a huszonegy pedig értékesebb mindennél. A játék 
ezután a következő: az első ember dob egyet a két kockával és megmondja, hogy 
mennyit dobott. A következőnek muszáj nagyobbat dobnia ahhoz, hogy nyerjen. Persze 
ez nem mindig lehetséges, éppen ezért van, hogy a dobást nem mutatják meg, mert az 
illető blöffölhet is. Tehát akár sikerült nagyobbat dobnia, akár nem, mindenképpen 
nagyobbat fog mondani. A következő játékos azután eldönti, hogy ezt elhiszi-e vagy 
sem. ha elhiszi, neki kell nagyobbat dobnia az elnézőnél és ezt a következő játékossal 
elhitetni. Ha nem hiszi el, két eset lehetséges. Ha az előző játékos blöffölt, akkor nyer, 
ha viszont igazat mondott, veszít. A dobás mindig körbe jár, és addig kell nagyobbat 
dobni, míg valaki azt nem mondja, hogy nem hiszi. Ekkor újabb kör kezdődik. 

   

  A baesht esténként majd minden kocsmában megtalálhatjuk, a városállamoktól 
egészen a Kereskedő Hercegségekig. Két ember is elég hozzá, de általában négyen-öten 
játsszák. Ha valaki csatlakozni akar, általában szívesen fogadják. 

 
II.       A dzsadok kedvelt játéka az al hamáma, azaz a galamb. Ehhez a játékhoz három darab 

szabályos hatoldalú játékkocka kell, két fekete és egy fehér. A fehér játssza a galambot, 
míg a feketék a macskák. Két vagy három ember kell a játékhoz, az egyik a galambbal, 
a másik vagy a másik kettő a macskákkal. Először a galamb dob, aztán a macskák. Ha 
legalább az egyik macskának sikerült nagyobbat dobnia, a galambot elkapták, és a 
galamb játékosa fizet annyit, amennyit a fehér kocka mutat. Ezt a nagyobbat dobó 
macska kapja. Ha egyforma a dobásuk, osztoznak rajta. Ha nem sikerül elkapni a 
galambot, a macskák fizetnek annyit, amennyivel kevesebbet dobtak a fehérnél. 
Például, ha a fehér kocka ötöt mutat, míg a feketék hármat, illetve kettőt, akkor a két 
macska fizet kettőt, illetve hármat a galambnak. A dzsadok gyakran játsszák az al 
hamámá-t, de mivel legfeljebb három ember játszhatja, nehéz beszállni a játszmába. 
 

III.       A gorvikiak egész más versenyeken fogadnak. A legtöbb kocsma pincéjében van 
patkányverem, ahol kifejezetten erre a célra tenyésztett óriási patkányok viaskodnak 
egymással a szurkoló tömeg nem kis biztatása közepette. A harcba a vesztes biztosan 
belepusztul, de előfordul, hogy a győztes sem éli túl sokkal az ellenfelét. Ezek között a 
patkányok közt nem ritka az ötven-hatvan centiméter hosszú példány sem, amik 
megfelelően felingerelve akár az embernek is nekiugranak. 
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NJK-k 
 
    Abul akh-Haib – 10.TSZ Tolvaj. Neves hamedi aranyműves családjában született 
3629 derekán. Tizenöt esztendős koráig – apja oldalán – ősei mesterségét tanulta, majd, az 
emirátus híresen jó kapcsolatainak köszönhetően, három évet Pyarronban (értsd Ó-Pyarron) 
töltött, ottani ékszerész-mesterek fogásait tanulmányozva. Hazatérvén apja kamatoztatta az 
ifjú nyelvtudását, utazó kereskedőként távoli országokba küldte. P.sz. 3652-ben egy sivatagi 
útról az ifjú Abul megváltozva tért vissza: elvesztette érdeklődését a családi javak gyarapítása 
iránt. Hamarosan elhagyta a szülői házat, hogy a rossz hírű Madab el Sobirába költözzék. Jó 
ideig saját szakállára kémkedett a Pyarroni Titkosszolgálat javára. Évek múltán igyekezete 
elnyerté a szervezet tetszését, hivatalosan is felvették vele a kapcsolatot, s ettől fogva 
feladatokkal, tanácsokkal látták el. 360-ben Pyarronba rendelték, két éven keresztül a 
hírszerzés fogásaira okították; öt esztendőre rá el Sobira emírjének udvari ékszerészévé 
küzdötte fel magát. Ettől fogva (Ékszerész fedőnéven) nélkülözhetetlen híreket szállított 
megbízóinak, s idővel a sobirai kémhálózat fejévé léptették elő. 
   
  Al-Tariq – egyike a dzsinn társadalom irányítóinak. A 
kalandozok előtt csak egyszer jelenik meg saját alakjában, 
mikor átadják a rózsát. Ekkor közel három méter magas, 
délceg kiállású, szoborarcú férfi, pompázatos ruhákban, és 
szinte sugárzik a hatalomtól. Fegyverzete egy hatalmas 
kétkezes handzsár, drágakövekkel díszített markolattal, és 
cirkalmas rúnákkal.                                                                                        
 
Alakjai: 
- Manszur bin Zayed al Nahyan sejk – a megbízó, kövérkés, 
szakállas férfi, ujjain vagyonnyi gyűrűk. 
- Xio Kogge mester – a kertész. Idős szuke, Kaoraku szerzetes. 
- Leprás – kicsit „szétszórt” 
- Rahim Szulimani – búsuló zsoldos 
- Gasol - szószátyár kocsmáros, az Ezüst Hajnal „tulajdonosa” 
- Nasr – istálló-segéd 
- Egy szolgáló a palotában 
- Filozófus 
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  Az igazi Manszur sejk – 0.TSZ, halhatatlan. Az elmúlt 300 év súlyos nyomokat 
hagyott rajta, már nyomokban sem emlékeztet egykori önmagára. Lesoványodott, haja, 
szakálla csimbókokban lóg rajta, mások levetett rongyait tekerte magára. Hagymázas 
beszédére senki se figyel oda, sőt, egyesek szent embernek tartják, és étellel, itallal látják el. 
Az al Hannumnál szokott feltűnni, vagy más néven a dzsinn toronynál (milyen ironikus), 
hogy átkozza az embereket a kevélységükért, és a fösvénységükért. 
 
  Aisha Ereri ben Efiri – 0. TSZ, az emír anyja. 49 évesen 
is őriz valamicske hamvadó szépséget egykori bájaiból, de már 
eléggé eljárt felette az idő. Határozott nő, beleszól a politikába, 
és tanácsokkal látja el az Emírt is, sok esetben szinte ő 
kormányoz határozatlan fia helyett. A háremben töltött 
számtalan unalmas év után ebben éli ki magát, vezeti a hárem 
életét és az országot. Az ő egyik társalkodónője – a pyarroni 
ügynök – lett az emír kedvenc ágyasa.  
 
 
  Azamat Al-Faryyak – 6. szintű Doldzsah pap. A kereskedőházak kézbentartásából 
profitáló Al Haman Sahmid vezetője, kitűnő és „ismert” orgazda. Szerencsétlenségére első 
látásra menthetetlenül beleszeretett a Validéba, azóta bármire képes a kegyeiért. 
 
Azamat Al-Faryyak Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: tolvaj/pap  -  Fegyverhasználat (tahdzsi/dzsambia) Af/Af 
Szint: 4/6  -  Kocsmai verekedés Mf 
Jellem: káosz  -  Belharc Mf 
   -  Fegyverdobás (dobótőr) Mf 
Képességek:  -  Emberismeret Mf   Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Erő: 12  -  Kétkezes harc Mf   Dinamikus:      7         7 
- Gyorsaság: 14  -  Fegyverismeret Af   Statikus:                  25              25 
- Ügyesség: 15  -  Pszi Mf    Tudat alatti:      3         4 
- Állóképesség: 13 -  Ugrás 70%    Teljes:                   39             40 
- Egészség: 14  -  Mellébeszélés Mf 
- Intelligencia: 15 -  Hátbaszúrás Mf  
- Akaraterő: 14    
- Asztrál: 13  Mp: 50   
- Érzékelés: 17    
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Harcértékek:     tahdzsi dzsambia  dobótőr 
- KÉ: 40          49       50      55 
- TÉ: 56          72       64      77 
- VÉ: 115       131      127     117 
- CÉ: -    
- Sebzés        1k6+1     1k6     1k6 
 
Egyéb értékei:  Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Ép: 9   - 
- Fp: 59    
   

  Corlin – 9. szintű fejvadász, messor. „A téves szál” az emír egyik személyes szolgálója, 
zavarba ejtően gyönyörű nő, aki kráni kém. Az a pletyka járja róla, hogy szeretője van, akivel 
olykor titokban találkozgat, valójában jelentéseket ad át egy karavánvezetőnek, aki az al 
bahra-kahrem szállítmánnyal viszi azt Kránba. 
 
Corlin   Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: fejvadász  -  Fegyverhasználat (mara-sequor/sequor/tőr) Mf/Mf/Mf 
Szint: 9   -  Ökölharc Mf 
Jellem: Rend, halál -  Élettan Af 
    -  Fegyverdobás (tőr) Af 
Képességek:  -  Lopózás 95% 
- Erő: 14  -  Kétkezes harc Mf   Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Gyorsaság: 17  -  Fegyverismeret Af   Dinamikus:     7         7 
- Ügyesség: 17  -  Vakharc Af    Statikus:                  25              37 
- Állóképesség: 15 -  Ugrás 85%    Tudat alatti:      5          6 
- Egészség: 15  -  Emberismeret Mf   Teljes:                   49             50 
- Intelligencia: 14 -  Hadrend Af 
- Akaraterő: 16  -  Rejtőzés 94%    
- Asztrál: 15  -  Pszi Mf 
- Érzékelés: 17  -  Belharc Mf 
   -  Földharc Af 
   -  Hátbaszúrás Mf 
   -  Hárítófegyver használat Af  
   -  Kiegészítő támadás Mf 
 
Harcértékek:              tőr tűgyűrű 
- KÉ: 50               69     50     
- TÉ: 80               98     80      Méreg: Feketevér (6. szintű: görcs/halál) 
- VÉ: 147             159   147     
- CÉ:  -    
- Sebzés            1k6+4    0-1 Sp     
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Egyéb értékei:    
- Ép: 12   Vértezet:       Max SFÉ.:     MGT.: 
- Fp: 97   -  
 
Csatornapatkány – 1. TSZ tolvaj, egy helyi tolvaj klán, az Al Haman Sahmid embere 
volt, de elárulta a klánját, így hamar rabszolgaláncon végezte. Ha a karakterek ellátogatnak 
a rabszolgapiacra, ajánlgatja magát, bármire hajlandó a szabadságért cserébe. Hazudik, mint 
a vízfolyás, akár azt is előadhatja, hogy ő tudja eljuttatni őket a csatorna labirintusán 
keresztül a palota külső fala mögé. Persze az első adandó alkalommal eliszkol, de ha kicsit 
befenyítik, még hasznos információval is szolgálhat. (Ha a karakterek vele mutatkoznának a 
városban, felhívhatják magukra az Alvilág figyelmét.) 
 
A Herceg – 8. szintű tolvaj. Az Al Zariyat, egy feltörekvő tolvaj céh fiatal, abmiózus 
vezetője. Kiugrási lehetőségét a Nagyvezírrel kötött megállapodásban vélte felfedezni. Az ő 
feladata a puccskísérletben csupán annyi, hogy rávegye a kalandozókat vigyenek be a palota 
egy kijelölt termébe egy tekercset és ott olvassák fel, ezzel nyitnának egy ideiglenes kaput, 
amin keresztül el tudná lepni az embereivel a palotát.  
 
A Herceg  Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: tolvaj  -  Fegyverhasználat (tahdzsi/dzsambia) Af/Af 
Szint: 8   -  Ökölharc Af 
Jellem: káosz  -  Belharc Mf 
   -  Fegyverdobás (dzsambia) Af 
Képességek:  -  Hátbaszúrás Mf   Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Erő: 11  -  Kétkezes harc Mf   Dinamikus:    13        12 
- Gyorsaság: 16  -  Emberismeret Af   Statikus:                  25              25 
- Ügyesség: 16  -  Pszi Af    Tudat alatti:      3         4 
- Állóképesség: 13 -  Ugrás 76%    Teljes:                   41             41 
- Egészség: 14  -  Rejtőzés 89% 
- Intelligencia: 15 -  Mellébeszélés Af 
- Akaraterő: 14    
- Asztrál: 13     
- Érzékelés: 17    
 
Harcértékek:     tahdzsi dzsambia 
- KÉ: 46          45       46 
- TÉ: 62          76       70 
- VÉ: 122       138     124 
- CÉ: -    
- Sebzés        1k6+1     1k6  
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Egyéb értékei:   
- Ép: 8   Vértezet: Max. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 63   - 
 
Izim al Musza – 7. szintű boszorkánymester. Idősödő, 50 év körüli, sokat látott 
méregkeverő, a klánok háborújában a Herceg pártját fogja, úgy véli ez a legkifizetődőbb. Ő 
keverte azt a mérget is, amit beadtak a kalandozóknak, ám ha elkapják, inkább végez 
magával (méreg a fogban) és itt hagyja a foglyul ejtőit a káoszban. 
 
Izim al Musza  Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: boszmes.  -  Fegyverhasználat (sarlókés, kézi nyílpuska) Af/Af 
Szint: 7   -  Méregkeverés/semlegesítés Mf 
Jellem: káosz  -  Alkímia Mf 
   -  Fegyverdobás (dobótőr) Af 
Képességek:  -  Élettan Af    Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Erő: 10  -  Hátbaszúrás Mf   Dinamikus:      7         7 
- Gyorsaság: 13  -  Rejtőzés 72%    Statikus:                  29              29 
- Ügyesség: 14  -  Lopózás 64%    Tudat alatti:      4         5 
- Állóképesség: 11 -  Ugrás 14%    Teljes:                   40             41 
- Egészség: 11  -  Pszi Mf 
- Intelligencia: 14      Mp: 49 
- Akaraterő: 15    
- Asztrál: 14        Méreg:   Vérizzító (6. szintű: 3k6/6k6 Fp) 
- Érzékelés: 15    
      
Harcértékek:     sarlókés          kézi nyílpuska  
- KÉ:  45          54        48   
- TÉ:  47          53        
- VÉ: 105         107       105   
- CÉ:  41          55 
- Sebzés              k6+1                  1k6/2  
 
Egyéb értékei:  Vértezet:     Max. SFÉ.: MGT.: 
- Ép: 7   - 
- Fp: 53      
 
  Jaszef Bahlit al Haszabi – 0. TSZ. Értékei 
feleslegesek. A JK-knak esélyük sincs harcba 
keveredni vele. Sobira frissen trónra került 
uralkodója, húszas évei végén járó, nemes dzsenn 
vonásokkal bíró fiatalember. 3654-ben született, a 
kaland idején, 3682-ben kerül a trónra, és cseppet 
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sem élvezi az uralkodás nyűgeit, és a felelősséget. mindene a sakk és más logikai játékok. A 
rossz nyelvek szerint az apja nem az előző emír, hanem az előző nagyvezír – ami igaz is. 
Alapvetően nem kegyetlen ember, de hamar elunja magát hétköznapi emberek társaságában, 
és ilyenkor hajlamos könnyelműen bánni azok életével. 
 

   
 
Kastan – 5. TSZ fejvadász/ 15. TSZ varázsló. 250 éves 
korcsaquir, kinézetre kortalan, meghatározhatatlan fajú kráni 
varázsló. Két alakban mutatkozik, fekete hosszú hajú, 12 éves 
forma kislányként, vagy hamuszürke bőrű, kopasz, élőholtra 
hajazó férfiként. Hatalma ha nem is vetekszik a dzsinnével, így is 
jelentős. Egy híres dzsad nekromata munkáját jött felkutatni 
Sobirába, és amíg itt tartózkodik, felajánlotta szolgálatait az 
Emírnek. Csak a saját érdekeit nézi, nem tud a krániak 
tevékenységeiről. 

 
  Khadr ben Giur – 0. TSZ, nem ellenfél, közgazdász. Az emír számvevője, nyíltan 
hirdeti, hogy a saját neméhez vonzódik. 
 
 Mirell Horre – 6. TSZ fejvadász, pyarroni kém. Egyszerű rabszolgaként épült be, majd 
az emír anyja maga mellé emelte 
társalkodónőnek. Szorult helyzetbe akkor 
került, mikor az emír felfigyelt az egyébként 
sem teljesen átlagos lányra, és az ágyasává 
tette. Jelenleg eléggé el van vágva a 
külvilágtól, Fekete Skorpiók óvják minden 
léptét, és Kastan is gyakran van a közelében, 
így lehetetlenné teszi a kapcsolattartást 
feljebbvalóival. 
  Nagyvezír mióta teljhatalmú úrként 
uralkodik az emír helyett, megsokszorozta az őrséget a palotában, több őrjárat van a 
városban is, és emiatt került csapdába a pyarroni ügynök, és emiatt nem tud olyan szabadon 
tevékenykedni a kráni sem. 
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Mirell Horre  Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: fejvadász  -  Fegyverhasználat (fejvadászkard/tőr) Af/Mf 
Szint: 6   -  Ökölharc Mf 
Jellem: Rend  -  Hátbaszúrás Mf 
   -  Fegyverdobás (dobótőr) Af 
Képességek:  -  Lefegyverzés Af 
- Erő: 11  -  Kétkezes harc Mf   Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Gyorsaság: 16  -  Fegyverismeret Af   Dinamikus:      7         7 
- Ügyesség: 16  -  Vakharc Af    Statikus:                  25              25 
- Állóképesség: 14 -  Ugrás 73%    Tudat alatti:      4         4 
- Egészség: 14  -  Emberismeret Af   Teljes:                   36             36 
- Intelligencia: 13 -  Földharc Af 
- Akaraterő: 14  -  Belharc Af 
- Asztrál: 14  -  Pszi Mf 
- Érzékelés: 16  -  Álcázás/álruha Mf 
- Szépség 16  -  Rejtőzés 81% 
   -  Lopózás 77%   
 
Harcértékek:        tőr  
- KÉ: 38          53  
- TÉ: 64          82  
- VÉ: 123       135  
- CÉ:   -    
- Sebzés      1k6+3    
 

Egyéb értékei:  Vértezet: Max. SFÉ.:      MGT.: 
- Ép: 10   - 
- Fp: 65    
 
   Muhmad Rahmandzsani – 8. szintű gladiátor/ 
10. szintű harcos. 60 éves, A Sobirai Viadal Örökös 
Bajnoka, Homoki Vipera néven szerzett hírnevet 
magának, mielőtt visszavonult volna, 12 szeres bajnok. 
Nagyvezír, nem bírja a krániakat, paranoid. Mivel az Emír 
nem hajlandó foglalkozni kötelességével, ezért mindent 
ráhagy a nagyvezírre, így tulajdonképpen Muhmad kezében van az egész város irányítása. 
Ha az emírtől szerzik meg a rózsát, pár emberével rajtuk üt a városon kívül. 
 
Muhmad      Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: gladiátor/harcos -  Fegyverhasználat (handzsár/dzsambia/lándzsa) Mf/Mf/Mf 
Szint: 8/10  -  Ökölharc Mf 
Jellem: Rend, halál -  Birkózás Mf 
   -  Fegyverdobás (lándzsa/dzsambia) Mf/Af 
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Képességek:  -  Fegyvertörés Mf 
- Erő: 17  -  Pajzshasználat Mf 
- Gyorsaság: 14  -  Fegyverismeret Mf 
- Ügyesség: 16  -  Hadvezetés Mf    Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Állóképesség: 16 -  Ugrás 55%    Dinamikus:    12        13 
- Egészség: 15  -  Emberismeret Af   Statikus:                  49              49 
- Intelligencia: 13 -  Hadrend Mf    Tudat alatti:      2          5 
- Akaraterő: 15  -  Pusztítás Af    Teljes:                   63             67 
- Asztrál: 12  -  Pszi Af 
- Érzékelés: 14  -  Földharc Mf 
   -  Belharc Mf 
   -  Harc helyhez kötve Mf 
 

Harcértékek:   handzsár + pajzs dzsambia  lándzsa  
- KÉ: 48          64       68       62  
- TÉ: 87         113      105      109  
- VÉ: 140        184      152      162  
- CÉ: - 
- Sebzés   1k6+6/1k6+3         1k6+1                 1k10+1    
 
Egyéb értékei: Vértezet: Max. SFÉ.: MGT.:  
- Ép: 13  - gladiátor vért             5     0  
- Fp: 117   
  Pajzs mérete: VÉ módosító: 
  - kis         +20   
    

  Muszeb Fatih ben Arfa ibn Kharfan – 12. szintű harcos, egy valaha nagynevű 
dzsenn család legutolsó leszármazottja. A semmiből kűzdötte fel magát az előző emír 
uralkodása idején a testőrkapitányi pozícióig. Ő és 
Rahmandzsani a legjobb barátok voltak, balszerencséjükre 
egyszerre szerettek bele az öreg emír ifjú, alig 18 
esztendős ágyasába, és ezzel megindult a rivalizálás, a 
versengés a lány szívéért, melyet végül a dzsenn nyert el. 
Ám Muhmad nehezen emésztette meg a vereséget, és 
beárulta a legjobb barátját az emírnél. Az öreg emír 
haragjában mindkettejüket le akarta fejeztetni, de Muszeb 
magára vállalt mindent, ezzel megmentve a lány életét, ám 
ő maga nem úszhatta meg így, hogy a halálnál is rosszabb 
sorsra kárhoztasson; az Afdal legsötétebb zárkájába 
zárassák, ha úgy tetszik, örökre.  
  A börtönben töltött 28 év alatt kevés információ szivárgott el hozzá a palotabeli 
történésekről, de tudatában van annak, hogy a szerelme még él, és egészséges fiúgyermeket 
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hozott a világra, aki azóta „apja” nyomdokaiba lépve Sobira mindenható ura. Kapva kap a 
lehetőségen, hogy ennyi év vezeklés után – elvégre dzsenn a lelkem, nehezen mutatja ki az 
érzelmeit – végre felveheti a kapcsolatot fiával és szíve választottjával a kalandozók 
segítségével. 
 
Muszeb  Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: harcos  -  Fegyverhasználat (handzsár/dzsambia/lándzsa) Mf/Mf/Mf 
Szint: 12  -  Ökölharc Mf 
Jellem: Rend  -  Birkózás Mf 
   -  Fegyverdobás (dobótőr, lándzsa) Mf, Af 
Képességek:  -  Lefegyverzés Af 
- Erő: 16  -  Hadrend Mf 
- Gyorsaság: 15  -  Fegyverismeret Mf 
- Ügyesség: 17  -  Vakharc Mf    Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Állóképesség: 16 -  Ugrás 63%    Dinamikus:    12        13 
- Egészség: 16  -  Emberismeret Mf   Statikus:                  49              49 
- Intelligencia: 16 -  Hadvezetés Mf    Tudat alatti:      5         5 
- Akaraterő: 15  -  Pusztítás Af    Teljes:                   66             67 
- Asztrál: 15  -   Pszi Af 
- Érzékelés: 14  -   Pajzshasználat Mf 
   -   Földharc Af 
   -   Belharc Af 
   -   Harc helyhez kötve Mf  
   -   Történelem és legendaismeret Af 
 
Harcértékek:   dzsambia   
- KÉ: 57          52   
- TÉ: 97         115   
- VÉ: 151        153 
- CÉ: -    
- Sebzés        1k6+1    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 13   Vértezet: Max. SFÉ.:       MGT.: 
- Fp: 121  -  
   

   Nisaa Szommin al Haszabi – 3. TSZ harcos, az emír legkisebb húga, él-hal a 
teveversenyek-ért. Nem kifejezetten a klasszikus „királylány”, nem túl szép, ennek oka az, 
hogy eléggé fiús mind a külseje, mind a viselkedése. A lány egészen fiatal kora óta különösen 
viselkedik, inkább lovagolni tanul, semhogy a hímzés „tudományát” sajátítaná el. Többet 
tartózkodik a katonák közelében, semmint tanítónőivel. Ezt a viselkedését Bátyja trónra 
kerüléséig mindenki igyekezett leplezni. Azt rebesgetik, hogy apja halotti torára, a nemes 
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családok legnagyobb megdöbbenésére, 
több tucat utcai koldust hívott meg, 
mert úgy hallotta ez egy előkelő 
pyarroni szokás, miszerint a nemesek 
megvendégelik a pórnépet. A lányban a 
kalandozók nyughatatlan vére 
csörgedez, majd megőrül a palota zárt 
falai közt, ezért kapva kap az alkalmon, 
hogy a külvilágról kapjon hírt, pláne, 
ha ezt első kézből teheti. Ezért figyel fel 
a kalandozókra, ezért hívja meg 
Magához Őket valójában. Ha ügyesek 

és jól csavarják a történeteket, a naiv lányt hamar az ujjuk köré csavarhatják, rajong a jó 
történetekért. 
 
Nisaa   Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: harcos  -  Fegyverhasználat (dzsambia/lándzsa) Af/Af 
Szint: 3   -  Hárítófegyver használat Af 
Jellem: Rend, élet  -  Ökölharc Af 
   -  Belharc Af 
   -  Fegyverdobás (dzsambia) Af 
Képességek:  -  Fegyverismeret Af 
- Erő: 12  -  Kétkezes harc Mf 
- Gyorsaság: 16  -  Legendaismeret Af   Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Ügyesség: 15  -  Ugrás 46%    Dinamikus:      0         0 
- Állóképesség: 13      Statikus:                  30              30 
- Egészség: 14       Tudat alatti:      2         4 
- Intelligencia: 13      Teljes:                   33             34 
- Akaraterő: 14    
- Asztrál: 12     
- Érzékelés: 14    
 
Harcértékek:    dzsambia  
- KÉ: 30          40  
- TÉ: 54          62  
- VÉ: 110        112  
- CÉ:  -    
- Sebzés        k6+1    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 10   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 35   - bőrvért         1                                                     0 
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„Tucat” NJK-k 
 
 
 

Teve verseny verőlegényei Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: harcos    -  Fegyverhasználat (handzsár, dzsambia) Af/Af 
Szint: 4     -  Ökölharc Af 
Jellem: Rend    -  Birkózás Af 
     -  Ugrás 23% 
Képességek:    -  Fegyverismeret Af 
- Erő: 14       
- Gyorsaság: 14      
- Ügyesség: 14      
- Állóképesség: 15     
- Egészség: 14      
- Intelligencia: 11      
- Akaraterő: 12      
- Asztrál: 11     
- Érzékelés: 13      
 
Harcértékek:   handzsár dzsambia 
- KÉ: 31          37       41  
- TÉ: 57          71       65        
- VÉ: 107       123                   109        
- CÉ: -    
- Sebzés        1k6+3     1k6    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 11   Vértezet:      Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 56   - bőrvért          1      0 
  
  

Harcos rabok Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: harcos  -  Fegyverhasználat (tőr) Af 
Szint: 5   -  Ökölharc Af 
Jellem: káosz  -  Belharc Af 
   -   Vakharc Mf 
Képességek:  -   Ugrás 24% 
- Erő: 14    
- Gyorsaság: 14    
- Ügyesség: 14    
- Állóképesség: 13   
- Egészség: 11    
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- Intelligencia: 12   
- Akaraterő: 11    
- Asztrál: 11     
- Érzékelés: 14    
      
Harcértékek:    tőr   
- KÉ: 33            43  
- TÉ: 63             71    
- VÉ: 109  111    
- CÉ: 6    
- Sebzés                 1k6    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 8   
- Fp: 59    
  

Kráni fejvadászok Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: fejvadász   -  Fegyverhasználat (mara-sequor/sequor) Mf/Mf 
Szint: 8    -  Ökölharc Mf 
Jellem: Rend, halál  -  Belharc Af 
    -  Fegyverdobás (dzsambia) Af 
Képességek:   -  Lopózás 76%   Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Erő: 15   -  Kétkezes harc Mf  Dinamikus:      5         5 
- Gyorsaság: 16   -  Fegyverismeret Af  Statikus:                  33              33 
- Ügyesség: 16   -  Vakharc Af   Tudat alatti:      4         5 
- Állóképesség: 14  -  Ugrás 75%   Teljes:                   42             43 
- Egészség: 14   -  Emberismeret Af 
- Intelligencia: 14  -  Hadrend Af 
- Akaraterő: 15   -  Földharc Af 
- Asztrál: 14   -  Pszi Mf 
- Érzékelés: 16   -  Hátbaszúrás Mf 
    -  Rejtőzés 78% 
 
Harcértékek: mara-sequor   sequor           könnyű számszeríj 
- KÉ: 46          58       59            48 
- TÉ: 72          98       95     
- VÉ: 147       171                  173     
- CÉ: 49                65 
- Sebzés       2k6+6 1k6+6         1k6+5  
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 11   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 93   - fejvadász vért           5       0 
 



~ 13 ~ 
 

 
Pyarroni fejvadászok  Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: fejvadász   -  Fegyverhasználat (fejvad.kard/dzsambia/k. számszeríj) Mf/Af/Af 
Szint: 6    -  Ökölharc Mf 
Jellem: Rend   -  Rejtőzés 65% 
    -  Fegyverdobás (dzsambia) Af 
Képességek:   -  Lopózás 64% 
- Erő: 14   -  Kétkezes harc Mf 
- Gyorsaság: 15   -  Fegyverismeret Af 
- Ügyesség: 15   -  Vakharc Af   Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
- Állóképesség: 14  -  Ugrás 65%   Tudat alatti:     3        4 
- Egészség: 14   -  Emberismeret Af  Dinamikus:    12        13 
- Intelligencia: 13  -  Pszi Mf   Statikus:                  25              25 
- Akaraterő: 14   -  Hátbaszúrás Af  Teljes:                   37             44 
- Asztrál: 13   -  Belharc Af 
- Érzékelés: 16   -  Földharc Af 
    -  Mellébeszélés Af  
 
Harcértékek: fejvadászkard dzsambia könnyű számszeríj 
- KÉ: 38          46        48   43 
- TÉ: 64          90        72    
- VÉ: 129       155       131    
- CÉ: 39       55 
- Sebzés        1k6+5    1k6+3             1k6+4 
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 11   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 68   - sodronying       3       0 
 
Fekete Skorpiók  Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: Harcos   -  Fegyverhasználat (jatagán/dzsambia) Mf/Mf 
Szint: 8    -  Ökölharc Mf 
Jellem: Rend   -  Birkózás Mf 
    -  Fegyverdobás (dzsambia) Af Pszi pajzsok:      Asztrális:  Mentális: 
Képességek:   -  Lefegyverzés Af  Tudat alatti:     3        4 
- Erő: 16   -  Kétkezes harc Mf  Dinamikus:    12        13 
- Gyorsaság: 14   -  Fegyverismeret Af  Statikus:                  25              25 
- Ügyesség: 15   -  Vakharc Af   Teljes:                   37             44 
- Állóképesség: 16  -  Ugrás 70% 
- Egészség: 15   -  Emberismeret Af 
- Intelligencia: 13  -  Hadrend Af 
- Akaraterő: 14   -  Pusztítás Af 
- Asztrál: 13   -  Pszi Af  
- Érzékelés: 14   -  Belharc Af 
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    -  Földharc Af  
     
 
Harcértékek:     jatagán  dzsambia  
- KÉ: 42          53       57    
- TÉ: 87          111     103    
- VÉ: 150        175      162    
- CÉ: -    
- Sebzés        1k6+6  1k6+5  
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 13   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 82    - bőrvért        2       0 
 
 
   

Városőrök  Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: Harcos  -  Fegyverhasználat (lándzsa/handzsár) Af/Af 
Szint: 5   -  Ökölharc Af 
Jellem: Rend  -  Pajzshasználat Af 
   -  Hadrend  
Képességek:  -  Lefegyverzés Af     
- Erő: 14  -  Fegyverismeret Af    
- Gyorsaság: 14  -  Ugrás 25%                
- Ügyesség: 14                                         
- Állóképesség: 15       
- Egészség: 14    
- Intelligencia: 12   
- Akaraterő: 13    
- Asztrál: 12       
- Érzékelés: 13          
 
Harcértékek:    handzsár lándzsa  
- KÉ: 33          39       37   
- TÉ: 63          77       75       
- VÉ: 114        149      126       
- CÉ: -    
- Sebzés        1k6+3    1k10  
 
Egyéb értékei:  Vértezet:    Max. SFÉ.:    Akt. SFÉ.:    MGT.: 
- Ép: 11   - sodronying             3                       1 
- Fp: 57     
   Pajzs mérete:    VÉ módosító: 
   - kis            +20 
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Tolvaj (harcos) Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: tolvaj  -  Fegyverhasználat (tahdzsi/dzsambia) Af/Af 
Szint: 6   -  Ökölharc Af 
Jellem: káosz  -  Kocsmai verekedés Af 
   -  Fegyverdobás (dzsambia) Af 
Képességek:  -  Belharc Af 
- Erő: 11  -  Kétkezes harc Mf 
- Gyorsaság: 14  -  Rejtőzés 71% 
- Ügyesség: 15  -  Lopózás 67% 
- Állóképesség: 12 -  Ugrás 65% 
- Egészség: 12  -  Hátbaszúrás Af 
- Intelligencia: 13  
- Akaraterő: 12    
- Asztrál: 12     
- Érzékelés: 15    
         
Harcértékek:    tahdzsi dzsambia   
- KÉ: 40          49       50    
- TÉ: 56          68       64    
- VÉ: 116       130      118    
- CÉ: -    
- Sebzés        k6+1     1k6  
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 9    
- Fp: 49   
  
 

Tolvaj (íjász) Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: tolvaj  -  Fegyverhasználat (könnyű számszeríj/tahdzsi) Af/Af 
Szint: 6   -  Ökölharc Af 
Jellem: káosz  -  Rejtőzés 73% 
   -  Fegyverdobás (dzsambia) Af 
Képességek:  -  Lopózás 71% 
- Erő: 11  -  Kétkezes harc Af 
- Gyorsaság: 14  -  Ugrás 72% 
- Ügyesség: 16  -  Belharc Af 
- Állóképesség: 11   
- Egészség: 12    
- Intelligencia: 13   
- Akaraterő: 12    
- Asztrál: 13     
- Érzékelés: 15                   
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Harcértékek:  tahdzsi  könnyű számszeríj         
- KÉ: 40      49              39   
- TÉ: 49      61          
- VÉ: 113   127             113      
- CÉ: 37                 53 
- Sebzés      k6            k6+1    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 8    
- Fp: 45   
  
 
 
 

Dzsad gladiátor I. Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: gladiátor   -  Fegyverhasználat (Szigony/dzsambia) Mf/Af 
Szint: 7    -  Fegyverdobás (dobóháló) Mf 
Jellem: Rend, halál  -  Birkózás Mf 
    -  Földharc Af 
Képességek:   -  Lefegyverzés Af 
- Erő: 16   -  Nehézvért viselet Af 
- Gyorsaság: 14   -  Fegyverismeret Af 
- Ügyesség: 15   -  Hadrend Af 
- Állóképesség: 16  -  Ugrás 65% 
- Egészség: 15    
- Intelligencia: 12   
- Akaraterő: 13      
- Asztrál: 11       
- Érzékelés: 14    
 
Harcértékek:   dzsambia dobóháló szigony  
- KÉ: 39          49       50       53  
- TÉ: 72          80       90       97  
- VÉ: 130       132   132/147 150/165  
- CÉ: -    
- Sebzés         1k6        -                1k10+1  
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 11   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.:  
- Fp: 57   - gladiátor vért        3       2 
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Dzsad gladiátor II. Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: gladiátor   -  Fegyverhasználat (tahdzsi) Mf 
Szint: 7    -  Kétkezes harc Mf 
Jellem: Halál, rend  -  Birkózás Mf 
    -  Fegyvertörés Mf 
Képességek:   -  Fegyverdobás (tahdzsi) Af 
- Erő: 16   -  Nehézvért viselet Af 
- Gyorsaság: 16   -  Fegyverismeret Af 
- Ügyesség: 15   -  Hadrend Af 
- Állóképesség: 16  -  Ugrás 65% 
- Egészség: 15   -  Földharc Af 
- Intelligencia: 12  -  Belharc Af 
- Akaraterő: 13   -  Hárítófegyver használat Af 
- Asztrál: 9     
- Érzékelés: 14         
 
Harcértékek:     tahdzsi  
- KÉ: 41          60       
- TÉ: 76         100  
- VÉ: 145        161  
- CÉ: -    
- Sebzés       1k6+1    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 8   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 45   - gladiátor vért        2       2  
 
 
 
 
 

Dzsad gladiátor III. Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: gladiátor   -  Fegyverhasználat (tahdzsi) Mf 
Szint: 7    -  Földharc Af 
Jellem: Rend, halál  -  Birkózás Mf 
    -  Lefegyverzés Mf 
Képességek:   -  Pajzs használat Mf 
- Erő: 17   -  Nehézvért viselet Af 
- Gyorsaság: 14   -  Fegyverismeret Af 
- Ügyesség: 15   -  Hadrend Af 
- Állóképesség: 16  -  Ugrás 65% 
- Egészség: 15   -  Belharc Af 
- Intelligencia: 11   
- Akaraterő: 12    
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- Asztrál: 11     
- Érzékelés: 14    
 
Harcértékek: tahdzsi + pajzs 
- KÉ: 39          52       
- TÉ: 82         106       
- VÉ: 131        177       
- CÉ: -    
- Sebzés   1k6+2/1k6+3    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 12   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 67   - gladiátor vért          4       2 
   
   Pajzs mérete: VÉ módosító: 
   - kis        +20 
 
 

Dzsad gladiátor IV. Fontosabb képzettségek: 
Kaszt: gladiátor   -  Fegyverhasználat (dzsambia) Mf 
Szint: 7    -  Fegyverdobás (dzsambia) Mf 
Jellem: Rend, halál  -  Birkózás Mf 
    -  Lefegyverzés Mf 
Képességek:   -  Nehézvért viselet Af 
- Erő: 16   -  Földharc Mf 
- Gyorsaság: 15   -  Fegyverismeret Af 
- Ügyesség: 15   -  Hadrend Af 
- Állóképesség: 16  -  Ugrás 65% 
- Egészség: 16   -  Belharc Mf 
- Intelligencia: 12   
- Akaraterő: 13    
- Asztrál: 11     
- Érzékelés: 14    
      
Harcértékek:    dzsambia   
- KÉ: 39          59   
- TÉ: 72          90   
- VÉ: 130       142  
- CÉ: -    
- Sebzés      1k6+1    
 
Egyéb értékei:   
- Ép: 11   Vértezet: Max. SFÉ.: Akt. SFÉ.: MGT.: 
- Fp: 63   - gladiátor vért            3        2  
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Bestiárium 
 

Páncélos orrszarvú Fontosabb képességek/tulajdonságok 
 
Termet: O -  Támadni, hacsak nem szorítják be kis helyre, általában rohamozva szokott, 3 

körönként a rohamozás módosítóival. Ellenkező esetben patáival rúg 2 körönként. 
   -  Bőre rendkívül vastag, 5-ös SFÉ-vel bír 
Jellem: -   -  2 méter magas, közel egy tonna sötétszürke orrszarvú 
Intelligencia: állati -  Előszeretettel gázolja le ellenfeleit (lovas legázolás) 
Méregellenállás: 6   -  Bestiárium 23. oldal     
Max Mp.: - 
Max Pszi p.: -    
Fp: 94     
Ép: 66     
SFÉ: 5 
Sebesség: 160   
Tám./kör: 1/2, (1/3)    
     
      
Harcértékek:  
- KÉ:     8          
- TÉ:    85   
- VÉ:                70        
- CÉ:     - 
- Sebzés: 3k6 (pata), 2k10(szarv)  
 
 
Maasym (óriáshangya) Fontosabb képességek/tulajdonságok 
 
Termet: E -  25 db-ot eresztenek be belőle, túlerővel számolni kell! 
 -  Ha túlüti ellenfelét a sebzésen túl meg is ragadja azt. Körönkét k3 Ép-t 

sebez a fogvatartottan és a hangya Vé-je 90 lesz, ha a támadók nem 
figyelnek és a 70-es Vé-re támadnak továbbra is, akkor ezentúl minden rá 
eső támadás 20% eséllyel a fogvatartottat fogja sebezni fele annyi Sp-vel, 
mint amennyi a fegyver sebzése lenne. 

    -  Kitin páncélja rendkívül vastag, 4-es SFÉ-vel bír 
Jellem: -    -  Bestiárium 146.oldal 
Intelligencia: állati   
Méregellenállás: 4        
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Max Mp.: - 
Max Pszi p.: -        
  
Fp: 34         
  
Ép: 16         
  
SFÉ: 4 
Sebesség: 160   
Tám./kör: 2         
      
Harcértékek:  
- KÉ:     20           
- TÉ:    48            
   
- VÉ:                70            
- CÉ:     - 
- Sebzés:  1k6 
 
 

Ogár   Fontosabb képességek/tulajdonságok 
 
Termet: O -  Hatalmas buzogányokkal harcolnak 
Jellem: Halál  -  3 méter magas, két arcú humanoidok 
Intelligencia: közepes -  Könnyen begurulnak (harc gyűlölettel) 
Méregellenállás: 9   -  Bestiárium 172.oldal     
Max Mp.: - 
Max Pszi p.: -       
   
Fp: 90         
Ép: 25         
SFÉ: 5      
Sebesség: 75   
Tám./kör: 1       
  
Harcértékek:  
- KÉ:      29           
- TÉ:      90        
- VÉ:                110           
- CÉ:     - 
- Sebzés:             2k10+4  
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Querda  Fontosabb képességek/tulajdonságok 
 
Termet: N -  Egy nőstényt és egy hímet eresztenek az arénába, a hím értékei a zárójelben 

találhatók 
Jellem: - -  A nőstények valamivel kisebb termetűek (7 arasznyi marmagasság) a hím 

robosztusabb (majd’ 1 láb marmagasságú) fekete szőrű, vörös szemű bestiák 
Intelligencia: állati -  Falka taktikával támadnak ellenfelükre, igyekeznek leválasztani egy egyedet és az 

külön levadászni 
Méregellenállás: 8   -  Harapásuk 85% eséllyel tartalmaz egy fertőző, 4. szintű betegséget. A betegség 

neve Átkos Hidegkórság. Egyre erősödő remegéssel jár, k3+6 nap a lefolyási ideje, az 
esetek többségében halálos kimenetellel végződik. A tünetek csak a viadal után 
néhány perccel jelentkeznek. Papi mágiával és drága kivonatokkal egyaránt 
gyógyítható. 

   - Bestiárium 185. oldal  
    
Max Mp.: - 
Max Pszi p.: -       
   
Fp: 85 (95)       
    
Ép: 14 (17)       
    
SFÉ: - 
Sebesség: 140   
Tám./kör: 3       
  
      
Harcértékek:  
- KÉ:     40 (50)           
- TÉ:    105 (120)               
- VÉ:                145 (160)         
- CÉ:     - 
- Sebzés:     1k10(+1)/1k10(+1)/2k6(+1) (harapás)  

 
Nargacuga (pszeudowyvern) Fontosabb képességek/tulajdonságok 
 
Termet: N -  Krán sűrű erdeiben honos csúcsragadozó. Vadászatkor magas intelligenciájának és 

különleges képességeinek köszönhetően szinte sosem vall kudarcot, a nálánál 
háromszor nagyobb áldozatokat is képes gond nélkül elejteni.   

Jellem: Halál  -  Csökevényes szárnyainak köszönhetően képes akár 15-20 láb hosszú ugrásokra 
Intelligencia: magas -  Marmagassága 1,5 láb, hossza farkával együtt eléri az 5 és fél lábat 
Méregellenállás: 8   -  Harapása mérgező, egy 6. szintű görcskeltő mérget tartalmaz, mely sikertelen 

próba esetén 2 körig tartó görcsöt okoz egyéb hatása nincs   
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 - Előszeretettel támad magasabbról ellenfelére (karmos mancsainak köszönhetően 
meg tud kapaszkodni az aréna falára szögelt tüskéken) 

 - A nargacuga képes létrehozni néhány bárd mágia hatását egyetlen szegmens alatt, 
azonban körönként csak kettőt és a hatás, ami nem egyszeri, minden esetben csak 3 
körig fog tartani; 

- Hangorkán 
- Ködalak 
- Hasonmás (max. 2 hasonmást képes fenntartani egy időben) 
- Láthatatlanság (kitűnő szaglásának köszönhetően ő képes a 

tájékozódásra, de ha támadna, azt csak a harc félhomályban 
módosítóival teheti meg)    

- Bűvharc 
- Fényvarázs (30 láb sugarú gömbben) 

(a nargacuga által alkalmazott varázslatok a lény képességei, nem kötődik a mana

  hálóhoz, így nem is oszlathatóak szét)   
Max Mp.: -  - Pikkelyes bőre 3-es SFÉ-t biztosít számára 
Max Pszi p.: - - Körönként háromszor támad; kétszer mancsaival, egyszer harapni próbál és két 

körönként egyszer használja támadásra izmos farkát   
  

Fp: 135           
Ép: 32           
SFÉ: 3 
Sebesség: 160   
Tám./kör: 3 illetve 1/2         
      
Harcértékek:  
- KÉ:      55           
- TÉ:     115               
- VÉ:                 155            
- CÉ:       - 
- Sebzés:      1k10+1/1k10+1/2k6+2(harapás)/2k10 (farok)  
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