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A TIZEDIK 
 

1-9. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK 

HELYSZÍN: Déli városállamok, Grach'vaar városa 

IDŐPONT: P. sz. 3676. Darton második (Csend) hava 

 

Írta: Hulla 

 

A Tizedik a Kalandozok.hu jubileumi modulja. Szerettem volna olyan játék összehozni, 

melyben minden táborozó megtalálja a számítását.  Ezért ez egy eseményvezérelt modul, ahol a 

karakterek egy tág „játszóteret" kapnak, melyben szabadon eldönthetik, mit, miért és miként 

csinálnak majd. Másfelől megkíséreltem némi misztériumot is belecsempészni, hogy az Ynevet 

töviről-hegyire ismerő karakterek újra átélhessék az őszinte rácsodálkozás élményét. Mindezt 

erkölcsi kihívásokkal és egy epizód erejéig közösségformáló játékszervezéssel is fűszereztem.  

A fentiekből talán már sejthető, hogy a modul jellegéből adódóan idén a szokottnál is 

nagyobb feladat, és felelősség nehezedik a tisztelt Mesélők vállára. Legyetek bátrak, kreatívak és 

áldozatkészek. Jó játékot mindenkinek! 

Az alkotás során nyújtott segítségért itt kell köszönetet mondanom Magyar Gergelynek és 

TAO-nak, illetve a tesztcsapatnak (Antail, Dekker, MG, Tetra).  
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KONCEPCIÓ 
 

E kaland - értő KM kezében és komoly körültekintéssel - gyakorlatilag a csapat 

tapasztalati-szintjétől függetlenül lemesélhető. A Délvidéken a Déli városállamokban, az Erk-

hegység medencéjében játszódik, ahol Grach'vaar városában az Igazságos Roin uralkodik. A 

hegyeken túl a Dúlás tüzében épp a halál arat. P. sz. 3676-ben, Darton tercében, a Csend havában 

járunk.  

A cél: ... nincs cél. Nincs egy előre meghatározott feladat. Van egy helyszínünk, több 

párhuzamosan futó esemény és cselekmény, érdek és ellenérdek. A karakterekre van bízva, hogy 

mibe, miért és mennyire folynak bele. Van több szálunk, melyen keresztül részesévé válhatnak az 

eseményeknek. A többi rajtuk áll. Rajtuk, illetve a mesélőn, akinek ügyesen, megfontoltan és 

logikusan kell alakítania a történéseket, hogy a játékosok valóban jól szórakozzanak. Nem szabad 

kényszer alá helyezni a csapatot, sokkal inkább érzékelni az elvárásaikat, és ennek megfelelően 

formálni a modul történéseit, vezérelni szituációit. Alakítsuk úgy a történetet, hogy jól 

szórakozzanak a játékosaink! Ez bizony sok helyzetben csak alapos felkészültséggel és jó 

improvizációs készséggel produkálható, ám e modul ebben sokat segít majd. 

Ne feledjük, a történet szerint a karakterek - még ha ezt nem is akarják - hősként érkeznek 

a városba. Ők a király vendégei. Szinte mindenki ennek megfelelően kezeli majd őket. Ha 

valójában nem is olyan beállítottságúak, az itt élőket, a népet nem egy könnyű mindennek az 

ellenkezőjéről meggyőzni.  

Ráadásul alig négy napot töltenek el itt várhatóan. Ha akarnak persze megpróbálhatják 

elhagyni a helyet. Ezt, ennek sikerét, a természetes és a természetfeletti körülmények 

megnehezíthetik, mindazonáltal ne zárjuk be a karaktereket a modulba. Ha ügyesek és tényleg 

megvan a motivációs hátterük, akkor ne erőltessünk rájuk semmit. Inkább szórakozzanak jól a 

modulon kívül, mint érezzék magukat kellemetlenül a történeten belül.  

 

 

ESEMÉNYSOR 
 

AZ ELŐZMÉNYEK 

 

• Másodkor vége - Drakorrathalakossrothokh az őssárkány és a Viharok Urának összecsapása, az 

Erk-hegység keletkezése. 

• Harmadkor eleje - az óelf Reulmeh mélyálomba merül 

• P. e. 2476 - Roin a kyr herceg születése a Hat város szövetségében.  

• P. e. 2392 - a kyr nagyherceg Roin testének halála a Hat város szövetségében. 

• P. e. 1848 - Roin visszatérése az Antissról, az első "újjászületés" más testében. 

• P. sz. 822 - Godorából tudós kyr szerzetesek érkeznek az Erk-medencébe. 

• P. sz. 976 - a tudós kyr szerzetesek elhagyják az Erk-medencét. 

• P. sz. 3605 - Roin felkeresi I. Ignariust, Ekralia fejedelmét, Grach'vaar bekebelezésének tervével. 

• P. sz. 3609 - Roin kormányzó Ekralia nevében való uralkodásának kezdete Grach'vaar városában. 

• P. sz. 3675, Dreina terce - az ekraliai nemesek megérkezése (száműzése) Grach'vaarba. 

• P. sz. 3675, Antoh terce - a "varázslónő" Yirdisz Viandon és lánya Enaliana megérkezése 

Grach'vaarba. 

• P. sz. 3675, Arel kvartja - Grach'vaarba érkezik Pilzert de Gothem, hogy segítse bátyja terveit. 

• P. sz. 3676, Sikolyok hava - a "Démon" felbukkanása 

• P. sz. 3676, Csend hava 01. nap (12 óra) - Roin kíséret nélkül elhagyja a várost 

• P. sz. 3676, Csend hava 07. nap (19 óra) - Roin titkon egy titkos alagúton visszatér a városba 

• P. sz. 3676, Csend hava 08. nap (09 óra) - Adzsabala El Abadei, az ékszerész halála 

• P. sz. 3676, Csend hava 10. nap (17 óra) - a karakterek megérkeznek az Erk-medencébe 
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A MODUL KEZDETE 

 

• P. sz. 3676, Csend hava 10. nap (18 óra) - a karakterek a városkapunál találkoznak a "Démonnal" 

• P. sz. 3676, Csend hava 10. nap (18 óra) - a varázslónő lányának, Enaliana Viandonnak, a halála 

• P. sz. 3676, Csend hava 11. nap (11 óra) - a medence egyetlen természetes bejáratát egy lavina 

zárja le 

• P. sz. 3676, Csend hava 11. nap (12 óra) - a karakterek kései ébredése 

• P. sz. 3676, Csend hava 11. nap (15 óra) - az ünnepi lakoma a bányászfaluban, majd a "Fekete 

Ember" sötét szertartása 

• P. sz. 3676, Csend hava 11. nap (17 óra) - a karakterek tiszteletére adott fogadás kezdete 

• P. sz. 3676, Csend hava 11. nap (17 óra) - Kinteira megtámadása a bányánál, a titoktartó tracchust 

elfogják a drakoniták 

• P. sz. 3676, Csend hava 12. nap (02 óra) - a titoktartót meggyilkolják Mork Molem pincéjében 

• P. sz. 3676, Csend hava 12. nap (06 óra) - a sebesült papnő, Kinteira, visszatér a Templomba 

• P. sz. 3676, Csend hava 12. nap (09 óra) - az Ünnepi játékok kezdete 

• P. sz. 3676, Csend hava 12. nap (10 óra) - Adzsabala El Abadei, az ékszerész holttestét 

megtalálják a mocsárban 

• P. sz. 3676, Csend hava 12. nap (11 óra) - Yirdisz Viandon, a varázslónő levelet küld a 

karaktereknek 

• P. sz. 3676, Csend hava 12. nap (délután) - *az ifjú örökös, Ignarius öngyilkossági kísérlete 

• P. sz. 3676, Csend hava 12. nap (14 óra) - a számtartó tracchus ügyintézőket küld a bányába a 

késlekedő szállítmány miatt 

• P. sz. 3676, Csend hava 13. nap - az Eltávozottak Ünnepe; a Tizenhármak végeznek Selmoval, a 

Gömbszentély elpusztul 

• P. sz. 3676, Csend hava 13. nap - A Viharok Ura néven ismert ősaquir mana-tornádó alakban 

elindul Grach'vaar városa felé 

• P. sz. 3676, Csend hava 13. nap (10 óra) - a titoktartó tracchus maradványaira favágók találnak rá 

• P. sz. 3676, Csend hava 13. nap (délelőtt) - a karakterek kezébe jut a Naroo rajza a "Fekete 

Emberről" 

• P. sz. 3676, Csend hava 13. nap (12 óra) - a karaktereket felkeresik/meggyanúsítják a titoktartó 

halála kapcsán 

• P. sz. 3676, Csend hava 13. nap (16 óra) - Enaliana Viandon holttestét felfedezik a virágházban 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (éjjel, reggel) - Roin próbára teszi a karaktereket 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (08 óra) - a gyöngyök arany fényben kezdenek ragyogni 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (09 óra) - a medence egyetlen természetes bejáratát lezáró lavinát 

a kereskedőállomás lakói több mint kétnapi és néhány utócsuszamlás  munka után eltakarítják 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (09 óra) - az ekraliaiak egyik szavahihető embere a megtisztított 

hágón keresztül elhagyja a medencét 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (10 óra) - Líszia főpapnője sugallatot kap a város felé közelgő 

veszélyről 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (12 óra) - az ekraliaiak imént távozó futára váratlanul visszatér és 

beszámol a közelgő borzalmas viharról  

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (13 óra) - a látnok Hivéna őrülten kiáltozva egy olvasztóüstbe 

veti magát és meghal; a két őrhelyről őrök érkeznek a palotába és jelentik a közelgő vihart 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (14 óra) - Líszia papjai a belső szentélyben, egy önkéntes 

feláldozásával, megidéznek egy Furudot (ha a főpapnő halott, ez nem következik be) 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (15 óra) - Líszia papjai és fanatikusai isteni alakban elhagyják a 

templomot, hogy megütközzenek a viharral 

• P. sz. 3676, Csend hava 14. nap (16 óra) - a Viharok Ura megérkezik, az Armageddon 

*Az egyes események nem feltétlenül következnek be. A történéseken a karakterek - 

cselekedeteikkel - könnyedén változtathatnak, azok akár el is maradhatnak! 
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HÁTTÉR 
 

Hogy megértsük a modul történéseinek hátterét bizony mélyre kell visszatekintenünk a 

régmúlt idők homályába. Ráadásul nem is egy, hanem két történet megismerése kell ahhoz, hogy 

minden tökéletesen a helyére kerüljön. Elsőként Ynev Másodkorának végére, a fajháborúk idejére 

kell visszaeveznünk. Majd Kie-Lyronba látogatunk el, ahonnét Noir legfanatikusabb papjának 

végül csalódásokkal teli életútja kezdődött.  

 

Az elf-aquir háborúk ideje a végéhez közeledik. A Terdt Tanács győzelme, már csupán 

karnyújtásnyira van. A Sárkányszövetség utolsó, kétségbeesett támadást tervez, melyhez szeretnék 

megnyerni egy legendás sárkány driáq segítségét is, aki maga választotta száműzetésbe vonult 

évszázadokkal ezelőtt. Az ifjú és becsvágyó Chyiess Reulmeh, kinek apja a sárkány fegyvertársa és 

barátja volt egykor, önként ajánlkozik, hogy felkutatja és meggyőzi a driáq-t. Az elf el is indul 

Drakorrathalakossrothokh felkutatására. Könnyű dolga van, hisz apjától tudja a helyet, ahol a 

legendás sárkány él. Senki nem sejti, hogy a Tanács tudomást szerzett a tervről és Reulmeh 

nyomába a sárkány ősi ellenségét egy nagyhatalmú aquirt, egy sa-quadot küld. 

Elérkezik a leszámolás ideje. Az aquir orvul rajtaüt a sárkányon és az őt győzködő elfen. A 

két ősi ellenség közt pokoli küzdelem zajlik. Az ifjú Reulmeh elrejtőzik, sőt megpróbál 

elmenekülni. Végül az aquir halálos sebet ejtve megvakítja Drakorront, ám a kegyelemdöfés előtt 

az addig rejtőző elf, rátámad és menekülésre készteti a végletekig legyengült sa-quadot. Az aquir 

meg sem áll a Kráni-medencéig, melyet persze akkoriban még nem így neveztek. Azóta is ott él. 

Hnumthor-Orre, hétköznapi nevén a Változások Völgye a lakóhelye. Káosz-Metha követői a 

Viharok Urának nevezik őt. A sárkány azonban még rosszabbul jár, sebei halálosak. Reulmeh, kit 

gyötör a bűntudat, végső elkeseredésében egy visszafordíthatatlan cselekedetre szánja el magát. A 

saját életerejét köti a sárkányéhoz, lemondva ezzel a neki rendelt „halhatatlanságról". Drakarr 

ennek hatására, korokon át tartó álomra kárhoztatik. Megmentője megmaradt hatalmának 

segítségével elrejti őt az eljövendő korok tekintete elől. A rituálé miatt már nem hagyhatja el a 

helyet. Saját kezével épített különleges mauzóleumában az utókor számára írásos emlékeket hagy a 

történtekről. Majd közel ezer év magány után mélyálomba süllyed. 

 

A férfi, ki a történetben majd Roin néven szerepel, egy hercegi család sarjaként látta meg a 

napvilágot Kie-Lyronban a P.sz. VI évszázadban. Egy olyan dekadens kyr volt ő, aki rendkívül 

büszke volt származására és mindenki mást megvetett. Születésétől fogva testén hordozta Noir 

jelét, a félig lehunyt udzs-szemet. A kyr isteneket imádó családja épp ezért megvetette, egy 

korcsnak tartotta őt. Pedig tehetséges volt, bármihez fogott, az sikerült neki. Nem volt nehéz dolga, 

hisz az elsődleges anyagi sík eljövendő történései tekintetében látnok volt. Hamarosan a történelem 

úgy hozta, hogy nagyon fiatalon épp ő lett országának vezetője. Féltve óvta hazáját a 

tisztátalanoktól (a nem kyrektől), ennek érdekében erős kézzel kormányzott. Közben azonban Noir 

felkentjévé vált, hitte hogy valami nagy feladat vár rá. Egész élete erről a kettősségről szólt. A 

külvilág szemében ő volt a nagyherceg, a kyr hagyományok utolsó bástyája. Másrészt az Antisson 

próbált minél jobban megfelelni az istennő elvárásainak. Várta a megváltó halált, hogy végre ő is 

Lélekőrré váljon, hogy végre lehulljanak válláról az evilági terhek, a népe iránti felelősség. De a 

nap csak nem akar eljönni, a fekete pengéjű mérgezett tőr (tudta ez lesz a végzete), nem sebezte 

halálra. Lehet, hogy Noir nem látja igyekezetét, lehet, hogy elsőként az életben valami még rajta is 

kifogott? Nyomorult vénember volt már, mikor végre eljött a megváltó halál a teste számára.  

Lélekőr lett. Már csupán ez az egy feladat, gondolta magában és megtérhet istennőjének 

síkjára. Rálelt a neki rendelt tanítványra, egy nyomorúságos északi város koldusának fiára, egy 

emberre. Nehéz szívvel élte meg a dolgot. Nehezen tette túl magát mindezen, de aztán arra gondolt, 

Noir még egy utolsó, végső próba alá veti. Tehát tanítani kezdte patronáltját. Az ifjú gyengének 

bizonyult, esetlennek, tehetségtelennek és ezért mestere megvetette őt. Rengeteg időbe tellett mire 

eljött a Beavatás napja. Roin úgy érezte végre kész. A tanítvány megpillantotta Bálványát. Ezt 

követően Noir törvényeihez hűen a tanítványnak végezni kell a Lélekőrrel, hogy az megtérjen az 

istenasszonyhoz. Ám az ifjú erre képtelen volt, Roin könyörgött neki, megalázkodott, de nem. 

Végül mérhetetlen harag lett rajta úrrá, és elpusztította tanítványát. Szörnyű tettére sem annak 

előtte, sem azóta nem volt még példa. Azt hitte, az istennő haragja lesújt rá, de nem! Sokkal 



 9 

nagyobb büntetést rótt rá azzal, hogy végképp az antisson kellett maradnia, és ami még borzasztóbb 

volt, hogy megtudta azt is, az ő tanítványa lett volna az a pap, aki utóbb Noir kegyeltévé válik. 

Mérhetetlen bűntudat, ez jutott neki osztályrészül. 

Ám Roin nem adta fel, évszázadokon át kutatott és rálelt a módra, hogy miként térhet 

vissza az élők világába. Tisztátalan praktikák után lelke egy halandó testébe került. Aztán 

megkísérelte jóvátenni a hibáját. Fürkészte a csillagokat, hogy kiderüljön, hol, milyen testben 

született újjá egykori tanítványa. Időről időre a csillagok útmutatása alapján, olyan gyermekekre 

lelet, akik Noir jelét hordják testükön. Azért, hogy ezek a potenciális reinkarnációk ne válhassanak 

Beavatottá, titkon lenyúzta bőrükről az udzs-szemet. Majd a sebet isteni erővel begyógyította. A 

szülők, főleg az újszülötteknél, nem is törődtek azzal, hova tűnt az a furcsa „anyajegy". Roin nem 

lehetett biztos a dolgában, nem tudta, hogy helyesek voltak-e a számításai. A csillagok útmutatása 

alapján Roin mindenkor aktuális testének halála napján hajtja végre azt a próbát, amely során 

kiderül a kiválasztottak közt van-e egykori tanítványa. Ennek a napnak a történéseit, Roin saját 

halálának napját, látomásaiban sem képes sosem megjósolni. A sikertelen próba esetén egy általa 

erre a célra előre „felkészített" test várja Roin lelkét, hogy abban folytathassa munkáját. Eddig 

kilenc ilyen próbát tett, és persze mind sikertelen volt. Most van itt a Tizedik alkalom! A 

kiválasztottak, akiket sok fáradozással és terelgetéssel azért gyűjtött egybe, hogy most próbára 

tegye őket, a JK-k. (Sikeres próba esetén egy Roin által készített varázstárgy, egy árnyékpengéjű 

tőr, Roin lelkét végleg a tanítványéhoz köti, hogy mindenképp kitaníthassa őt most, vagy annak 

következő életében.) 

 

 

KÖRÜLMÉNYEK 
 

Időpont 
A modul 1. napja - azaz kezdete - megegyezik Darton második (Csend) havának tizedik 

napjával a P. sz. 3676. évben.  

 

Időjárás 
Az időjárás az évszak ezen szakaszának megfelelően télies. A hegyek közelségének 

köszönhetően, gyakoriak a hóviharok, sok a csapadék. A nappali órákban sincs melegebb -10 
o
C-

nál, amely éjszakára még tovább süllyed. Gyakorta fúj a szél és felhők borítják be az eget. 

Grach'vaar városában - köszönhetően a hely adottságainak - sokkal barátságosabb az idő. A mocsár 

közeli helyeken még éjszaka sincs fagy, bár a csapadék (eső, havas-eső) itt is gyakori. A táj mindig 

ködös. A nappali órákban akár 10 
o
C -nál is melegebb lehet. Tiszta éjjeli égbolt csak a hónap 11. és 

13. napjának éjjelén van. Ám 14-én reggelre napsütésre és derült égre ébred a város. 

 

Időszámítás  
A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt neveiről a következő 

táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 8:55-kor kel és 16:15-kor megy le.  

 

óra elnevezés óra elnevezés 

00 Törekvők  10 Pusztítás 

01 Lobogók  11 Remény 

02 Hit  12 Fény 

03 Barátság 13 Tisztesség 

04 Bűnbánat  14 Áldozatok 

05 Vágyak 15 Gazdagság 

06 Homály 16 Béke  

07 Vörös hold 17 Igazság 

08 Álmok  18 Szentek 

09 Kék hold 19 Sötétség 
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Manaháló  
A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a nagyon híg-mana kategóriába tartozik (lásd, 

PPL I. 159-162. old.). Ez azt jelenti, hogy 50 Mp-al lehet számolni, melynek visszatöltődési 

intenzitása 1 Mp/perc. (Mindez magyarázatát lásd: EErrkk--mmeeddeennccee  lleeíírrááss  ((5533..  oolldd..)))  

 

Helyszín 
A történetünk Dél-Yneven a Déli-Városállamokban, jórészt Grach'vaar városában, illetve 

az Erk-hegység medencéjében játszódik. Bár a környező népek ezt a területi egységet inkább 

Mocsárföldként emlegetik. A várost névleg hűbéresi viszony fűzi az Ekrália nevű fejedelemséghez.  

DDééllii  VVáárroossáállllaammookk  ttéérrkkéépp  ((9966..  oolldd..)),,  EErrkk--mmeeddeennccee  ttéérrkkéépp  ((9977..  oolldd..)),,  GGrraacchh’’vvaaaarr  vváárroosslleeíírrááss  ((4444..  

oolldd..)),,  EErrkk--mmeeddeennccee  lleeíírrááss  ((5533..  oolldd..))    

 

 

KEZDETEK 
 

A JK-k a karakteralkotásnak megfelelően mindannyian jól ismerik egymást, összeszokott 

kalandozók ők. A csapattagok között erős a kapcsolat, jó ideje már annak, hogy összetalálkoztak és 

ha más nem, akkor a Dúlás alatt közösen eltöltött évek bizony kikezdhetetlen kohéziót jelentenek 

mindannyiuk számára. 

   

Az, hogy mely csapat milyen prológussal keveredik a történetbe attól függ, hogy milyen 

mentalitásúak, hogy a háború alatt mely oldalon tevékenykedtek. Ennek fényében alább három 

javasolt koncepció közül lehet választania a Mesélőnek: 

 

• Pyarroni („jó") bevezető: A karakterek azért, hogy a Szélvágtázók nevű nomád törzs mielőbb a 

szállásterülete felé vegye az irányt, azt a feladatot kapták, hogy végezzenek a törzs „otthon" maradt 

főnökével. Ez sikerült is, csakhogy a törzs sámánja azóta is a karakterek nyomában van. Előbb 

félszáz véresküt tett nomád vette üldözőbe őket, majd két nappal ezelőtt a sámán démoni ereje is 

megnyilvánult. Éjjeli táborhelyük egy szempillantás alatt futóhomokká változott. Pillanatok alatt 

magába szippantotta hátasaikkal együtt szinte mindenüket. Majd valami démoni lény keveredett elő 

az örvényből, mely elől alig tudtak elmenekülni. Azóta gyalogszerrel próbálnak átjutni a 

hómezőkön. 

 

• Semleges („káosz") bevezető: A karaktereknek a háború sújtotta földeken igencsak rosszul megy 

a sora az utóbbi időkben. Könnyű préda gyanánt, néhány nappal ezelőtt, egy kolostor került a 

képbe. Az, hogy csalnak, lopnak vagy rabolnak még el sem dőlt. Fáradt utazóként csupán szállást 

kértek a csuhásoktól. Fogalmuk sincs, mi buktatta le őket, de szerencséjükre egyikük a frissítő 

teába kevert kábító magvakat idejekorán észrevette. Nem volt más választásuk, fegyverrel kellett 

kivágniuk magukat, de még az sem volt egyszerű. Útközben azért amit tudtak, magukkal hoztak. 

Két nappal ezelőttig úgy hitték, sikerült megúszni a dolgot, de akkor a tábortűzön át egy nagy erejű 

tűzelementál rontott a kalandozókra. A küzdelemben szinte mindenük odalett, most gyalogszerrel 

menekülnek a hómezőkön. 

 

• Kráni („gonosz") bevezető: A karakterek egy pyarroni magiszter elrabolt lányát kísérték nyugatra, 

amikor az Aranykör lovagrend néhány tagjának kíséretében az apa beérte őket. Egy barlangban 

találtak menedéket, majd megpróbáltak tárgyalni. A dolog rosszul sült el, egy föld alatti járaton 

tudtak csak kikeveredni, ráadásul „véletlenül" a lány torkát is átvágta valaki. Most gyalogszerrel 

menekülnek a gyászoló apa és bosszúszomjas lovagok elől, keresztül a hómezőkön. 

   

A bemesélés során átélt viszontagságok, nem múltak el következmények nélkül. A 

karakterek készletei nagyon megcsappantak, nincsenek hátasaik, élelmük fogytán, felszerelésük 

hiányos, ezért maradhatott náluk az, amit magukon viselnek, ami a karakterlapokon szerepel. 

Ráadásul a fenti események és az egyfolytában meneküléssel töltött utolsó két nap nagyon 

megviselte őket. Ennek részleteiről az alábbi táblázat tájékoztat.  
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FONTOS! A játékosokkal tégy úgy, mintha ők dobnák ki a hátrányokat a táblázatból. 

Mivel ők döntik el, hogy közülük ki mikor dob, nincs más teendőd, minthogy sorba közlöd velük a 

hátrányokat.  

 

Induló Hátrányok: 

A fáradtság miatt -20% Fp mindenkinek. (Ezt pszi sem enyhíti, ha kötekednek már az is elfogyott!) 

 Ismeretlen mágikus hatás miatt, melyet a bemesélésben szereplő varázstudó(k) gyakorolt(ak) 

rá, a Kábulat módosító. Se varázslás, se pszi használat. (Ez megszűnik, ha pl. Líszia papjainak 

gyógyító erejéért folyamodnak (45 Mp-s gyógyítás). Vagy ha a karakter már 20 órája a 

völgyben tartózkodik, és persze eleget pihent!) EZ EGY VARÁZSLÁST GÁTLÓ HÁTRÁNY, 

BEVETÉSÉRŐL KÖVESD AZ IRÁNYELVET LENTEBB! 

 A karakter Ép-jének harmadát elvesztette egy komoly skalpsérülés miatt. 

 Bokaficam, -1 Ép, Harc helyhezkötve. 

 Betegség. Magas láz, gyengeség módosítói, képtelen beszélni. EZ EGY VARÁZSLÁST 

GÁTLÓ HÁTRÁNY, BEVETÉSÉRŐL KÖVESD AZ IRÁNYELVET LENTEBB! 

 Ujjak fagyási sérülése, -2 Ép, finom mozgásra (íj, dobótőr, zárnyitás stb.) komoly negatív 

módosító (-50). 

 Végkimerültség, a fentin túl további -30% Fp. 

 

FONTOS IRÁNYELV! A varázslást gátló hátrányokat elsődlegesen csak olyan varázstudó 

karakterekkel szemben vesse be a KM, akik potenciális veszélyt jelentenek, mivel kapásból 

képesek volnának „kivarázsolni” a csapatot a szituációból.  

Másodsorban olyan (gyógyító) karakterek kapják, akik korábban már képesek lettek volna 

a hátrányokat orvosolni. Ezzel magyarázzuk azt, hogy miért nem tették meg eddig.  

Ha nincsenek ilyen varázstudó karakterek, lehetőleg ne a varázstudók kapják ezeket a 

Hátrányokat, mert nem célunk már a modul kezdetén ellehetetleníteni őket!!! 

 

Ahogy a menekülő karakterek a végkimerülés határán haladnak a hóban, egy hegyhez 

érkeznek meg, melynek a teteje ködbe vész. Azon tanakodnak, hogy merről kerüljék meg a hegyet, 

amikor egyikük egy útjelzőkőre bukkan. Azt követve egy hágót találnak, mely - feltételezik - 

keresztülvisz a hegyen. Az alant elterülő táj a ködbe vész, ám itt sokkal kevesebb a hó. Könnyen 

tudják követni az utat, sokkal melegebb is van, még az út sem havas. Jó ideig egy bűzletes 

völgyben baktatnak, ahol a nagy ködtől az orrukig se látnak, ám azt a kaput könnyen észreveszik, 

amely váratlanul előttük tornyosul.    

Itt kezdődik a modul a JK-k számára!!! 
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A MODUL 1. CIKLUSA 
 

A Csend havának 10. napja, amikor: 

• a karakterek szörnyű kálváriájuk után ünnepelt hősként (és a végkimerültség határán) érkeznek 

meg Grach'vaar városába. 

• jó esetben elfogadják a kancellár invitálását a palotában, hogy kipihenhessék fáradalmaikat. 

 

Főbb események: 

• 18 óra - a karakterek Grach'vaar kapujában összefutnak a „Démonnal" 

 

A Csend havának 11. napja, amikor: 

• a karakterek megismerkednek a várossal, rácsodálkoznak annak sajátosságaira. 

• feltehetően megpróbálnak gyógyírt találni a menekülés során szerzett „sérüléseikre". 

 

Főbb események: 

• kb. 12 óra - a karakterek kései ébredése 

 

"Betegen, fáradtan és a végkimerülés határán megérkeztek egy városfalnak tűnő építményhez." - 

kezdő mondattal lehet indítani a modul, majd a "Mi a fene van?" kérdésre - RÖVIDEN!!! - 

megtörténhet a bemesélés. Megismerhetik, miként is kerültek ide, ebbe a helyzetbe. 

 

„- Kik vagytok?" - kiált le valaki a fentről. 

 

Alig van idejük átgondolni a szituációt és épphogy szóra nyitják a szájukat, amikor újabb 

kiáltás hallatszik fentről: „A Démon!". "Hát ti lennétek azok?" - kérdi egy csodás szépségű nő éteri 

jelenése, mélyen zengő férfi hangján. "Ez az én birtokom." - suttogja, majd arasznyi karmokat és 

denevérszárnyakat növeszt és a karakterekre ront. Heroikus harc kezdődik a különös bestiával. 

Végül, szerencsésen alakulnak a dolgok és amikor esetleg már azt hiszik, itt a vég, egy jól sikerül 

találatot követően elpusztul és elenyészik a szörnyeteg. Igen, ez egy megbundázott meccs! Ha 

ügyesen alakítottad a dolgot Mesélő, nem is vesznek észre semmit a dologból. Itt akár morális 

szabályra is tehetsz egy karaktert, ha úgy véled, nem veszik eléggé komolyan a helyzetet! 

Mindenesetre ha rosszul állnak a dolgok, Roin végez az általa a karakterekre küldött atiss-

szökevénnyel. Mégpedig úgy, hogy a palotában alvó nő testét megöleti annak alvajáróvá tett 

szeretőjével. Persze az is tökéletes, ha önerejükből képesek győzni a karakterek! (Jegyezd fel KM, 

milyen sebeket ejtettek a karakterek "Démonon"!)  

AAnnttiissss--sszzöökkeevvéénnyy  „„DDéémmoonn””  BBeessttiiaa  ((9900..  oolldd..)),,    

 

Az aludni készülő város, akik már hetek óta rettegésben éltek a „Démon" miatt, most a 

késői óra ellenére egyszerre felpezsdül. A kapukat kitárják, a hős Jk-kat, akiket „Roin-bajnokai"-

ként éltet a nép, a vállukon viszik a palota elé. Az úton mellettük van a segítőkész hadtartó 

tracchus, Kovrada Kheton is (gyógyitallal felszerelve), aki futtában elárulhat ezt-azt. A nép a 

palotán kívül gyűlik össze, bent pedig Emhoteph tracchus, a udvartartó köszönti a karaktereket. 

Hálálkodnak, elsőként - és ha a JK-k ezt nem cáfolják meg, így is marad - az Igazságos Roin király 

bajnokainak tekintik őket. Azoknak a kalandozóknak, akiket maga a király, pontosabban 

kormányzó, bérelt fel, a démon elűzésére. 

KKoovvrraaddaa  KKhheettoonn  NNJJKK  ((6633..  oolldd..)),,  EEmmhhootteepphh  NNJJKK  ((6622..  oolldd..)),,  EErrkk--mmeeddeennccee  ttéérrkkéépp  ((9977..  oolldd..)),,  

GGrraacchh’’vvaaaarr  lleeíírrááss  ((4444..  oolldd..)),,  RRooiinn  EErrőőddjjee  ttéérrkkéépp  ((9988..  oolldd..))  

Előfordulhat, hogy a karakterek nem vállaljál be a sors által rájuk rótt szerepet. Ez sem baj. 

Az igazságos Roin akkor is biztosan megjutalmazza majd őket. Csak néhány nap és visszatér 

külhoni útjáról. 
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Szélsőséges - és rendkívül irreális esetben -, főleg ha tipikus „menekülünk a modul elől, 

hogy megizzasszuk az aljas KM-et" csapatról van szó. Lehet, hogy egy percig sem akarnak a 

városban maradni. Semmi baj kedves KM, nem kell megijedni és drasztikus módszerekhez 

folyamodni. Ne kényszerítsd a JK-kat, ne kövess el rajtuk erőszakot. Lapozd fel a „Mi van, ha ..." 

fejezetet, vagy cselekedj belátásod szerint. 

„„MMii  vvaann  hhaa……””  ((4433..  oolldd..))  

 

Ha minden a rendes kerékvágásban halad, hagyjuk egy kicsit a JK-kat beszélgetni, 

ismerkedni, hisz az udvartartó - annak ellenére hogy egy ifjú amund - nagyon közlékeny és 

készséges. Próbál jó vendéglátó lenni. Némi frissítő, némi étel. A kimerültség határán nem húzzák 

soká (akár próbadobásokra is sor kerülhet) és végre bealszanak majd. 

 

Akárhol is térnek nyugovóra, sokkal tovább alszanak, mint tervezték. (Ennek az irtózatos 

fáradtság mellet, bár ezt még nem tudják, a legfőbb oka a hely egyik különleges jellemzője.) 

Ébredéskor fontos(!) a Mesélői félmondat arról, hogy álomtalan álmuk volt, mint akit agyonvertek! 

Ha a palotában vannak, biztos senki nem zavarja a pihenésben őket. Ébredéskor királyi lakoma 

várja a csapatot, tucatnyi szolga, ynevi kánaán!  

 

Az udvartartó az étkezés vége felé hamar feltűnik. Néhány szó után megemlíti, hogy a 

kormányzó nemesi vendégei - az ekraliai fejedelem családja - ma este örömmel vacsorázna a 

karakterekkel. Egy kisebb fogadásról van szó, amit a nemesek vele szerveztettek. Persze a nép is 

kíváncsi a hősökre, néhány száz fős tömeg verődött össze odakinn reggel óta, hogy Roin 

bajnokaival találkozhasson. 

NNeemmeessii  iinnttrriikkáákk  sszzááll  ((2244..  oolldd..))  

Jó esély van rá, hogy a karakterek első gondolata a mielőbbi gyógyulás lesz. Kivétel nélkül 

sérülésekkel, betegséggel küszködnek, ráadásul a „Démon" is bevihetett nekik néhány 

jobbcsapottat. Az udvari felcser itt kevés, kénytelenek lesznek a papsághoz fordulni, akiket 

egyébként saját templomukban kell felkeresni a hely szokásaihoz hűen. (Hithű pyarroniták itt majd 

szívhatják a fogukat.) 

LLíísszziiaa  vvaalllláássaa  lleeíírrááss  ((5522..  oolldd..)),,  TTeemmpplloomm  ttéérrkkéépp  ((110000..  oolldd..))  

 

Feltehetően megpróbálnak majd térképet szerezni a városról és környékéről. Ebben 

legnagyobb segítségükre Emhoteph lehet. (Kiadandó vaktérkép!) (Ha a térképet „kezelő játékos 

karakterének van Térképészet képzettsége, akkor segíts nekik KM az egyes helyszínek 

bejelölésénél, máskülönben azonban had ügyeskedjenek önállóan!) 

 

Tehát a karakterek szabadok, kint kicsit cudar az idő, havas eső erős szél. De ott van a 

rajongótábor, a papság (papot hívatni nem tudnak, fel kell őket keresni) és az egész város. A 

palotán belül kényelem, meleg, szolgák, fürdő. Rajtuk áll, mit tesznek.  

Szabad játék!  
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A MODUL 2. CIKLUSA 
 

A Csend havának 11. napja, amikor: 

• a karakterek - ha kedvük tartja - részt vehetnek a tiszteletükre rendezett fogadáson. 

 

Főbb események: 

• 17 óra - a karakterek tiszteletére rendezett fogadás kezdete 

 

A Csend havának 12. napja, amikor: 

• a karakterek belefutnak néhány történetszálba, melyek közül várhatóan néhányba belefolynak 

majd. 

 

Főbb események: 

• 9 óra - az ünnepi játékok kezdete 

 

A modul ezen szakaszában már a karakterek – és persze a Mesélő – kezébe kerül az 

irányítás. A Mesélő szabadon felvonultathatja az egyes történetszálakat. Persze főként azokat, 

melyekre várhatóan „ugranak" majd a karakterek. Ha ez nem történik meg, ha a karaktereknek 

valami teljesen más tervük van, hagyni kell őket szabadon játszani. Feleslegesen ne húzzuk az időt. 

Ha láthatóan valami úgysem érdekli őket, akkor azon lépjünk gyorsan túl. A lényeg, hogy 

megőrizzük a történet koherenciáját és dinamikáját. A hely él, szereplők cselekszenek, minden 

történik a maga útján akkor is, ha a karakterek épp nem veszik ki belőle a részüket. A városiak 

hősnek tartják őket, bár néhányan feltehetően most már nem szimpatizálnak velük valamiért. 

Szóval a szituáció úgysem engedni, hogy beleszürküljenek a hétköznapokba! 

TTöörrttéénneettsszzáállaakk  ((2233..  oolldd..)),,  NNeevveessíítteetttt  NNJJKK--kk  ((6600..  oolldd..))  

 

 



 15 

A MODUL 3. CIKLUSA 
 

A Csend havának 12. napja, amikor: 

• a karakterek - ha olyan a státuszuk a városban - eltűnésekről és gyilkosságokról hallanak. 

 

Főbb események: 

• 10 óra - Adzsabala El Abadei, az ékszerész holttestét megtalálják a mocsárban 

• 11 óra - Yirdisz Viandon, a varázslónő levelet küld a karaktereknek 

• délután - az ifjú örökös, Ignarius öngyilkossági kísérlete 

 

A Csend havának 13. napja, amikor: 

• a ciklus záró eseményeként a karakterek egy rajzot kapnak, a rajzon - melyet egy gyermek 

szénnel készített egy palatáblára - egy középkorú férfi arcmása látható. (Kiadandók!) 

 

Főbb események: 

• 10 óra - a titoktartó tracchus maradványaira favágók találnak rá 

• délelőtt - a karakterek kezébe jut a Naroo rajza a "Fekete Emberről" 

 

A harmadik ciklusban a karaktereknek kijut a jóból és jó eséllyel kénytelenek megismerni a 

hírnév - és gazdagság ? - árnyoldalait is. Mindenki akar tőlük valami, sokan saját céljaikra 

szeretnék felhasználni őket. Mocsárföldet megülő ködfelhő újabb titkokat, rejtélyeket és 

megoldandó problémákat vet az útjukba. Kezdik már sejteni, hogy minden mindennel összefügg, és 

van koncepciójuk arról, hogy ki vagy mi van a háttérben. Ennek apropóján elérkezett az idő, hogy 

kicsit összekavarjuk a szálakat és felpezsdítsük a játékot. A történetben arcot adunk a titokzatos 

idegennek, a játékon belül pedig egy újabb játékot hirdetünk. 

 

Tisztelt Mesélő, ennek a ciklusnak a végére mindenképp el kell jutnod a hónap 13. 

napjának délelőttjéig. A záró eseménynek is fixnek kell lennie. A karakterek - amikor mindannyian 

egy helyen vannak - kézhez kapnak egy rajzot. A rajzot egy Naaro nevű gyermek készített, az 

egyetlen túlélő a szénbányából, aki – ha a karakterek ténykedése ezt nem lehetetlenítette el – a 

Remeténél rejtezett eddig. A kép annak a férfinek az arcát mutatja, aki felelős a bányászok 

haláláért, és akitől valamiért annyira retteg a gyermek, hogy azóta sem mer elaludni.  

Részletek a Bánya titka történetszálnál. Amikor a karakterek kezébe adod a képet Mesélő, 

közölnöd kell velük, hogy ők bizony ismerik ezt a férfit. Arra a kérdésükre pedig, hogy „Honnét?", 

„Majd a következő ciklusból kiderül!" - választ kell kapniuk. 

AA  bbáánnyyaa  ttiittkkaa  sszzááll  ((3344..  oolldd..)),,  NNaaaarroo  NNJJKK  ((8855..  oolldd..)),,  FFeekkeettee  EEmmbbeerr  NNJJKK  ((6611..  oolldd..)),,  VVoollll  eenn  VVootttteenn  

NNJJKK  ((8844..  oolldd..))  

 

 



 16 

A MODUL 4. CIKLUSA 
 

Néhány évvel vagy hónappal a modul kezdete előtt, amikor: 

• történt a karakterekkel ami történt, de az események végül balul sültek el, és minden JK életét 

(KÜLÖN-KÜLÖN!), egy titokzatos idegen - hogy pontosan ki, azt semmiképp nem tudhatják meg 

- mentette meg. 

 

Ez a ciklus nincs kidolgozva. Minden mesélő, még a tábor előtt, próbáljon meg néhány 

opcionális kalandötlettel elméletben készülni! A mesélőnek kell improvizálnia az egészet, ráadásul 

nem is a saját csapatának fog mesélni. Pár órával a ciklus kezdete előtt dől csak el, hogy kik 

alkotják majd a csapatát. Egy izgalmas kihívás a KM-nek és a JK-nak egyaránt. Kezdete előtt KM-

megbeszélést tartunk, hogy segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik úgy érzik, nehezen 

boldogulnak a sors szeszélye által rájuk rótt teherrel! ;) 

A 3. ciklust követően minden játékost „összeterelünk". Majd minden Mesélőhöz 

kisorsoljuk, hogy ki az az öt játékos, akinek a negyedik ciklust ő meséli le. A Mesélő nem mesélhet 

olyan játékosnak, akinek egyébként is a KM-e, illetve parti-tagok nem kerülhetnek egy csapatba 

ebben a ciklusban. Ez egy délutáni ciklus, a Mesélő így nincs időhöz kötve. Az egyetlen kitétel, 

hogy másnap reggelig befejezze a történetet. (Azért itt legyünk „emberségesek", öncélúan és 

feleslegesen ne nyújtsuk el addig a dolgot!) Közöljük a játékosokkal, hogy ez a ciklus közvetlenül a 

csapatversenybe nem számít bele, ám a legjobb szerepjátékos kiválasztásában komoly szerepet 

játszik majd. 

Minden Mesélő azt mesél, amit akar. Ebben persze meghatározó szerepe lesz annak, hogy 

milyen karaktereket sorsoltunk mellé. A csapaton belül lehetnek nagy szintbeli különbségek, 

komoly karakter-karakter ellentétek, tehát a feladat óriási. Javasolt irányelv, hogy a történet a 

közelmúltban, a Dúlás ideje alatt játszódjon, még a Gömbszentély lezuhanása előtt. Elvárás, hogy 

minden karaktert külön-külön egy titokzatos idegen mentsen meg a haláltól, és erről a többi 

karakter ne szerezzen tudomást! Hogy valakit a bitófa alól ment ki befolyását latba vetve. Vagy 

morális szabályon lévő karakterbe önt gyógyitalt, az lényegtelen. A megmentést követően a 

megmentő - akinek az arcát azért megpillanthatták - nyomtalanul elenyészik. Sem annak előtte sem 

azután nem találkozik soha többé a karakterrel.  

A modulban ez a titokzatos idegen ugyebár Roin, aki őrködik a kiválasztottjai felett. 

Minden karakternek úgy kell megélnie a dolgot, hogy ebből a random csapatból csak ő menekült 

meg, mert az ő univerzumában, az ő Ynevén ez így is történt. Az ad-hoc kalandozócsapat többi 

tagja, ami a modult illeti, minden egyén számára csak statiszta. Fontos ezért, hogy a 

megmenekülést a többi játékostól külön négyszemközt meséljék le a KM-ek! 

Azokat a karaktereket is - ha vannak ilyenek -, akik eleve nem lehetnek Roin 

kiválasztottjai, megmenti az idegen. Ennek az a magyarázata, hogy ő előrelátta, hogy ezen 

karakterek életben maradása kellett ahhoz, hogy a kiszemelt karakterek valaha elérjék a medencét. 

 



 17 

A MODUL 5. CIKLUSA 
 

A Csend havának 13. napja, amikor: 

• a karakterek - nagy valószínűséggel - megkísérlik kinyomozni, ki az a titokzatos idegen, aki a 

képen látható. 

• egy vagy több történetszálat kibogoznak. 

• a karakterek - ha még nincs nekik, akkor KM segédlettel - szert tesznek egy gyöngyre. 

 

Főbb események: 

• 12 óra - a karaktereket felkeresik/meggyanúsítják a titoktartó halála kapcsán 

• 16 óra - Enaliana Viandon holttestét felfedezik a virágházban 

 

A Csend havának 14. napja, amikor: 

• a karaktereket Roin próba elé állítja majd. 

 

Főbb események: 

• éjjel, reggel - Roin próbára teszi a karaktereket 

 

A ciklus kezdetén a karakterek magukhoz térnek a múltba révedésből. Az rajtuk áll, hogy 

megosztják-e társaikkal a múlt eseményeit vagy sem. Mindettől függetlenül ez az új körülmény 

tovább bonyolíthatja számukra a helyzet megítélését. Elképzelhető, hogy majd megpróbálnak 

információt szerezni a képen látható férfiről, de feltehetően senki nem tud nekik segíteni. Ennek 

okairól Roin bemutatásánál található pontos infó. A helyzet tisztázásához, nem kell sokáig várniuk. 

RRooiinn  NNJJKK  ((6611..  oolldd..))  

A Csend havának 14. napján álmukban Roin meglátogatja őket. A karakterek számára ez a 

valóság, semmi esélyük arra, hogy leleplezzék a dolgot. Minden történést a hagyományos módon 

kell lemesélni. Ideális esetben a karakterek a palotában alszanak. Hajnalodik és valaki felzörgeti 

őket. A kormányzó hazatért és azonnal látni kívánja őket. Jó esély van rá, hogy a karakterek előre 

örülnek, hogy feltehetnek néhány kérdést az uralkodónak és hogy megkapják tőle a jutalmukat. Ha 

a karakterek nincsenek a palotában, akkor ott ébrednek, ahol vannak. Majd valami módon egy 

olyan helységbe kell „terelned" őket KM, ami a helyzethez képest nem erőltetett és ahol az 

uralkodó fogadná őket. Ha bármi okból elvesztették egymást, kb. szabad kezet kapsz, hogy 

villámgyorsan összetereld őket. 

A próba helyszíne mindig egy Roin által ellenőrzött, az Antisson megidézett, 

varázslatokkal életre hívott, köztes tér, mini létsík, ahol ő minden törvények atyja, azaz teljesen 

uralja ezt a helyet. Ennek a "köztes térnek" a létrahozására Roin csak a medence nagyjábóli 

határain belül képes. A hely mérete tetszőleges. Megjelenésében és minden másban Roin 

akaratának engedelmeskedik. Alapesetben egy félhomályos dolgozószoba. Roin a karakterek 

gondolataival végig tisztában van, nincs rá mód, hogy lebuktassák, hogy meglepjék, hogy sarokba 

szorítsák. A karakterek is pl. csak azokat a varázslataikat, adottságaikat használhatják, amit Roin 

ebben az álomsíkban megkreál a számukra. Tehát pl. egy mentálszem eredményét Roin adja meg 

számukra, és erről ők mit sem tudnak. Ez az az ellenőrzött kísérleti helyszín, amely miatt Roin az 

Erk-medencébe "csalta" a karaktereket, és a modul során ezért törekszik arra, hogy itt tartsa őket. 

Ha a karakterek kitörtek a medencéből - azaz a modulból - akkor Roin, mert nincs más 

választása, a valóságban keresi meg őket. Mivel elég magas szintű és tapasztalt, kb. minden 

ugyanígy zajlik le majd ott is! 

 

A próba két részből áll. De még mielőtt ehhez eljutnának a játékosok Roin megpróbál 

velük szóba elegyedni. Az egyből kiderül  a karaktereknek, hogy ő látható azon a képen, amit 

Naroo rajzolt, azaz ő mentette meg egykor mindannyiójukat. A király érdeklődéssel fogadja őket, 

beszámolójukat, kérdéseiket. Amire neki nem gond, arra őszintén válaszol. A nagy titkolózásoknak 

már semmi értelme, mert az ő számára ez a zárójelenet, ezért a pillanatért tevékenykedett 

emberöltőkön át. Persze önmagának nem ellensége, nem árul el olyat, ami „felzaklatná" a 

karaktereket. Necces kérdéseknél inkább húzza az időt, tereli a témát. A terembe belépő 
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karaktereket Roin már nem engedi ki a próba végeztéig. Ám a próbán közvetlen kényszer alá nem 

vetheti a jelölteket, a szabad akaratukkal nem babrálhat, hisz úgy semmi értelme a próbának. 

Ha esetleg a karakterek rátámadnak, igaz akármit megtehetne, próbál hihető módon 

védekezni. Pl. lesz egy láthatatlan testőre, az íróasztala valójában egy alakváltó Umich, a mágikus 

támadást elnyeli a nyakában lévő medál, stb. 

 

A próba első fázisában Roin megmutatja a gyűjteményét a karaktereknek. Régi használati 

tárgyakat gyűjt, melyeknek különleges múltja van. Ebből épp tíz van a vitrinben. Mindnek tudja a 

történetét, és ezt nagyon érdekesen és élvezettel meséli a karaktereknek. A Tizedik (épp mint a 

modul címe!) egy olyan tárgy, amivel kolduskölyökként az egykori tanítványa játszott 

gyermekkorában. Roin felajánlja, hogy a tárgyak közül egyet-egyet szívesen a karaktereknek ad. 

Válasszanak! Csakis az a karakter lehet a kiválasztott, aki ezt a bizonyos tárgyat választja. 

 

A tárgyak listája Roin előadásában: (Kiadandó a hozzátartozó rajz!) 

„Az egyik büszkeségem, ez a Calowynről származó pénzérme. Sokak kezében megfordult, de a 

történet szerint egy kyriai nemes kabalaérméje volt. Kisgyermekként kapta „fizetségként" a 

nagyapjától valami apróságért cserébe. Ez annyira megragadta, hogy később a Quiron-tenger 

legnagyobb kereskedőflottáját harácsolta össze. 

Ez a csupa lyuk tojásdad fémtárgy is egy gyerekhez köthető. Egy kimondhatatlan nevű és mára már 

kihalt fajú aquir ifjú kedvenc hangszere. Nem is értem, miért hiszik sokan, hogy létezésüktől fogva 

csakis a halál és pusztítás szolgálói voltak az ősi idők eme lényei. 

Aztán ott van, az az éles kődarab. Talán nem is egy kategória a többivel, mert ez egy kényszer 

szülte eszköz. Cranta 26. királyát ölte meg vele tulajdon leánya. Tettét ne ítéljük el egyből, az apa 

erőszakot akart elkövetni rajta. Végül aztán együtt temették el őket. 

Közel sem ennyire izgalmas a története, ennek az orsó alakú bronz hámvasnak. A kyrek harci 

szekereinél használtak ilyeneket. Ez annyiban különleges, hogy az enrawelli nagy aréna első 

győztes hassidisének fogatát szolgálta a verseny ideje alatt. 

Ez itt pedig a földrajzilag a legmesszebbről való tárgy. A Satralis túlfeléről származik. Egy Yneven 

sosem látott fajba tartozó hajóskapitány kapta kedvesétől, mielőtt kísértve az isteneket, sosem látott 

távolba indult hajóján. A tengerek szeszélye, hogy a hajó roncsaival együtt ez a melltű Riegoy 

közelében partra vetődött. A halász, aki megtalálta, hálóvarrótűt csinált belőle. Jól szolgálta őt is, 

de én azért a magam módján megpróbáltam helyrehozni. 

Aztán a kincskeresők által legígéretesebbnek vélt darab. Dzsenn pergamentok. Volt benne sok 

minden, kivégzési parancstól kezdve hadseregparancsnoki kinevezésig. Sőt, egy amundoknak szóló 

békeajánlat, melyet a címzett sosem olvashatott el. Ki tudja, mi lett volna, ha az elfek nem ütnek 

rajta azon a küldöttségen? 

Ez korántsem ennyire világmegváltó darab és sokkal rozsdásabb is. Egy godoni ács szerszáma. 

Gyakorlatilag egy háromfejű nyélnélküli szekerce. A sokra hivatott mesterember a gondolataival 

irányította. 

Az egyszeri kíváncsiskodó számára sokkal érdekesebb ez az anúriai tűzkristály. Még mindig 

működik, a napfény sugaraival lehet vele tüzet csiholni. Ennek a titokzatos fajnak az egyik 

lordkapitányáé volt, arra felé ez alapvető katonai felszerelés. 

Na és itt van, ez a nyakék, bár a kyr nevét inkább jósláncra kellene fordítani. Reigh-En Zerdal 

kedvenc ágyasáé volt. Igen a Kárhozat asszonyának egyik nagyhatalmú papnőjéé. Ne ijedjenek 

meg, már nincs rajta átok. De amíg volt, minden asszony, aki magára öltötte, az végzett az összes 

szeretőjével. 

Ez pedig a tizedik. Godora hercegének fivéréjé volt az a sétapálca, melyet ez az unikornisfej 

díszített. Amikor merénylet áldozata lett, akkor is ez volt nála. A tetemével együtt a kanálisba 

dobták. Utóbb egy koldus fia találta meg, és gyermekként, mint egyetlen játékát őrizgette. Szomorú 

gyermekkora volt. 

Nos válasszanak...!" 

 

A második próba sokkal kegyetlenebb. Roin a karakterek háta mögötti szekrény vitrinjében 

lévő díszes fiolára hívja fel a figyelmüket. A karakterek odapillantanak, ő pedig eltűnik. Már csak 

testnélküli hangként van jelen. "Nos abban a fiolában van az ellenméreg. Hogy mi ellen, ami épp 
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most került a szervezetetekbe!" A KM a hatás kedvéért ME-t dobat a partival és gondosan feljegyzi 

az értékeket. "Gondolom már kezditek érezni a hatását." Ekkor a karakterek megkapják a bódulat 

módosítót. Nincs varázslás, nincs pszi, nincs semmi, nem mintha bármit is számítana. Kábán 

tántorognak és még a mindent gyógyító gyógyital is kihullik a kezükből. "Pár perc múltán leáll a 

szívetek, szóval jó lenne sietni! Ja, és mielőtt még elfelejteném! A fiola tartalma csak egy embernek 

elegendő! Sajnálom, ... de tényleg." Itt tényleg őszinteség sugárzik a hangjából. Ebben a próbában 

az derül ki, hogy mely karakter rendelkezik olyan lelkülettel, mint az egykori tanítvány. Más szóval 

az a nyertes, aki nem hajlandó a társaira kezet emelni a fiola megszerzésért, aki nem is gondol erre, 

aki becsülettel vállalja a halált. Ha a fenti Tizedik tárgyat választó személy is így cselekszik, akkor 

ő a kiválasztott, ő az a személy, aki Noir kegyeltévé válhat. 

- Ha nincs ilyen személy az nem okoz gondot Roinnak, holnaptól készülődik a tizenegyedik 

próbára. A fiolát megszerző karakternek pár szóban elmondja a szitut. "Sajnálom, de nem te 

vagy Noir kiválasztottja, vagy legalábbis nem az én tanítványom. Most már a sorsotok a saját 

kezetekbe került, mond meg a társaidnak is!" Itt esetleg – ha a modul folytatásához kell ez a 

KM szerint – mondhat pár motiváló homályos jóslatot a közelgő veszedelmekről, esetleg a 

gyöngyök fontosságáról, de semmi konkrétat. A karakterek rövidesen mély álomból(?) 

ébrednek kb. ott ahol korábban lefeküdtek. Roin hatalmának köszönhetően náluk van az 

általuk, választott tárgy (kivéve a Tizedik!), illetve megpillantanak öt fiolát. A bennük lévő 

folyadékban pedig egy-egy csecsemőbőrdarab úszkál, rajta Noir félig lehunyt udzs-szemével. 

- Ha van ilyen személy, akkor bárkié is lett a fiola, az is "meghal". Majd Roin magához téríti a 

kiválasztottat. A kiválasztottra ekkor már visszakerül az udzs-szem. (Roin visszarakta.) 

Elmond neki mindent. Felajánlja, hogy a leghatalmasabb Noir-pappá, Noir kegyeltévé képzi. 

Ez a sorsa, érvel ahogy tud. Ha a karakter rábólint, akkor már csak annyit kell megtennie, hogy 

a Roin által adott árnyékpengés tőrrel le kell őt szúrnia. Ha a karakter vonakodik Noir 

követőjévé lenni, Roin megpróbálja - akár csellel (pl. egy színlelt dühös támadással) elérni, 

hogy a karakter azzal a bizonyos tőrrel szúrja őt le. Hisz így legalább örökre a tanítványhoz 

láncolhatja magát az antisson. És persze ott folytathatja a győzködést. Ha ezt - a leszúrást - se 

őszinteséggel, se csellel nem képes elérni, és a karakter faképnél hagyja, Roin hajlamos maga 

ellen fordítani a tőrt, és örökre elpusztulni. 

 

Opcionális problémák: 

- Van Noir-pap a csapatban. Róla, hogy az lehessen, Roin nem nyúzhatta le az udzs-szemet. 

Akkor mi történt? Nos a karakternek volt egy ikertestvére - akiről tán ő nem is tudott, mert 

fiatalon halt meg - ezt nyúzta meg anno Roin. Sejtelme sem volt, hogy két gyerek látta meg a 

napvilágot azon a bizonyos csillagok által megjövendölt helyen és időben. Sajna neki már van 

Lélekőre, őt már más "képzi", így Roin se tudja mi lesz, ha tényleg ő a kiválasztott! 

- 10000 évnél idősebb karakter vagy nem élőlény van a partiban. Reméljük nem lesz, de ha 

mégis, akkor ő valójában nincs az Antisson Roin próbája során. Ettől függetlenül a játékos 

játszhat úgy, mint a többiek, de a valóságban a karaktere nem tud semmiről. Mondjuk azt, hogy 

ő irányítja Roin álomvilágában önmagát. Az egyetlen kitétel, hogy ő - ez a játékos - válasszon 

a tíz tárgy közül utoljára. Meghagyva a lehetőséget a többieknek a Tizedik tárgy 

kiválasztására! Merthogy ugye ő nem lehet kiválasztott! Természetesen ébredés után, a KM-

nek félre kell hívni őt, és előadni a történteket. Ez a JK nem is kap semmit Roin „relikviáiból".  

 

A jelenet után a karakterek magukhoz térnek. Tán azt hiszik majd, vége a történetnek. 

Lehet, hogy tanácstalanok. Lehet, hogy úgy döntenek elhagyják a várost. Lehet, hogy még van egy-

két elvarratlan szál, amit megpróbálnak megoldani. Hagyjunk nekik egy lélegzetvételnyi időt, had 

csinálják amit szeretnének. Majd a dramaturgiailag megfelelő pillanatban vezessük fel nekik a záró 

epizódot azzal, hogy a náluk lévő különleges gyöngy(ök) egyik pillanatról a másikba arany fényt 

kezd el ontani magából. Sok múlik azon, hogy erről a történetszálról mennyi háttérinfót sikerült a 

modul során összeszedniük. Mindenesetre különféle NJK-kon keresztül (a sikoltozva 

öngyilkosságot elkövető, közben a végítélet napjáról ordítozó látnok Hivéna, a közelgő földöntúli 

viharról beszámoló toronyőrök, a baljós előjelekről zavartan suttogó és harcra készülő Líszia-

papok, stb) megteremthetjük a szükséges hangulatot. És hogy mit tesznek a JK-k, mindez rajtuk áll. 

A lényeg, hogy magukhoz, személyiségükhöz, jellemükhöz mérten reálisan cselekedjenek majd. 
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A MODUL 6. CIKLUSA 
 

A Csend havának 14. napja, amikor: 

• a karakterek - és a város lakói - számára egyértelművé válik, hogy valami szörnyűség közeledik a 

város felé. 

• Grach'vaar város számára elérkezik a végítélet napja. 

 

Főbb események: 

• 08 óra - a gyöngyök arany fényben kezdenek ragyogni, (ha pl. eladták, a vevő visszahozza) 

• 09 óra - az ekraliaiak egyik szavahihető embere a megtisztított hágón keresztül elhagyja a 

medencét 

• 10 óra - Líszia főpapnője isteni sugallatot kap a város felé közelgő veszélyről 

• 11 óra - a csapat az egyik karakteren keresztül - csakis szükség (gonosz party) esetén - parancsot 

kap 

• 12 óra - az ekraliaiak imént távozó futára váratlanul visszatér és beszámol a közelgő borzalmas 

viharról  

• 13 óra - a látnok Hivéna őrülten kiáltozva egy olvasztóüstbe veti magát és meghal; a két őrhelyről 

őrök érkeznek a palotába és jelentik a dél-kelet felől közelgő vihart 

• 14 óra - Líszia papjai a belső szentélyben, egy önkéntes feláldozásával, megidéznek egy Furudot 

(ha a főpapnő halott, ez nem következik be) 

• 15 óra - Líszia papjai és fanatikusai isteni alakban elhagyják a templomot, hogy megütközzenek a 

viharral 

• 16 óra - a Viharok Ura megérkezik, hogy a föld alól előcibálja Drakorrathalakossrothokh 

maradványait és visszavonhatatlanul elpusztítsa őt. 

 

Ez a ciklus lesz a vízválasztó. Itt eldől, hogy ki személyesíti meg jól a karakterét. Lesznek, 

akik hősként halnak meg, és lesznek, akik - nagyon okosan - megfutamodnak. Lesznek, akik még 

ezen a helyzeten is megpróbálnak - személyiségükhöz hűen - nyerészkedni, és lesznek, akik 

próbálják menteni a várost, annak lakóit. 

Lényeges, hogy sorra kísértsük meg a karaktereket: 

- Hefha Olanin, vagy Onblorius a konzul kérhetik tőlük, hogy juttassák ki innen a trónörököst. 

- Emhoteph azt kérhetik, hogy álljanak a város védőinek élére, és óvják meg Grach'vaar-t. 

- Ismeretlen és ismert NJK-k bízhatják rájuk saját maguk, vagy szeretteik életét. 

- Stb-stb, a felvonultatható kísértések és jellem-próbák száma végtelen. 

 

A lényeg, hogy olyan NJK-k forduljanak a karakterekhez segítségért, akik közel kerültek 

hozzájuk a modul során. Illetve olyan ajánlatokat kapjanak, amiket nehéz visszautasítani. Próbáljuk 

ki, miért hajlandóak kockáztatni az életüket. Ne féljünk aljas húzásokat se bevetni, de semmiképp 

ne állítsuk kényszerpályára a karaktereket. Mindenképp maradjon meg a döntés szabadsága!!! 

Van néhány olyan NJK (helyi szerveződés), amely a karakterektől függetlenül cselekszik 

ebben a helyzetben. (Őket kizárólag a JK-k tántoríthatják el ettől, persze csak ha erre komolyan 

ráfekszenek és időt szánnak.) 

 Ekraliai nemesek: menekülnek. Emhoteph sem akadályozza meg őket ebben. Nem tudni, ekkor 

ki él még közülük, de ideiglenes „fegyverszünetet" kötnek, felcihelődnek és elhagyják a várost. 

Köszönhetően a körülményeskedésüknek, késve indulnak. Mindenképp megkísérlik felkérni a 

csapatot a kíséretre. És bár a völgyből kijutnak, a pusztulás szele - két-három Kry'sherek 

képében - utol éri őket. (A karakterek nélkül - mert enGrion az első pillanatban egy hatalomszó 

áldozata lesz - esélyük sincs a túlélésre.) 

 Drakoniták: akik tehetik megpróbálják követni a náluk lévő gyöngy útmutatását, feltéve, hogy 

ekkor még birtokolják a gyöngyöt és nem végeztek velük a karakterek. Nem járnak sikerrel, 

egyébként is rettegnek. (Ha a karakterek is a gyöngy nyomában járnak, összefuthatnak velük 

Reulmeh mauzóleumának környékén, akár követhetik az óvatlan karaktereket a sírhelyig. Ott, 

ha még élnek a fejvadászaik, azokat megpróbálhatják bevetni. Szeretnék elijeszteni a 

karaktereket az őseik kincsétől.) 
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 Városiak: Köszönhetően a tracchusok Roin iránti elvakult hűségének, a város falain belül élők 

itt maradnak. A hivatalnokok, bár koránt sem magabiztosak, a maradás mellett döntenek. A 

falakon kívül élők a hágón át menekülnek. Az udvartartó a legelvakultabb, a hadtartó, de 

méginkább a számtartó könnyen meggyőzhető. (A karakterek beavatkozása nélkül viszont 

maradnak. Az idő tényező ellenben nagyon fontos, a városban lakó ezrek élet múlik ezen és a 

lehető leggyorsabb távozáson. Emhoteph annyira elvakult, hogy ha a karakterek Roin árulását 

hozzák fel érvnek, akkor még börtönbe is küldheti őket.)  

 Líszia papnői: felveszik a harcot a közeledő rettenettel, sőt elébe is mennek és hírmondójuk 

sem marad. (Ha valamely JK közelebbi kapcsolatba került egyikükkel, az ezt nem biztos, hogy 

ölbe tett kézzel végignézi.) 

 

Gonosz (halál központú, kráni, ranagolita) csapat esetében nem lesz meg a kellő motiváció 

a probléma megoldására. Esetükben drasztikus módszerhez kell folyamodni, bár ez sem kötelező 

öngyilkos küldetés! Lehetőleg a legrosszabb pillanatban a csapat egyik tagjának arca eltorzul. Az 

orrából elered a vér, szemei bevéreznek (-1 Ép) és túlvilági hang tör elő a torkából. (Amolyan 

vérmágikus pszi üzenet, egy olyan entitástól, akitől komolyan tart a csapat potensebb része.) "Én, 

… szólítalak titeket. Káosz-Metha egy követője tart felétek. A völgyben keres valamit, vagy valakit. 

Ti találjátok meg, mielőtt sikerrel járna és használjátok fel ellene. Nem örülnénk neki, ha élve 

visszajutna a sötét határ mögé! Pár órátok van csak!"  

Ez nem kétirányú kommunikáció, szóval nincs kérdezősködés vagy ilyenek! 

 

Káosz központú sötétebb partinál, kevés komoly motiváció van arra, hogy a karakterek 

felvegyék a harcot. Az egyik ilyen, egy tévedésen alapszik, mely szerint a gyöngy által közvetített 

képek alapján az egyik látomás egy erdőbe vezető térkaput „ábrázol”. Persze ez a valóságban a 

mauzóleum bejárata. 

 

A karakterek döntésének lehetséges következményei: 

 Ha a karakterek azonnal a menekülés mellett döntenek - nem segítenek senkinek -, akkor 

könnyedén kijuthatnak a völgyből. Számukra adott számú (lásd lent*) vadászó kry'sherek elől 

való menekülés teheti emlékezetessé a modul végét. Itt legyen a történet dinamikus, ijesztő, 

heroikus és kalandos. 

 

 Ha a karakterek tudnak az egyetlen járható titkos alagútról, mely kivezet a városból, akkor 

kicsivel több idejük van. Hogy az alagút használatáról a papok miként vélekednek, az attól 

függ, épp mivel vannak elfoglalva. A beomlani készülő alagút kijáratánál adott számú (lásd 

lent*) vadászó kry'sherekbe botlanak, hogy ők se maradjanak ki a jóból. 

 

 Ha a karakterek maradnak és úgy tervezik, hogy felveszik a harcot a közeledő rettenettel, akkor 

halottak. Csak ha valami védett helyen éri őket a titkos nyelven kiejtett hatalomszavak első 

hulláma, akkor kapnak még egy esélyt a túlélésre. (A szituációt, egy atomtámadásban 

elpusztult város analógiájára kell lemesélnie a KM-nek!) Játéktechnikai adatok épp azért 

nincsenek az ős-aquirról, mert a karakterek nem győzhetik le! Egyébként – egy 150láb/kör 

sebességgel mozgó – mana-tornádó alakban érkezik, hála egy csak általa ismert ön-szónak. 

Ilyen mágikus természeti jelenségekkel pusztították anno az aquirok a godoni birodalmat is. 

Lényegében egy hatalmas tornádóról van szó, amely minden vele kapcsolatba kerülő élőt 20k6 

/ kör intenzitással kisajtol. A kinyert fölös energiákat villámok formájában 1 mérföldes 

körzetben kisüti (10k10). (Lásd Hangulatkeltő) Ezen felül természetesen megmarad a 

természetes forgószél okozta „képessége” is. A Viharok Urának taktikája az, hogy előbb a fenti 

alakban az egész hegységet és annak környékét leradírozza. Majd – ha a sárkány még a 

mélyben van – felveszi eredeti alakját és gigantikus méretű hasadékot nyit és darabokra tépi a 

sárkányt. 
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 Ha maradnak és megpróbálják a gyöngy(ök) útmutatását követni - netán hallottak a Drakoniták 

legendáiról -, akkor eljuthatnak az elf mauzóleumáig. Ott Reulmeh lelke fogadja őket. Tudati 

(képi és emocionális) kommunikációval tudatja velük, milyen veszély közeledik. Egyetlen mód 

a túlélésre, a páncél használatában rejlik, melynek segítségével a hordozó képes felébreszteni a 

sárkányt és amíg Reulmeh teste életben van, annak van esélye a győzelemre. Az ereklye, csak 

azt hajlandó hordozójául elfogadni, aki Önként(!) hajlandó ennek alávetni magát. Azt is 

elárulja, hogy az egyesülés visszafordíthatatlan lesz, tehát az illetőnek fel kell áldoznia magát. 

Ide, erre a helyszínre a karaktereket semmi önfeláldozó hajlamú NJK nem követi, tehát nem 

járható az az út, hogy egy NJK-t áldoznak fel maguk helyett. Nincs kábítás, mentális operáció, 

semmi! A dilemma adott, és tovább nehezíti, hogy mire ide eljutnak, valószínűleg már nem 

marad idejük a visszaútra, vagyis arra, hogy hátat fordítva az ereklyének, és az aquir 

megérkezése előtt elhagyják a völgyet. 

 

Minden a karaktereken áll, a KM dolga csak annyi, hogy emlékezetessé tegye ezt a záró 

ciklus a csapata számára.  

 

Ha senki nem vállalja az ereklye viselését megpróbálhatnak elmenekülni. Erre csak akkor 

van reális esélyük, ha ismerik a templomból kivezető titkos alagutat. De mindenképp meg kell 

küzdeniük adott számú (lásd lent*) Kry'Sherekkel. 

 

(*Minden csapatnak annyi aquirral kell megküzdenie, amennyi a csapat TÁP-értéke osztva 50-el 

felfelé kerekítve. (Pl. 151-es csapattápértéknél 4 db). Nem kell minden Kry’shereknek hatalomszó 

kimondására képes állapotban lennie! Sőt, ha nincsenek gyöngyök – melyek működéséről a JK sem 

biztos, hogy tudnak – bőven elég egy hatalomszavas is belőlük.) 

 

Máskülönben az ereklyehordozó (ha van ilyen) elindul a szentélyből kifelé. Meghagyja, 

hogy a csapat többi tagjának óvnia kell az elf testét, egyébként nincs esélyük. Megemlíti, hogy 

azok, akik birtokolnak egy-egy gyöngyöt, elnyerik az elf védelmét a hatalomszavak pusztító 

erejétől. Itt lesz igazán fontos, ki hány szálat oldott meg, és ki hány gyöngyöt szerzett. A közvetett 

hatások elől (pl. hegyomlás, lángvihar, stb) azonban jobban teszik, ha a mauzóleumban keresnek 

menedéket. 

 

Itt KM ketté kell szedned a csapatot. (Küld ki az ereklyehordozót.) Az ereklyehordozó csak 

akkor győzhet, ha elegendő időn át fel tudják tartani a többiek a Reulmeh testének elpusztítására 

törekvő Kry'Sherekeket. Minden csapatnak annyi aquirral kell megküzdenie, amennyi a csapat 

TÁP-értéke osztva 50-el felfelé kerekítve. (Pl. 151-es csapattápértéknél 4 db). Az aquirok fele az 

összecsapás kezdetekor érkezik, a másik fele (páratlannál a kevesebb) a harc 6. körében. Ha a 

csapat a 12. körig képes visszatartani őket akkor nyertek. Itt van komoly szerepe annak, hogy kinél 

is van gyöngy, mert azoknak nem kell tartani a hatalomszavak közvetlen hatásaitól (, de ne feledjük 

a közvetetteket sem!) A gyöngy nélküli karaktereknek szinte semmi esélye. A papi Csend 

varázslat, hála a Líszia szentélyen jelenlévő áldásnak, hatótávolsága miatt nem működik. 

A mauzóleumban történtek függvényében meséli le a KM az ereklyehordozónak a sárkány 

és az ősaquir küzdelmét, mégpedig olyan szemszögből, hogy a karakter ül a sárkány hátán. Legyen 

látványos, feelinges és hagyjuk, hogy egy-egy momentum erejéig még a JK is - a szó szoros és 

átvitt értelmében - közbeszólhasson. A város gyakorlatilag mindenképp megsemmisül. Ha elég 

ideig képesek a csapattársak feltartani az aquirokat, akkor győz a sárkány és a JK, ha nem akkor 

veszít. 

 

RReeuullmmeehh  ppáánnccéélljjaa  lleeíírrááss  ((5588..  oolldd..)),,  RReeuullmmeehh  mmaauuzzóólleeuummaa  lleeíírrááss  ((5555..  oolldd..)),,  

DDrraakkoorrrraatthhaallaakkoossssrrootthhookkhh  nnyyuugghheellyyee  lleeíírrááss  ((5577..  oolldd..)),,  KKrryy’’sshheerreekk  BBeessttiiaa  ((9944..  oolldd..))  
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TÖRTÉNETSZÁLAK 
 

Először is, mit értünk történetszál alatt? 

Esetünkben gyűjtőfogalomként használjuk, ide értünk minden olyan elkülöníthető 

történetrészletet, mely többé-kevésbé önálló egységet képez a modul eseményeinek sorában. 

Nagyon FONTOS, hogy Mesélőként ne akarjunk minden szálat felkínálni vagy bevezetni a 

csapatunknak. Szorítkozzunk arra az 2-3 szálra, ami valóban illik hozzájuk, ahol ők képesek kiélni 

magukat. Sem idő, sem lehetőség nincs arra, hogy mind a kilenc szálat végigoldják majd! Szóval 

csak óvatosan a szálakkal, ha túlságosan besűrűsödnek a dolgok, inkább egy-egy ad hoc fordulattal 

"gyomláljuk ki" a fölösleges szálakat! 

Mint az jól látható, ezek a szálak erősen összefonódnak, erős kapcsolat, erős egymásra 

hatás és potenciális átjárhatóság van köztük. Ezek a szálak, attól függetlenül is „élnek", hogy a 

karakterek tevőleg nem használják őket. A Mesélőnek - a logikus történetvezetés miatt - ezeket 

érdemes fejben tartani. Azt, hogy mely szálat mikor dobjuk be, az adott csapat ismeretében, a 

Mesélőnek kell eldönteni. Lehet, hogy a csapat belefut a szálba, lehet, hogy a játék dinamikájának 

megőrzése követeli meg azt, hogy egy új szálat bevezessünk. Előfordulhat, hogy valamiért az adott 

csapat nem kívánja ez egyik, vagy akár az összes szálat sem „felvenni". Ne erőltessük a dolgot. A 

hely él, az idő múlik, a felállás változik és érdekes események történnek. Ebben a környezetben a 

karakterek döntései komoly hatással vannak az elkövetkezendő eseményekre. A modul által jól 

körülhatárolt dinamikus környezetbe - főleg, ha azt tapasztaljuk, hogy a csapat erre érez ingerenciát 

- új, saját szálakat is beemelhetünk feltéve, hogy az nincs destruktív hatással a történetre. Ilyen 

esetben mindig legyünk körültekintőek, próbáljuk meg kívülről, komplex egészként látni a 

szituációt. 

 

Harcorientált csapat: TTiittkkooss  sszzeekkttaa  ((3322..  oolldd..)),,  AA  bbáánnyyaa  ttiittkkaa  ((3344..  oolldd..)) 

Nyomozós csapat: ÉÉkksszzeerréésszz  hhaalláállaa  ((2266..  oolldd..)),,  VVaarráázzssllóónnőő  lleeáánnyyaa  ((2288..  oolldd..)),,  LLíísszziiaa  ppaappjjaaii  ((3366..  oolldd..))  

Simlis csapat: AA  nnaaggyy  bbaallhhéé  ((3300..  oolldd..)) 

Szerepjátszó csapat: NNeemmeessii  iinnttrriikkáákk  ((2244..  oolldd..)),,  ÖÖccsséémm,,  aa  rraabbsszzoollggaa  ((3388..  oolldd..)),,  LLíísszziiaa  ppaappjjaaii  ((3366..  

oolldd..))  

Játékos csapat: ÜÜnnnneeppii  jjááttéékkookk  ((3399..  oolldd..)) 

 

 

 

 

 

 



 24 

Nemesi intrikák 
 

A szál felvételének helye/módja: Elsőként a palotában a karakterek számára adott fogadáson 

vehetik fel ezt a szálat. A későbbiekben is lépten nyomon - de főként a palotában - belebotolhatnak. 

 

A szál megoldása: A szálat csak drasztikus megoldásokkal lehet végérvényesen lezárni. A 

karaktereknek el kell érniük, hogy a helyszínen tartózkodó ekraliai nemesek között végérvényesen 

megszűnjön a hatalmi harc. Ehhez kénytelenek az egyik oldal mellett lándzsát törni, a riválisokat 

visszaszorítani. 

 

Kapcsolódó szálak: Varázslónő leánya, Ékszerész halála, Öcsém a rabszolga, A nagy balhé, 

Ünnepi játékok 

 

A Gyöngy: Hefha Olanin a tulajdonában lévő kincseket, illetve azok egy részét felajánlhatja 

valami módon a karaktereknek és azok közt ott van egy gyöngy. Hogy miként került oda, rejtély! 

 

EEkkrraalliiaaii  nneemmeesseekk  ((7711--7788..  oolldd..)),,  GGrraacchh’’vvaaaarr  lleeíírrááss  ((4444..  oolldd..)),,  EErrőődd  lleeíírrááss  ((4499..  oolldd..))  

 

Mocsárföld elméletileg Ekralia része. Roin - látszólag - az ekraliai fejedelem hű hűbérese. 

A fejedelemség jelenleg is nyögi a Dúlás következményeit. Nomádok, fosztogatók, törvényen 

kívüliek próbálnak meg a zavarosban halászni. Ráadásul a fejedelmi cím öröklése körül is 

problémák vannak. Az idős fejedelem röviddel ezelőtt elhunyt. Idősebb fia, Ragrus - az öreg 

potenciális örököse - közel két évvel ezelőtt balesetben meghalt. Kardgyakorlat közben az öccse 

sebezte véletlenül halálra, bár ez nem közismert dolog. A másodszülött fiú, Antarius az, aki 

jelenleg a fejedelemséget vezeti. Az öreg fejedelem harmadik gyermeke lány, Uliana. E három 

gyermekhez három „hatalmi csoport" csapódott és közvetve, vagy közvetlenül hatalomra kívánnak 

törni. 

 

A hatalmi csoportok: 
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(1) Antarius az ország jelenlegi ura, bár még nem fejedelem. Ő irányítja, a nem túl acélos 

hadsereget. A nehéz időkre való tekintettel nagyon keményen tartja a gyeplőt az országban. 

Hadiadók, sorozások, nemesi javak elrekvirálása stb. Nincs sok támogatója, ellenben sok a 

rosszakarója. Nőtlen, gyermektelen és szigorúan semlegesség párti a pyar-krán ellentétben. 

Grach'vaarban őt az ekraliai konzul Onblorius képviseli. Feladata egyszerű, felügyelnie kell 

a háború zivatarából fél évvel ezelőtt ide menekített (száműzetett?) főnemeseket. Ehhez segítőt is 

kapott en'Grion fegyvermestert, és még fél tucat jól képzett fegyverest. Fontos, hogy Roin 

udvartarása is őket támogatja. Az említett főnemesek elméletileg vendégek itt, így is kezelik őket, 

de valójában nem hagyhatják el a várost. Onblorius azonnal potenciális veszélyt lát abban, ha a 

karakterek túlságosan közeli kapcsolatba kerülnek a főnemesekkel. Minden eszközt megragad arra, 

bár nagyon nehéz dolga van, hogy tegyen ez ellen. A JK-kat inkább szeretné maga mellé állítani, 

bár ehhez nincs sok eszköze.  

 

(2) Ragrus egyetlen utódja Ignarius, aki pár hónappal ezelőtt töltötte be a tizennyolcadik életévét. 

Ez azt jelenti, hogy a fiú már jogot formálhat a trónra. Igazság szerint nem is ő, hanem az anyja 

Hefhia Olanin az, aki szeretné, hogy a fia uralkodjon. Az özvegy kételkedik abban, hogy Antarius - 

aki valójában a háborús helyzetre való tekintettel eddig nem tette - valaha lemond a trónról a fiú 

javára. Sőt az utóbbi időben félti mindkettejük életét. A fiú még gyerek, csöndes, kissé szeleburdi, 

akit most inkább a női nem foglalkoztat, semmint az uralkodás. 

Főnemesként a palotában élnek. Velük van még Hefhia testvéröccse, a háborús veterán 

(kripli) Sorfen, aki az intrikákban nem vesz részt. Hefhia célja, hogy támogatókat keressen a fia 

mellé. Ennek megpróbálhatja a karaktereket is megnyerni. A nő maga jó szándékú, kedves 

teremtés, de mivel nyugatról származik, azt tervezi, hogy majd a kráni hatalmi központ felé nyit, 

hogy fiának támogatókat keressen. Ha a karakterekkel olyan „közelségbe" kerül, akár fel is kérheti 

őket, egy üzenet eljuttatására, vagy a fiú megszöktetésére!  

 

(3) Uliana férje Balzac szintén a hatalom megszerzésére törekszik. Ehhez azonban mind Antariust, 

mind Ignariust félre kellene állítani. Balzac igazi törtető cselszövő, a házasság is számára csak 

eszköz volt arra, hogy közel kerüljön a tűzhöz. A Hat város egyik legnagyobb 

kereskedőcsaládjának sarja. Antarius ezért is küldte egy ilyen félreeső helyre.  

Mint főnemesek, ők is a palotában élnek. Balzac testvére Pilzetr szintén itt van. Pár hete 

érkezett, néhány szolgával látogatóba. Balzac terve készen állt már régóta, de a háború jelen állás 

szerint ezt keresztülhúzza. Úgy tervezte, hogy a pyarroni egyház segítségét kéri és segítségükkel 

letaszítja a trónról a riválisait. A karakterek személyiségétől függően többféle módon is 

megkörnyékezheti őket. Akár egy merénylet az ifjú Ignarus ellen, akár az, hogy őt és feleségét 

kijuttassák innen, a malmára hajtaná a vizet. Persze nagyon óvatos lesz. Nem ront ajtóstól a házba. 

Látszólag minden JK-val szemben érdeklődő és közvetlen.  

 

A karakterek lépten nyomon belebotolhatnak ebbe a szálba, főként ha a palotában 

tartózkodnak. A fogadáson kívül, a fürdőben, a kertben sétálgatva, egy-egy étkezés alkalmával 

vagy csak a palota folyosóit járva találkozhatnak valakivel, aki próbál közelebb kerülni hozzájuk. 

Külön szerencsés, ha a Mesélő a csapat egyes tagjait más-más hatalmi kör nevében hálózza be, 

ezzel feszültséget keltve (érdekes szituációkat kialakítva) a csapaton belül is. Vegyük észre, hogy 

szakítva a hagyományokkal, itt most az árva fiú áll a sötét Krán, míg az aljas cselszövő nagybátyja 

az emberséges Pyarron oldalán. Ebből aztán lehet dilemma! 

 

A szálon belüli szál az ifjú Ignarius és nagynénje Uliana titkos - vérfertőző(!) - románca. A 

fiú fülig szerelmes, a nő mellőzöttsége révén keres más karjában boldogságot. Ez nem is lenne baj, 

feltéve ha titokban marad, csakhogy a napokban a hölgy teljesen elzárkózik a fiútól, aki ettől 

rettenetesen szenved. Annyira, hogy az öngyilkosság gondolatával játszik. (Az egyik JK akár meg 

is mentheti a fiút, aki a fürdőben tervezi felvágni az ereit. Ha nincs ott JK, a fegyvermestere majd 

megmenti.) A nő részéről a szakítás oka pedig nem más, minthogy a testi jelek alapján gyermeke 

foganhatott az unokaöccsétől. Izgalmas szituációk keveredhetnek ki ebből, pláne, ha a fiú a jó fej 

JK-kat felkéri arra, közvetítsenek a szerelmi ügyben. 

 



 26 

Ékszerész halála 
 

A szál felvételének helye/módja: A férfi haláláról legnagyobb valószínűséggel Emhoteph 

tracchustól értesülhetnek a karakterek. Ha jó benyomást tesznek rá a karakterek, az udvartartó 

hozzájuk fordul majd segítségül, hogy járjanak a végére a különös halálesetnek. Egyéb esetben 

hallhatnak még erről a pákászoktól vagy a városiaktól, de ott csak a saját kíváncsiságuk terelheti 

őket a szál megoldása felé. 

 

A szál megoldása: Lépésről lépésre kell haladni a karaktereknek. Belátják, hogy a dzsad 

gyilkosság áldozata lett. Utánajárnak, ki volt ő, milyen ügyei voltak, utoljára merre járt, kik látták, 

mit csinálhatott. Múltjában és folyóügyeiben van egy-két fals szál. Gyaníthatják, hogy Mork 

Molem ölette meg. Bizonyítani viszont ezt sokkal nehezebb. A gyilkosság indítékát méginkább 

homály fedi, ahhoz meg kell találniuk a gyöngyöt. 

 

Kapcsolódó szálak: Titkos szekta, Nemesi intrikák, A nagy balhé 

 

A Gyöngy: Adzsabala El Abadei holtestének gyomrában van a gyöngy. Ha a karakterek nem 

szereznek máshonnét egyetlen gyöngyöt sem, akkor a hamvasztás során előkerülő gyöngy a 

papnők közvetítésével hozzájuk kerülhet. Ám ez csak a végső megoldás! Máskülönben a 13-i 

éjszaka után az elhunyt urnájában kell keresni a gyöngyöt. 

 

AAddzzssaabbaallaa  EEll  AAbbaaddeeii  NNJJKK  ((7700..  oolldd..)),,  MMoorrkk  MMoolleemm  NNJJKK  ((6677..  oolldd..))  KKeerreesskkeeddőőáálllloommááss  lleeíírrááss  ((5511..  

oolldd..))  

 

Az ékszerész, azaz Adzsabala El Abadei, középkorú dzsad férfi. A város egyik tehetős és 

tiszteletben álló polgára, bár sokan nem szeretik kivagyisága miatt. Barátunk sosem volt az 

erkölcsösség bajnoka, mindig a kiskapukat, a könnyű pénz nyomát kutatta. A törvénnyel is 

meggyűlt a baja. Csoda, hogy a törvénytartó eddig nem száműzette, mint ahogy sok más - 

nyerészkedő - kereskedővel Roin akaratának szellemében megtették eddig. A közelmúltban mégis 

forró lett itt a lába alatt a talaj, tervbe vette, hogy örökre elhagyja a várost, de előbb még szert tesz 

némi vagyonra. 

 

Még a karakterek megérkezése előtt három nappal Adzsabala elhatározta, hogy a 

Drakoniták szektájától - melynek ő is tagja - megszerez egy rendkívül értékes drágakövet. A szekta 

gyűlését követően - melyen Kibra Sylkom kivételével mind a négy összeesküvő titkon részt vett - 

el is lopta azt Mork Molemtől, az egyik szektatagtól. Vesztére, az esetre közvetlenül távozása után 

fény derült. (Az általa odacsempészett hamisítvány, nem vált be.) Molem a legjobb fejvadászát 

küldte a tolvaj nyomába, azzal az utasítással, hogy végezzen a férfival, mindent amit nála talál 

vegyen el tőle, majd a pucérra vetkőztetett tetemet tüntesse el a mocsárba. Minden így történik, 

egyetlen szívtájéki szúrás leteríti a menekülő ékszerészt.  

Amikor a gyilkos visszatér Molemhez kiderül, hogy a keresett tárgy nincs a zsákban. Senki 

nem tudja, hogy hol van. Molem roppant ideges lesz, a többi szektatag elől elhallgatja az esetet. 

Nem sejtheti, hogy a tolvaj lenyelte a gyöngyöt. Régi szokása ez neki, még a kleptomániás 

kölyökkorabeli időkből. Szóval a gyöngy a holtest gyomrában van. 

A hónap 12. napján aztán pákászok találják meg a tetemet egy aligátor-zsombban a mocsár 

északi szélének közelében. A jóllakott állat a tetemet, hogy jó puhára rothadjon, a fészkébe vitte. A 

holtestet a három pákász a Nagykapunál lévő őrökhöz viszi, majd hazatér. Az őrök jelentik az 

esetet a hadtartóak. Az udvartartó hiába szeretné értesíteni a titoktartót, akinek az ilyen ügyeket ki 

kellene vizsgálni, képtelen elérni. Később ezért úgy dönt, hogy (ha a karaktereket alkalmasnak látja 

rá!) megpróbálja a JK-k segítségét kérni, máskülönben - jobb híján - a hadtartóra bízza a dolgot. 

 

A holttest. Egy szívtájéki tökéletesen kivitelezett szúrás végzett vele. Egykezes éles 

szúró/vágó fegyver. Horzsolások a térden (menekülés közben elesett és vonszolták is a testet). 

Harapásnyomok az aligátortól. A felpüffedt test oszlásnak indult. Hogy mikor halt meg, azt 

Sebgyógyítás Mf esetleg Balzsamozás vagy Élettan Af képzettséggel lehet megállapítani.  
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Otthonában a szolgák elmondják, mikor látták utoljára. Ott megtudható az is, hogy pár 

hónapja tért vissza Erionból. A közeljövőben tervezte az elutazását, sok mindent eladott, vagy 

összepakoltatott. FONTOS: Amikor a JK-k ott vannak, egy gyógyfüves ember érkezik. A KM itt 

elejtheti(!), hogy hashajtót hozatott az uraság. (Tudniillik a gyöngy miatt!!!) 

A Nagykapu akkori őrei tudják, mikor hagyta el a várost. Gyalog ment, kevés 

felszereléssel. Kikövetkeztethető, hogy a kereskedőállomásra ment. (Érdekesség, de tudatosan 

utána kell nézni, hogy ezen a napon Grinia Mey, illetve Brugar mester is járt ott, más-más okokból) 

A kereskedőállomáson látták kivel (Mork Molem) beszélt az ékszerész, és kitől távozott még a 

sötétedés beállta előtt. A karavánvezető Mork Molem nem tagad, de van alibije. Utóbb mégis rá 

terelődhet a gyanú. Bizonyítékok kellenek. Ha gyanúsítják, de nem fogják azonnal el, akkor 

elrejtőzik, hogy később elmenekülhessen. A város törvényei alapján a törvénytartónak kell ítéletet 

mondania. Grinia Mey, aki a szekta vezetője, megingathatatlan bizonyítékokat kér. Ha kap ilyet, 

akkor is inkább elzáratja a karavánvezetőt. Nem is hagyja, hogy a karakterek érintkezzenek vele. A 

gyöngyöt, ha azt a karakterek megtalálják és ezt nem titkolják el, bűnjelként lefoglalja. 
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Varázslónő leánya 
 

A szál felvételének helye/módja: Két módon kerülhetnek kapcsolatba a karakterek ezzel a szállal. 

Egyrészt - ha utána kérdeznek(!) - megtudhatják, hogy egy varázslónő vendégeskedik a város 

ékszerészénél, Adzsabala el Abadeinél. Ennek a kérdezősködésnek a legfőbb oka az lehet, hogy ha 

valamilyen okból - pl. gyógyulás - szükségük van egy varázstudóra, viszont a Líszia papjaitól nem 

szeretnének szívességet kérni. Másrészt, a hónap 12-ik napjának reggelén a varázslónő, aki akkorra 

már tejesen kétségbeesett, mint kalandozókhoz, a karakterekhez fordul. A szolgálónőjén keresztül 

egy kurta levelet juttat el a kalandozóknak. (Kiadandók!) 

 

A szál megoldása: A lány dolgainak kiderítése sokkal gyorsabban haladhat, mint amit a 

kalandozók várnak. Az ekraliai nemesek hamar a képbe kerülnek. Ha meg találják a rózsát, vagy 

megszorongatják a konzult azzal, hogy ő sok időt tölt a melegházban és a holtat is ott lelték meg, 

akkor nyertek. De aztán amikor a holtest furcsaságai kiderülnek, a háttérben lévő titokzatos 

körülmények elgondolkodtatják majd őket, hogy tényleg megoldották-e a rejtélyt, tényleg az-e a 

gyilkos, akire ők gondolnak. 

 

Kapcsolódó szálak: Nemesi intrikák, A nagy balhé 

 

A Gyöngy: Ha a karakterek megoldják a rejtélyt és "emberségesen" közlik a szomorú hírt a 

boszorkánnyal, akkor az nekik adja kedvenc medálját, melynek közepét egy ilyen gyöngy 

díszítheti. 

 

YYiirrddiisszz  VViiaannddaann  NNJJKK  ((8822..  oolldd..)),,  EEnnaalliiaannaa  VViiaannddaann  NNJJKK  ((8833..  oolldd..)),,  OOnnbblloorriiuuss  NNJJKK  ((7744..  oolldd..)),,  

SSooggrroonn  ttüüzzee  sszzeelleennccee  lleeíírrááss  ((5588..  oolldd..))  

 

Az elfüggönyözött betegágyon fekvő anya (Yirdisz Viandan) mindent (kivéve, hogy ők 

kicsodák valójában) elmond a karaktereknek, de sajnos semmi használhatót nem tudnak meg tőle. 

A leánya felkutatásáért cserében egy Mágikus szelencét ajánl fel, melybe állítása szerint Sogron 

mindent elhamvasztó tüze van bebörtönözve.  

Ő maga megérkezésük óta a betegágyhoz van kötve. Elmondása szerint a lánya - aki 

mindig is vonzott a pompa - sok ismerőre tett szert a palotában, ahol mostanra szabadon mozgott. 

Esetenként a városban is megfordult, amit azonban ki nem állhatott. A lány szobájának 

átvizsgálásakor egyből ott van a végső megoldáshoz vezető nyom, egy szál sárga rózsa. (Rózsa itt? 

Télvíz idején?) Ez elvezetheti a karaktereket a melegházba a kertészhez, aki elárulja ki kérte tőle a 

nagy becsben tartott virágot: Onblorius volt az, a konzul. A palotai pletykák gyorsan rávilágítanak, 

hogy az ekraliai nemesek körében forgolódott sokat. Szinte mindenkivel ágyba bújt az elmúlt 

hetekben, de nem tudni a napokban ki volt az épp aktuális kitüntetett. (Akár a három ismert férfi 

tracchust is megkörnyékezhette, bár az amund biztosan elutasította.) A kutakodás során, pár 

adukártyát és még több ellenséget szerezhetnek maguknak a karakterek. Ha nem is vetnek be 

mágikus praktikákat, akkor is hamar rájönnek, hogy a lány már nem él. Ettől az anyja is tart. A 

holttest, ha nem akadnak rá, rövidesen úgyis előkerül. A melegházban volt elásva. Ha ez kiderül és 

a karakterek megszorongatják emiatt a konzult, akiről ekkorra kiderülhetett, hogy szeret 

kertészkedni, nyert ügyük van. Ugyanis en Grion, a vívómester testőrkapitány, az eltűnésének 

éjszakáján látta a lányt besurranni Onblorius szobájába. Eddig fedezte őt, de mostmár nem falaz 

tovább. A testőrkapitány egyébként az egyetlen férfi, akit Enaliana biztosan képtelen volt 

behálózni.  

 

Onblorius azonban csak azt ismeri el, hogy a lány holttestét ő rejtette el, miután holtan 

találta maga mellett az ágyában. Beszél még arról, hogy épp rémálma volt, melyben szerette volna 

valamiért megölni, vagy meg is ölte(?)* a lányt, de aztán felébredt és a lány tényleg halott volt. 
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A holttest vizsgálata furcsa eredményt hoz. (Az igazság az, hogy Enaliana antiss-

szökevényként a „Démon" képében terrorizálta a várost a Rointól jött sugallatok hatására. A JK-

knak megérkezésükkor Roin terve szerint le kellet győzniük a bestiát, hogy hősök lehessenek. 

Felkészült, hogy ha a karakterek nem bírnak vele, akkor majd ő öli meg. Ezért a harc kezdetekor 

alvajáróvá tette a konzult, hogy szükség esetén az végezzen a mellette álmodó nővel. Ha a test 

meghal, az antiss-szökevény is elenyészi. Hogy ez az adott csapat esetében, hogy történt, az majd 

kiderül.) A lány holttestén pontosan olyan sérülések vannak, mint amiket a karakterek okoztak a 

„Démonnak" a kaland elején. (Ezért fontos ezeket a KM-nek feljegyezni!) Ha végül Roinnak 

kellett - Onblorius testével - megöletni a Démont, mert a karakterek nem bírtak vele, akkor 

halálának oka az volt, hogy a férfi eltörte a nyakát. Ha a JK-k megsebezték a "Démont", akkor azok 

a sérülések a lány testén is rajta vannak. 

A szál ilyetén megoldásával - főleg, ha a karakterek nem mentik ki a furcsa körülmények 

ellenére sem - a konzul, mint hatalmi erő, kikerül a nemesi intrikákból. Ha a karakterek nem 

folynak bele a nyomozásba, akkor sosem derül ki, hogy ki volt a gyilkos. Érdekes színfolt, hogy 

tudtukon kívül lehet, hogy épp ők végeztek vele! 
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A nagy balhé 
 

A szál felvételének helye/módja: Ez a szál az anyagias, a zavarosban halászni szerető - káosz 

jellemű - csapatoknak ideális. A mesélőre van bízva, miként húzza el az orruk előtt a 

mézesmadzagot. Kiindulásként három lehetséges megoldást említenék meg:  

 A vagyonról elsőként két levélből értesülnek a karakterek, mely(ek)re véletlenül akadnak rá. 

Az első levél Enaliana Viandan, míg az arra írt válasz - több példányba elkészített hamisítvány 

- Adzsabala el Abadei szobájának átkutatásakor kerülhet elő.  (Kiadandók!) 

 Esetleg Balzac de Gothem mesélhet a karaktereknek arról, hogy a pletykák szerint micsoda 

vagyon birtokosa a sógornője. Ezzel egyrészt keresztbe tesz az özvegynek, másrészt osztalékra 

számít a karakterektől az információért cserébe.  

 A harmadik megoldás szerint Sorfen con Olanin beszélhet - akár ittas állapotban, akár dühében 

- arról, hogy nővére micsoda vagyon birtokosa, bár e tettét utóbb biztosan megbánja majd. 

 

A szál megoldása: A szálnak egyetlen megoldása van, a nagy pénz megszerzése Hefha Olanintól. 

Az ahhoz vezető út nagyon sokféle lehet, attól függően, hogy az adott csapat milyen beállítottságú. 

Lesz, aki erővel, mások csellel, esetleg zsarolással próbálnak majd szert tenni a mesés vagyonra. 

 

Kapcsolódó szálak: Ékszerész halála, Varázslónő lánya, Nemesi intrikák 

 

A Gyöngy: Hefha Olanin tulajdonában lévő kincsek közt fellelhető egy gyöngy. Hogy miként 

került oda, rejtély! 

 

HHeeffhhaa  OOllaanniinn  NNJJKK  ((7711..  oolldd..)),,  SSoorrffeenn  ccoonn  OOllaanniinn  NNJJKK  ((7722..  oolldd..)),,  BBaallzzaacc  ddee  GGootthheemm  NNJJKK  ((7777..  oolldd..))  

 

A történet szerint Hefha Olanin két évvel ezelőtt hatalmas vagyont örökölt. A dolgot 

titokban tartotta és mert egyébként is zsugori típus, úgy döntött elteszi az összeget nehezebb időkre. 

Közel három hónappal ezelőtt, félve attól, hogy fiát Antarius kisemmizik, elérkezettnek látta az 

időt. Levelet (és előleget) küldetett Erion egyik legnevesebb kalandozófelhajtójának, Brakyr 

Torozonnak, melyben arra kérte, hogy egy kényes politikai ügy rendezéséhez kiváló képességű 

kalandozókat verbuváljon a számára. A küldönc a szélhámos Adzsabala el Abadei, az ékszerész 

volt. Hefha nem is sejti, hogy a dzsad az előleget megtartotta magának, a levelet nem kézbesítette 

és jó ideje azt tervezi, miként csaljon ki még több pénzt a nőből. Egy hamis levél megírásával már 

meg is lett volna a terve, ha a balsors nem hozza össze Enaliana Viandannal. A boszorkány, mint az 

el Abadei család régi ismerőse, megzsarolta a férfit, aki más kiút híján beszélt Enaliananak a mesés 

vagyonról és látszólag letett annak megszerzéséről. Ám most, hogy Grach'vaarból való végleges 

eltűnés mellett döntött, mégis megírta azt a levelet, mellyel legalább egy részét kicsalhatja az 

Olaninok mesés vagyonának. A levél Adzsabala íróasztalán van most is, egy elrontott változat 

részben elégett darabjai pedig a kandallóban. (Az aláírás - Brakyr T. - sokat sejtető lehet bármely, 

Eriont megjárt kalandozónak!) (Kiadandók!) 

 

A vagyon megszerzése nem egyszerű. Ugyanis kizárólag egy olyan con Olanin 

leszármazott kaphatja meg, aki érdemes rá. A nemesi család egy senki által nem ismert 

rejtekhelyén van a kincs (különösen értékes érmék, drágakövek stb.). A rejtekhelynek nincs 

hagyományos értelemben vett bejárata. Egy különleges -  a mélytarisznyához hasonló módon 

működő - varázstárggyal lehet csak szert tenni a vagyonra. Ilyen tárgy csupán egy van, 

készítésének (és deaktiválásának módját) csak az egykor a család által pénzelt varázslórend 

vezetője ismeri. Ha olyan személy nyúl a mélytarisznyába, aki nem érdemes erre, annak egy 

életerővel táplálkozó élőholt (a család őse), maradandóan k3 max. Ép veszteséget okoz. Ezen kívül 

a karakter max. Fp-je is csökken, méghozzá kétszer annyival, mint ahány Ép veszteséget 

elszenvedett. Egy-egy ponttal csökken a Szépsége és az Egészsége, ráadásul egyel csökken a 

tapasztalati szintje is, amely érinti Harcértékeit, max. Pszi- és Mana-pontját. Ráadásul végleg 

elfeledi élete utóbbi k6 napjának emlékeit. Ezek a veszteségek véglegesek, gyógyításukra, 

visszafordításukra a játék során nincs mód! 
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Ha a személy érdemes a tarisznya használatára, de épp mentális vagy asztrális 

befolyásoltság alatt áll, az élőholt ezt érzékeli - hacsak a hatás nincs 20E-vel leplezve - és 

egyszerűen nem hagyja, hogy az illető bármit is kivegyen. Ahhoz, hogy egy con Olanin 

leszármazott használhassa a tárgyat fel kell keresnie a család ősi kriptáját egy másik érdemes 

személlyel és ott fogadalmat kell tennie, az ős sírja előtt. A Hefha birtokában lévő „mélytarisznya" 

első ránézésre egy csuklóra akasztható női táska. Mivel két „zsebes", hagyományosan is 

használható, ugyanis az egyik zsebben tényleg „női" dolgokkal van teli. Ellenben a másik zseb, egy 

mélytarisznya. Testvére Sorfen nem érdemes arra, hogy a tarisznyát használja, ellenben 

gyermekkori meséiből mindent tud a tarisznyáról, bár erről nem beszél önszántából senkinek. 
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Titkos szekta 
 

A szál felvételének helye/módja: A völgyben hatalomra törő titkos szekta létezéséről a történet 

legelején kizárólag közvetett módon szereznek tapasztalást a karakterek. Jó, ha elsőre nem is 

tudják, hogy mely esemény hátterében mi is áll. Később aztán, vagy ha a történetvezetés indokolja, 

Emhotephtől vagy a remete Vott enVollentól érdekes, izgalmas - de nem feltétlenül helytálló - 

információkat kaphatnak Grach'vaar egykori urairól. Egyébként a karakterekre a „Démon" 

elpusztításáért már a történet elején neheztel a szekta, bár épp ezért tart is tőlük. 

 

A szál megoldása: A szál megoldása attól függ, hogy a karakterek a Drakoniták szektája mellett 

vagy ellen lépnek fel a történetben, bár ez utóbbinak jóval kisebb a valószínűsége. A szekta akkor 

semmisül meg - és a modult záró jelentében nem tűnik fel -, ha minden tagját kiiktatták a 

karakterek. Szélsőséges esetben azonban az is lezárása a szálnak, ha a karakterek hatalomra segítik 

őket. 

 

Kapcsolódó szálak: Ékszerész halála, A bánya titka, Líszia papjai, Ünnepi játékok 

 

A Gyöngy: Grinia Mey, mint a szekta feje, birtokol egy gyöngyöt. Önszántából sosem mondana le 

róla! 

 

DDrraakkoonniittaa  sszzeekkttaattaaggookk  NNJJKK--kk  ((6666--7700..  oolldd..)),,  MMoorrkk  ffeejjvvaaddáásszzaaii  NNJJKK  ((8899..  oolldd..)),,  AA  GGyyöönnggyyöökk  lleeíírrááss  

((5577..  oolldd..))  

 

A szekta célja, hogy visszavegye a város irányítását, amit Roin két emberöltővel ezelőtt 

elvett tőlük. A tagok nem is tudják, hogy Roin valójában mindent tud róluk, és közvetve az ő 

érdekeit szolgálják tevékenységükkel. A szekta öt tagból áll(t), akik közül az egyik Adzsabala el 

Abadei már a modul kezdetén halott. A maradék négy tag („erősorrendben”): 

 Grinia Mey, a Törvénytartó tracchus. 

 Mork Molam, a kereskedő karavánvezető 

 Brugar mester, a kifőzde vezető 

 Kibra Sylkom, a szénbánya munkavezetőjének helyettese (ő kizárólag Mork Molamot ismeri a 

többiek közül) 

 

A szekta „derékhadát" képezi még a Mork által felbérelt - és hozzá hű - három fejvadász, 

akik igen lelkiismeretesen teszik a dolgukat, bár nem elvakult fanatikusai az ügynek, arról nincs is 

fogalmuk. Sőt, azt hiszik, valami üzleti leszámolás miatt bérelték fel őket a klánjuktól. 

Szintén a szekta sorait „erősíti” elméletben egy általuk „Fekete Ember" néven ismert 

varázstudó. A szektatagok úgy tudják, hogy ezt az embert az Ekraliával régóta ellenséges viszonyt 

ápoló nagyhatalmú városállam, Khiddón küldte. Mégpedig azért, hogy elősegítse Roin kormányzó 

bukását, és azt követően elcsatolja Grach'vaar városát, mely ugyebár a két ország határán található. 

A „Fekete Ember" kizárólag - az állítólag őt idehívó - Grinia Meyel tartja a kapcsolatot, akinek 

nem alárendeltje, sokkal inkább tanácsadója, segítője. A szektatagok egyike sem sejti, hogy a 

„Fekete Ember" valójában Roin, akinek a szekta kiváló eszköz tervei megvalósításához. 

 

A szekta célja, hogy megdöntse Roin hatalmát. Tudatlanságuk okán úgy hiszik, a 

kormányzó hatalmának legfőbb alapkövei Líszia papjai. Ezért elsődleges céljuk az, hogy minél 

többet ártsanak a papnőknek, elhiteltelenítsék őket a nép szemében, tönkretegyék az „imázsukat". 

Másfelől, a szekta „ősi" feljegyzései (Kiadandók!) közt az szerepel, hogy a Drakón kincséhez 

vezető út épp a Líszia templomából nyílik. Azt egyik „műkedvelő" szektatag sem sejti, hogy mi ez 

a kincs, de biztosak benne, hogy megszerzésével még könnyebben magukhoz ragadhatnák a 

hatalmat. Annyit tudnak még, hogy a kincseskamra kulcsát azok a gyöngyök jelentik, melyek közül 

egy, a mai napig is a birtokukban van. Szóval két nyomós érvük is van, hogy leszámoljanak a 

papokkal.  
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Eszközeik: 

- A „Démon", mely a várost zaklatta - és amit a „Fekete Ember" idézett meg - arra volt hivatott, 

hogy szemléltesse a papok tehetetlenségét.  

- A szekta szerette volna elfogni (esetleg megölni) az egyik vadászó papnőt, hogy ezzel 

bizonyítsa azok gyengeségét. 

- A szekta - amely a „Fekete Ember"-nek hála, végzett a Titoktartó tracchussal - a tracchus 

holtestét felhasználva azt próbálja mindenkivel elhitetni, hogy a papok végeztek a kormányzó 

hivatalának egyik legfontosabb emberével. Így szítva viszályt a papnők és Roin közt. 

- A szekta aszisztál a „Fekete Ember" újabb démonidézéséhez a szénbányában, mely állítása 

szerint, még nagyobb hatalmú szövetséges démont idéz majd meg. Ez persze Roin hazugsága, 

a szertartás valójában az ő új testbe költözését hivatott szolgálni. 

 

Ha a szekta valamely tagja arról hall, hogy valahol - pl. Ünnepi játékok, Ékszerész halála - 

felbukkant egy gyöngy, akkor azt megpróbálja megszerezni. Elsőre nem feltétlenül erőszakkal, de 

megkíséri, mert tisztában van annak fontosságával, különösképp, ha az a karakterek tulajdonába 

kerülne. A békés megoldásra Brukar mester, a fondorlatosra Grinia Mey, míg az erőszakosra Mork 

tökéletes alany. 

 

Ha úgy hozza a sors, és a karakterek akarnak valamit a szektától (vagy melléjük állnak), 

akkor ennek a viadalon jutalomként felajánlott gyűrűnek az átadásához/visszaszerzéséhez, mint 

feltételhez köthetik a dolgot a Drakoniták. 

 

A karakterek a szekta bármely tagjánál – legkönnyebben a szénbánya munkavezetőjének 

helyettesénél - rábukkanhatnak a szekta titkos feljegyzéseire, amelyek közt érdekes és sejtelmes 

dolgok is szerepelnek! (Kiadandók!) 
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A bánya titka 
 

A szál felvételének helye/módja: A szállal háromféleképp kerülhetnek kapcsolatba a karakterek.  

 Elsőként akkor, ha a megmenekült Kinteira nevű papnő támadói kapcsán nyomozásba 

kezdenek, és a helyszín vizsgálata során felkeresik a közeli bányát.  

 Másodsorban, ha a Számtartó tracchus - Oszake Kabuto - őket kéri meg arra, hogy nézzenek 

körül a bányánál, mert nem érkezett meg a rendszeres szállítmány onnét, ráadásul az oda 

küldött ügyintézők sem tértek vissza.  

 Harmadjára úgy, hogy hallanak a bányából megszökött fiú történetéről, aki látta a „Fekete 

Ember", sőt le is rajzolta őt. (Lásd 3. ciklus vége.) 

 

A szál megoldása: A bánya titkán megfejtéséhez úgy kerülhetnek közel a karakterek, ha végeznek 

az ott található antiss-szökevényekkel, bejutnak a tárnákba és felfedezik a szertartás nyomait, 

elfogják és kivallatják a drakonita Kibra Sylkomot. Előzetesen beszélhetnek a történtekről a fiúval, 

esetleg a tőle mindet tudó remetével, en Votten Voll-al. 

 

Kapcsolódó szálak: Titkos szekta, Líszia papjai 

 

A Gyöngy: Az egyik – leggyengébb – antiss-szökevény nyakában egy agyag medál van, melynek 

belsejében egy gyöngy van elrejtve. Ha életben marad ez az ember, akkor mint nagyapjától kapott 

ősi védőamulettet, a karakterek egyikének adja, cserében a megmeneküléséért. Ha nincs életben, a 

karakternek kell kiszúrnia az érdekesnek tűnő tárgyat!   

 

OOsszzaakkee  KKaabbuuttoo  NNJJKK  lleeíírrááss  ((6644..  oolldd..)),,  SSzzéénnbbáánnyyaa  lleeíírrááss  ((5511..  oolldd..)),,  SSzzéénnbbáánnyyaa  ttéérrkkéépp  ((9999..  oolldd..)),,  

KKiibbrraa  SSyyllkkoomm  NNJJKK  ((6699..  oolldd..)),,  AAnnttiissss--sszzöökkeevvéénnyyeekk  BBeessttiiáákk  ((9900..  oolldd..)),,  NNaaaarroo  NNJJKK  ((8855..  oolldd..))  

 

A szénbányában nyolcvanan, többségében férfiak éltek a borzalmas események 

megtörténte előtt. Az volt a gyakorlat, hogy a kisebb vétségeket elkövetők is itt húztak le, nevelési 

célzattal, hosszabb-rövidebb időt. Rajtuk kívül még néhány - Roin által vett rabszolga - bányász is 

itt dolgozott. A hetvenöt férfire összesen öt nő jutott, akik a „kiszolgáló személyzet" tagjai voltak. 

Fontos, hogy ez nem egy börtön, sokkal inkább egy bányásztelepülés volt.  

A drakoniták varázstudója, a „Fekete Ember" azt állította, hogy egy nagyhatalmú démon 

megidézéséhez áldozatokra lesz szüksége. Ennek előkészítésével az idős munkavezető helyettesét, 

az újsütetű szektatagot, Kibra Sylkomot bízták meg. Sylkom a kimagasló teljesítményre és a 

közelgő ünnepre való tekintettel egy ünnepi vacsorát szervezett a falu lakóinak. Az italokba altatót 

kevert. Amikor mindenki elkábult, a helyszínre érkező Mork Molam és három fejvadásza 

segédkezett a bányászok tárnákba való - pónikon történő - elszállításában, mialatt a „Fekete 

Ember" előkészítette a varázslatot, felrajzolta a pentagrammákat. Sylkomnak megesett a szíve a 

faluban élő egyetlen gyermeken, Naroon, akit titkon szabadon engedett, hogy rejtőzzön el. A fiú 

tudta, hogy többen is segédkeztek a munkavezetőnek, de kizárólag a „Fekete Ember" (azaz Roin) 

arcát látta, bár azt nem tudta, hogy kicsoda a sötétruhás idegen. 

 

A falu összes lakója - kivéve öt embert - az áldozati pentagrammába került, mire 

megkezdődött a szertartás. Ebből az öt emberből (egy kivételével Roin által vett rabszolgák), a 

„Fekete Ember" antiss-szökevényt „készített". A drakoniták közül a belső tárnákban egyedül a 

varázsló által elaltatott Sylkom maradt. Aki így nem láthatta a szertartást. Molam és a három 

fejvadász kintről biztosította, hogy senki ne zavarja meg a varázslatot. (Ekkor fogták el a kémkedő 

Titoktartót, illetve futottak össze a vadászó papnővel és sebesítették meg azt.) 

 

A varázslat, melyet a „Fekete Ember" - azaz Roin - végrehajtott, azt szolgálta, hogy halála 

esetén a pap az antisson keresztül egy új testet foglalhasson magának és folytathassa evilági 

ténykedését, ha a küldetése most is sikertelenül végződne. Ehhez egy hihetetlen erejű gonosz 

antisslény segítségét kellett kérnie, aki - mert semmi sincs ingyen - áldozatot követelt. Ez az 

áldozat a bányászok halálig tartó rémálma. Hogy az idő előtti felébredésüket - azaz az áldozat 
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meghiúsulását - meggátolja, négy óránként mágikus füstölőt kell gyújtani a teremben. Ez a feladat 

Kibra Sylkomra hárul, akit a füstölő hatása (Alvás 10E Mentális) alól a „Fekete Ember" által épített 

Pszi-pajzs véd meg, melyet a bűbájos annak álmában épített a tudata köré. A varázstudó pontos 

utasításokkal - pl. tilos a belső tárnát elhagynia - és két napra elegendő mennyiségű füstölővel 

hagyja itt a rémült férfit, aki a karakterek megérkeztéig lelkiismeretesen végzi „munkáját". 

 

Az az öt kiválasztott, aki nem került be az áldozó pentagrammába, antiss-szökevényként 

parancsba kapta, hogy mindenkit tartson távol a tárnától. Ők végeztek a szénért érkező szamarakat 

hajtó emberekkel és utóbb a számtartó tracchus által ideküldött intézőkkel is. (A mélybe vezető 

tárnába kergették őket, majd végeztek velük.)  

Taktikájuk: közülük a leggyengébb, szakadt túlélő bányász képében a mélybe vezető 

tárnába menekül a karakterek elől, ahol kihasználva a hely adottságait, a több irányból váratlanul 

felbukkanó bestiák lerohanják a csapatot. 

Ezeket a kreatúrákat egyébként Roin (vagyis a KM) bármikor bárki ellen bevetheti, akár új 

alakot adva nekik. 
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Líszia papjai 
 

A szál felvételének helye/módja:  

 A Líszia követőivel való találkozás egyik legvalószínűbb esete az, ha a sérült, beteg, 

varázslásképtelen karakterek hozzájuk fordulnak segítségül, esetleg a kíváncsiságuktól vagy 

vallási meggyőződésüktől hajtva felkeresik őket.  

 A másik jó módszer az, ha a mindenki által kedvelt, közvetlen és a városban igen népszerű 

Aldus Balliorral futnak össze valahol. Ő egyébként Líszia papjai közül az egyetlen férfi, aki 

kicsit ki is lóg hittársai közül. Pl. részt vesz az Ünnepi játékokon, gyakran és szívesen 

találkozik az egyszerű emberekkel, ráadásul külön kíváncsi a „Démon" legyőzőire, akikkel 

direkt keresi majd a kapcsolatot és feltehetőleg nem is árulja el egyből, hogy ő valójában Líszia 

papja. Érdemes úgy mesélni, hogy a karaktereknek (elméletben) egy szimpatikus figura legyen. 

 

A szál megoldása: A megoldás nagyban függ attól, hogy a karakterek miként viszonyulnak Líszia 

követőihez.  

 Ha kapásból ellenfélnek tekintik őket - ami fanatikus pyarroni hittel rendelkezők esetében 

jogos reakció - a szál akkor oldódik meg, ha megdöntik a papnők hatalmát. Mondjuk, mivel itt 

„államvallásról" van szó, ez még Roin bajnokainak is problémás (és egyáltalán nem 

népszerűségnövelő) feladat.  

 A másik lehetőség, ha a karakterek segíteni próbálnak a papoknak. Itt az tekinthető 

megoldásnak, ha leleplezik az áskálódó drakonitákat, esetleg le is számolnak velük. 

 

Kapcsolódó szálak: Titkos szekta, Ünnepi játékok, A bánya titka 

 

A Gyöngy: A szekta főpapnője, a szobájában lévő titkos rejtekhelyen, a rend vagyontárgyai közt, 

őriz egy gyöngyöt is! Jól megindokolt esetben ez a karakterekhez kerülhet. 

 

XXiieerrrree  BBaalllliioorrrr  NNJJKK  ((7799..  oolldd..)),,  AAlldduuss  BBaalllliioorrrr  NNJJKK  ((8800..  oolldd..)),,  KKiinntteeiirraa  NNJJKK  ((8811..  oolldd..)),,  LLíísszziiaa  

ppaappnnőőii  NNJJKK  ((8888..  oolldd..)),,  LLíísszziiaa  ffaannaattiikkuussaaii  NNJJKK  ((8899..  oolldd..)),,  LLíísszziiaa  vvaalllláássaa  lleeíírrááss  ((5522..  oolldd..)),,  TTeemmpplloomm  

lleeíírrááss  ((5500..  oolldd..)),,  TTeemmpplloomm  ttéérrkkéépp  ((110000..  oolldd..))  

 

Meglepő - de szándékos - fordulat, hogy Líszia papjai az egyetlen olyan „hatalmi erő" a 

modulban, amely semmi hátsó szándékkal nem rendelkezik. Pedig a karakterek - főleg az erős 

vallási elkötelezettséggel rendelkezők - listáján ők lesznek majd az elsőszámú gyanúsítottak, 

főképp a történet elején. Erre rá is lehet játszani. Ahogy a leírásban olvasható, szembe mennek 

jónéhány pyarronita dogmával, mégis önzetlen, konfliktuskerülő és segítőkész vallási felekezetről 

van szó. Például a modul kezdetén minden hátsó szándék nélkül segítenek a hozzájuk forduló 

karaktereknek. Amit viszont fontos szem előtt tartani, hogy belső termeikbe nem szívesen látnak 

vendégül senkit. A szentély természetesen a nap húsz órájában nyitva áll mindenki előtt. Legalább 

egy papnő mindig van a közelben, ám a főpapnő fogadószobájánál beljebb, nem engednek be 

akárkit. Oda csak a beavatottaknak van bejárása, a karaktereknek pedig nincs idejük beavatottá 

válni a modulban! 

 

Líszia papjai először abban az esetben fordulhatnak a karakterekhez, ha azok a modul 

kezdetén gyógyításért folyamodtak hozzájuk. Ha nem így történt, akkor később Emhoteph 

tracchus-t keresi fel a főpapnő azzal, hogy az egyik paptársát támadás érte. (Ha a Mesélő a JK-k elé 

szeretné vetni ezt a szálat, a főpapnő és a tracchus találkozója felé terelheti a karaktereket.) A 

merénylet célpontja a Kinteira névre hallgató - egyébként csodás szépségű - papnő volt. Kinteirát 

nagymacska alakban érte a támadás, közel a szénbányához. Valamiféle mérgezett dobó- vagy 

célzófegyverrel néhány ember sebet ejtett rajta és sokáig üldözte. Végül sikerült elrejtőzni az 

üldözői elől és csak másnap mert visszatérni a templomba. Ha felkeresik a lányt, az elég gyenge 

leírást tud csak adni a támadóiról (egyébként Mork Molam és a három fejvadász volt az), ám 

érdekességképp elmondja, hogy volt még a helyszínen valaki (a Titoktartó, akit a menekülő papnő 

buktatott le véletlenül), akibe az üldözői belebotlottak és a hozzá eljutó hangfoszlányok alapján 
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végül alul maradt a küzdelemben. Ha a karakterek felkeresik a helyszínt, ott olvashatnak a 

nyomokból. Kinteira feltehetőleg nem kíséri el őket, ellenben Aldus Balliorr önként ajánlkozik. 

Olvashatnak a nyomokban. A valóságban az történt, hogy az elfogott Titoktartót előbb a 

bányászfaluba, majd pár órával később onnét egy csónakhoz cipelte a négy férfi. Aztán a mocsáron 

keresztül a kereskedőállomás közelébe eveztek. Molam pincéjében kínvallatták, majd megölték. 

(Ez utóbbi fejezetet kideríteni nem sok esélye van a karaktereknek.) 

 

Később - és második alkalommal - Líszia papjai akkor kerülhetnek a karakterek 

látómezejébe, amikor a templom melletti fal közvetlen szomszédságában egy széttépett holttest 

maradványait találják. Bár a közelmúltban nem volt halálos ítélet végrehajtás, ez annyira nem lenne 

még nagy gond. Csakhogy az egyik alkaron egy tracchus tetoválása látszik. Ami súlyos kérdéseket 

vethet fel. A holttestre bukkanó favágók értesítik Kovrada Khetont a Hadtartó tracchust, az jelenti 

az esetet az Udvartartónak. Ha vele jóban vannak a karakterek, ő fel is kéri őket a nyomozásra. De 

a városban futótűzként terjedő pletykák is felkelthetik a kíváncsiságukat. A tracchusok bajban 

vannak, mert ők tudják - bár a köz felé titkolják -, hogy az áldozat az a tracchus, akinek a feladata 

az ilyen rejtélyek kiderítése lenne, a Titoktartó. Szóval nincs ő, nincs Roin, ettől pedig eléggé 

tanácstalanok. A karakterek felkérése, elég kézenfekvő lépés lenne, már ha olyannak mutatkoztak 

eddig, akik alkalmasak egy ilyen feladatra. Ellenben ha a másik véglet szerint cselekedtek eddig, 

még őket is elővehetik a történtek tisztázása kapcsán. Ez esetben egyébként a Hadtartó végzi a 

nyomozást, a maga „durva" és avatatlan módszereivel. A helyszín átvizsgálása során nehéz 

nyomokat találni, mert mire a karakterek odaérnek, már összemászkálták a terepet. Az egyetlen 

nyom, egy kötél okozta seb a megtalált alkaron. A fej, néhány belsőség, egy torzódarab és egy 

lábszár az, ami még egyben előkerül. Valójában az történt, hogy a halott Titoktartót Molem a harci 

kutyáival széttépette. Néhány darabot, az egyik fejvadászra bízott, akit egyik társa a mocsáron át a 

Kiskapu irányába szállított. Ezután - használva a Nyomolvasás/eltüntetés Mf képzettségét - a 

Kiskapu közelében helyezte el a maradványokat, majd a favágók közé vegyülve visszajutott a 

városba, és az úton visszatért megbízójához. 

 

Líszia követői közül két szereplőt arra is felhasználhat a Mesélő, hogy egy romantikus 

szálat csempésszen a történetbe. A kiszemelt csapattag(ok) nemétől függően ez a személy Kinteira 

vagy Aldus Balliorr lehet. Kinteira egy gyönyörű, törékeny angyali teremtés. Aldus - nem az a 

nyálas bárdtípus - sokkal inkább egy határozott, jó képű, jó humorú, magabiztos és nyílt férfiú. 

További érdekesség, hogy bármelyikük is kerül „felhasználásra" őszinte érzelmeket táplálhat a 

játékos karakter iránt. Egy kimenetelétől független Asztrál-próbával aztán a kiszemelt JK-t is 

taccsra tehetjük, mikor közöljük vele „Nagggyon bejön neked ez a pap/papnő! Kérlek az 

elkövetkezőkben ennek megfelelően játszd ki a karakteredet!" 
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Öcsém a rabszolga 
 

A szál felvételének helye/módja:  

 A szál a játék során bármikor, bárhol bevethető. Legfőbb funkciója az, hogy egy újabb csavart 

vigyen a történetbe, főként akkor, ha a karakterek már nagyon nyeregben érzik magukat.  

 A másik szempont, ami indokolhatja a bevetését, ha a karakterek „ki akarnak lépni" a 

modulból, vagy nincs elég erős motivációs hátterük a szálak valamelyikéhez. A rég elveszett 

rokon ekkor is előkerülhet. 

 

A szál megoldása: Mentsd meg a rokonodat. 

 

Kapcsolódó szálak: Nemesi intrikák, Drakoniták, Líszia papjai  

 

A Gyöngy: Ez a rokon véletlenül bukkant rá erre a gyöngyre egy elfeledett rejtekhelyen. Ha a 

karakter családtaghoz méltón(!!!) bánik vele, megmutatja neki a kincsét, sőt, ha kéri a JK még neki 

is adja! 

 

Ez a szál érdekes és komoly fegyver lehet a Mesélő kezében. Az egyedüli kivétel, ha 

anyagyilkos pszichopatákból áll az egész csapat, mert akkor jó eséllyel nem „ugranak rá". 

 

A történetben feltűnik a karakterek egyikének családtagja. Előtörténettől függően lehet 

testvér, szülő, gyermek vagy akár régi, életre szóló nagy szerelem, rég nem látott barát stb.  

(A beküldött kérdőíven minden KM válasszon előre(!!!) potenciális jelölte(ke)t.) 

 

Ez a személy, a sors szeszélyének folytán a karakterek egyik nálánál erősebb haragosának 

megvetett (rab)szolgája, híve, követője stb. Ha a kérdéses "rabszolgatartó" NJK gyengébb, mint a 

JK-k, akkor akár az is lehet, hogy egy nagyon (elvakultan) hű szolga, esetleg egy elvakult 

szerelmes az a bizonyos rokon. Az ellenlábas pedig nem rest kihasználni ezt. Az ellenlábas az a 

személy legyen a modulban, akinél ebből a KM a legtöbbet képes profitálni. Lehet bármelyik 

nemes, lehet Líszia főpapnője, vagy akár a drakoniták egyike (esetleg fejvadásza), bárki. Ízlés 

szerint! 
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Ünnepi játékok 
 

A szál felvételének helye/módja:  

 Az első alkalom, amikor a karakterek a „hagyományosan" megrendezett ünnepi játékokról 

hallhatnak, az a tiszteletükre rendezett fogadás. A nem épp nyájas stílusáról ismert Pilzert az 

egyik indulója, Emhoteph tracchus pedig a szervezője és bírája a viadalnak. Tehát a vacsora 

során szóba kerülhet a dolog. 

 Később aztán a városon belül kóborolva belebotolhatnak az előkészületekbe, az ácsok épp 

készítik a pódiumot. Az is járható út, ha egy városlakóval folytatott kötetlen beszélgetés 

alkalmával hallanak az eseményről. Ha egyikük(!) úgy dönt, részt vesz rajta, akkor az 

udvartartó minimális győzködés után engedélyezi is, hiszen a nép felettébb kíváncsi lehet Roin 

bajnokainak szereplésére.  

 

A szál megoldása: A cél, a játék megnyerése. Persze lehetnek olyan karakterek is, akik számára a 

részvétel a fontos. 

 

Kapcsolódó szálak: Nemesi intrikák, Líszia papjai, Titkos szekta 

 

A Gyöngy: A győztes jutalma egy gyöngyös gyűrű. 

 

AAlldduuss  BBaalllliioorrrr  NNJJKK  ((8800..  oolldd..)),,  PPiillzzeerrtt  ddee  GGootthheemm  NNJJKK  ((7788..  oolldd..)),,  EEmmhhootteepphh  NNJJKK  ((6622..  oolldd..)),,  AAlliiggááttoorr  

BBeessttiiaa  ((9955..  oolldd..))  

 

Idén - a tavalyi sikerre való tekintettel - második alkalommal kerülnek megrendezésre az 

Ünnepi játékok. Hagyomány, hogy az Eltávozottak Ünnepét megelőző napon rendezik meg. 

Lényegében egy több próbából álló vetélkedésről van szó, melynek győztese idén egy Roin által 

felajánlott páratlan szépségű gyűrűvel lesz gazdagabb. Az egyes próbák során, az adott 

versenyszámban leggyengébben teljesítő versenyző búcsúzik el a viadaltól. Mint látható, ez egy 

egyéni viadal, azonban minden forduló előtt - mielőtt még kiderülne, mi is a pontos feladat - a 

versenyzőknek választaniuk kell egy segítőt maguk mellé. (Segítő csak az lehet, aki önként 

jelentkezik, és a játék teljes ideje alatt egy ember, csupán egyszer lehet segítő.) A játék 

egyszemélyes bírája és lebonyolítója Emhoteph tracchus, kinek döntései ellen nincs fellebbezésnek 

helye. A játékra eredetileg négy résztvevő jelentkezett és három versenyszám volt. Ám, ha a 

karakterek egyike is indulni kíván, akkor ez öt főre és négy versenyszámra bővül. A részvevők 

(erősorrendben, mely a végső sorrendet is megadja, ha a játékosok nem avatkoznak be) a következő 

személyek: 

 Aldus Balliorr - a városban népszerű Líszia-pap 

 Pilzert de Gothem - a nemesek egyike 

 Ilke - a tavalyi győztes, a favágók vezetője 

 Okkarion - a városőrség egyik tehetséges és becsvágyó tisztje 

 

A versenyszámok a lebonyolítás sorrendjében: 

 

1. A Bizalom próbája: Ebben a számban a versenyzőnek öt - a segítőjének testére aggatott - 

emberfej nagyságú aligátorhólyagot kell 10 láb távolságról eltalálnia. Ehhez  a szervezők által 

biztosított fegyvereket veheti igénybe. Minden fegyvert csak egy alkalommal használhat. Nem 

kötelező mindet használnia, de akkor ugye nem érheti el a maximális - öt - pontot. Az, ha a célpont 

helyett a segítőjét találja el egy büntetőpontot jelent. Azonos pontszámnál az dönt, hogy ki ért el 

kevesebb próbából ugyanannyi sikert. Ha ez is egyforma: szétlövés a nehéz nyílpuskával. Ha a 

segítő nem adja jelét a sérülésének (megdobja az Akaraterő-próbát annyi mínusszal, ahány Fp-t 

sérült, akkor nincs büntetőpont). A segítőnek a feje két oldalán, a két oldalra kitartott kezében, 

illetve a két combja közé rögzítik az öt felfújt aligátorhólyagot.  
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A használható fegyverek: 

 Gallyazó szekerce TÉ:8 Sebzés:1k6 

 Dárda TÉ:13 Sebzés:1k6+1 

 Fúvócső CÉ:7 Sebzés:1k6 (1-5-re 0 Fp, a 6-ra 1 Fp) 

 Rövid íj CÉ:4 Sebzés:1k6 

 Szekérre szerelt nehéz nyílpuska CÉ:15 Sebzés:2k10 

 

Esetleges módosítók az idevágó fegyverhasználat képzettség hiánya okán: 

 - rokon fegyver ismerete esetén: TÉ:-10 CÉ:-10 

 - képzetlenül: TÉ:-25 CÉ:-30 

 

A hólyagok védőértéke hajító fegyverek esetén: 80+bemozdulás* 

A hólyagok védőértéke célzó fegyverek esetén: 75+bemozdulás* 

*bemozdulás: a segítőnek Asztrál-próbát kell tennie. Amennyivel elvéti, annyiszor 5 ponttal 

emelkedik a védőértéke. 

 

Sikertelen támadó/célzó dobás esetén ahány ponttal elmaradt a sikertől, annyiszor 5 cm-rel 

lőtt a kiszemelt célpont mellé. Azt, hogy melyik irányba vétett k10-el dobja ki a KM. 1-fölé, 2-

jobbra+fölé, 3-jobbra, 4-jobbra+alá, 5-alá, 6-ballra+alá, 7-ballra, 8-ballra+fölé, 9-0(ha a célpont 

bemozdult a lövés pillanatában, akkor  a teste felé, egyébként tőle el) 

 

NJK pontszámok:  - Aldus(4ből/4pont,  

- Pilzert(5ből/4-1=3pont),  

- Ilke(3ból/2pont),  

- Okkarion (4ből/2pont) 

 

2. A Szellem próbája: Ebben a számban a talpon maradt négy versenyzőt párokba sorsolják. A 

párok egy vicces verses szópárbajt vívnak. Az első forduló győztesei biztosan továbbjutnak, míg a 

második fordulóban a két vesztes „küzd meg" egymással a harmadik továbbjutó helyért. A 

versenyben a résztvevők segítségre csak az az egy-egy ember lehet, akiket segítőjükké választottak. 

Mindenki másnak tilos megszólalni. (A szabály ellen vétő nézőket deresre vonják és megbotozzák! 

A pszi üzeneteket nem tudják ellenőrizni! ;) ) A követendő versforma szigorú, de egyszerű. Minden 

sor végén ugyanannak a mássalhangzónak kell szerepelnie és a két utolsó szótagban a 

magánhangzóknak is következetesen ugyanannak kell lenni. A viadal során tilos kétszer ugyanazt a 

mondatvégi szót használni. Egy gyors példa minderre, amit Emhoteph is elmond: 

„Leheleted szaga, akár a disznó szellentés. 

Eszed, mint a fogad, annyira kevés. 

Hím tagod, a lábad közt, egy randa kis kelés.” 

 

A kezdő mondatot Emhoteph adja meg. A résztvevők egyikének (de sosem a JK-nak) a 

fülébe súgja, aki azt fennhangon elmondja. Ha az egyik fél 1 perc után (homokórával méri és tedd 

ezt te is KM!) sem tud elfogadható feleletet adni rá, akkor vesztett. Az első fordulóban a JK 

ellenfele (KM döntés alapján) Aldus vagy Pilzert lesz. Ha itt veszít a játékos, akkor Ilkével kell 

megküzdeni a versenyben maradásért. 

 

Az első forduló indító sora: „Az apád esetedben megfarkalt egy törpét?” 

Segítség a KM-nek a megfelelő mondatvégződésekhez: bögrét, görbét, körtét, dög lét, zöldjét, 

szörpjét, sörét, föl élt, könnyét, kövét, tökét, sötét, pöcsét, tömjént 

Az első fordulóban az NJK rivális, azaz a KM, 6 saját mondatot tud mondani, mielőtt elvérezne! 

 

A második forduló (vigaszág) indító sora: „Az eszed annyi, mint amennyi látszik!” 

Segítség a KM-nek a megfelelő mondatvégződésekhez: játszik, mászik, másik, válik, vájt lik, 

mállik, hámlik, bánik, pállik, bárkik, pánik, vásik 

A második fordulóban az NJK Ilke, azaz a KM, 4 saját mondatot tud mondani, mielőtt elvérezne! 
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3. Az Ész próbája: Ebben a számban az utolsó három versenyző egy megoldandó rejtvényt kap. Itt 

is választhatnak maguk mellé egy-egy segítőt, és a közönség részéről előforduló bekiabálást itt is 

ugyanúgy megtorolják. Emhoteph az általa írt fejtörőt többször egymás után felolvassa. Aki tudja a 

választ, annak ezt jeleznie kell. A megfejtést Emhoteph fülébe kell súgni. A második felolvasás 

végére Aldus jó megfejtést ad. Tippelgetni nem lehet, az első hibás próbálkozás után az Udvartartó 

közli a tippelővel, hogy ő még egyszer próbálkozhat a megfejtéssel, és ha az is sikertelen, akkor 

kiesett. Ha nagyon megakadtak a JK-k, akkor a második olvasás után, leteheted eléjük a szöveget. 

(Kiadandók!) Sőt, azt is engedheted, hogy a többiek is belenézzenek, úgyis okoskodnak majd, hogy 

pszi-vel átküldik a választ, stb. Szóval hagy agyaljanak. Ha feladják, vagy tíz perc elteltével sem 

hoznak jó választ (és a végső tippjük sem jön be) Emhoteph feldob egy pénzérmét (de Te KM 

bundázd meg a dolgot, és juttasd tovább a "kivárással még tovább juthatunk" gondolatmenetre 

rájövő karaktereket). 

 

A feladvány szövege: "Egy Navannil nevű tehetős, de fukar aszisz, ki szinte túlélte családja minden 

tagját, egy éjjel álmot látott. Az álomban a Hallgatag úr tudtára adta, hogy ezen esztendő utolsó 

napján meg kell térnie őhozzá. Navannil, aki ekkor már nem félte a halált, nem rettent meg. Sőt, 

hálát adott az égieknek, mert bőven kapott időt arra, hogy lerendezze evilági tartozásait. Úgyhogy 

eladta mindenét és kíséretet fogadott maga mellé. Amikor a Barsún közeli dombok tetejéről 

visszapillantott szeretet szülővárosának falaira, barna bugyellárisában száztizennyolc arany, hét 

ezüst és huszonöt réz érme zötykölődött egykedvűen.   

Az első útja hét héten át tartott, mikor végre elérte Liam kapuit. Ebben a városban élt 

elsőszülött fiának családja. A történetet, hogy miért nem látta sosem két unokáját, hosszú lenne 

elmesélni. Önzésről, dacról és elvakultságról szólt egykoron. Mára mindezek kifakultak Navannil 

elméjéből. Csupán a soha meg nem kapott és ki nem mutatott szeretet miatti szomorúság munkált 

benne. Hét napot menyénél, Launohianál töltött és annak két gyermekével múlatta idejét. Örömmel 

töltötte el mosolygós szemű leány és a mindig vidám talpraesett fiú megismerése. A két hét 

leteltével szomorúan vett búcsút mindannyiójuktól. Ajándékképp ötvenhárom érmét adott át a nála 

lévő legnemesebbik fajtából. Leányunokája egy lila selyemkendőt, a kisfiú ólomból öntött figurát 

kapott. 

Navannil ezek után hajóra szállt, és tizenkilenc napon át hánykolódott a Quirron tengeren, 

egészen Piletor nevű part menti halászfaluig. Mondják, a túlzottan nagy vagyonhoz vezető út 

ármánnyal van kikövezve. A pénz pénzt fiall, de az első aranyairól ne kérdezz egy feltörekvőt se. Ez 

az öreg aszisz esetében sem volt másképp. Régi történet volt, még ifjú korából, mégis időről időre 

visszatért és keserű szájízzel mérgezte gazdagságának élvezetét. Bár sosem járt még itt, tudta, hogy 

lakik itt egy Rospein nevű szegény sorsú halászember. Évtizedekkel ezelőtt negyed ezüstöt fizetett 

neki egy piros köves medálért. Most, hogy lelke békében nyugodjék, neki adta annak 

huszonnégyszeresét, hogy kárpótolja azért a csalárd tettért, mellyel egykor visszaélt a férfi 

bizalmával, és kiforgatta az istenek által neki rendelt szerencséjének gyümölcséből. 

Az aszisz utolsó útja Borrithorba vitt, hogy ott töltse el élete hátralévő napjait. Kísérőit 

elbocsájtotta. Gyalogszerrel tette meg az utat és mind a kéttucat éjszakát a szabad ég alatt töltötte. 

Élt eleget jólétben és gazdagságban, most eljött az idő, hogy az elfeledett bűneiért is vezekeljen - 

gondolta. A település szomszédságában élő, Kyelt követő szerzetesekről tíz évvel ezelőtt hallott. 

Tudta, az itt élő csuhások örömmel fogadnak mindenkit, aki a vezeklés útját választotta. A tetovált 

arcú apát, ki a Dóberth névre hallgatott, mégis az útját állta. Mindent a kapunk kívül kell hagynod, 

ami ide vezetett - figyelmeztette. Mire Navannil megoldotta hímzett bugyellárisát, melyből az érmék 

szanaszét gurultak. Az apát pedig őszinte mosollyal intette beljebb a nálánál kétszer több telet 

megélt öreget. 

A kérdés már csak az, milyen színű volt a szerzetesrend apátjának csuhája?" 

 

Feltételezhetően a karakterek nem erre a kérdésre számítanak. Inkább a pénzérmékre, 

esetleg az utazással töltött napok számával kapcsolatos kérdésre számítanak. A szín természetesen 

nem szerepel a szövegben. A megoldáshoz fel kell fedezni, hogy az egyes bekezdésekben 

előforduló színek szoros kapcsolatban állnak a bekezdésben szereplő személy nevének és az 

érintett település elnevezésének első szótagjaival. E két szótag összeolvasásakor mindig a 

bekezdésben említett szín elnevezését kapjuk. Az apát csuhájánál ezért a megfejtés: bor-dó. 
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4. A Megbocsájtás próbája: Ez - az eddigiekkel ellentétben egy teljesen más elven lebonyolított 

próba, bár egy segítőt itt is választaniuk kell a játékosoknak. Első lépésben a két segítőt - miután 

bekötötték a szájukat – a kezüket is megkötözve egy-egy szűk ládába zárják. A láda alján sűrű fém 

rács van. A két ládát elviszik és a figyelem a viadorokra terelődik! A viadorok figyelme pedig 

Emhotephre és a soronkövetkező feladatra! 

A következő lépésben a két viadort a lábuknál fogva, egy másfél láb hosszú lánccal 

összebilincselik, majd egy épület mellé ácsolt karámhoz vezetik őket. Időközben a két segítőket 

rejtő ládát átvitték a tér túlsó felére, kb 30 lábnyi távolságra onnan ahol a küzdő felek állnak. A két 

ládát egy csigarendszer segítségével egy-egy akasztófaszerű oszlopra húzzák fel. A ládák a földtől 

3 láb magasan vannak. A felhúzásra szolgáló két lánc végét az emelvénytől 10 lábnyi távolságra, 

egy-egy földbe ásott cölöphöz rögzítik. A két cölöp egymástól 6 lábnyi távolságra van. A két ládát, 

az aljánál fogva, egy földre rögzített csigán átfutó lánc segítségével egymáshoz kötik. A városőrök 

rőzsét kezdenek hordani a ládák alá, mialatt karakterek melletti karámban szabadon engednek egy 

aligátort. Közben Emhoteph elmondja a feladatot. "Ezt a játékot - és az egész tornát - az nyeri, 

akinek a segítője előbb élve kiszabadul a ládából. Természetesen kettőtökön kívül senki más nem 

tehet ezért semmit. Adva van az az emelvény, az ott lévő dolgokat - szekerce, kampós rúd, zsámoly, 

létra stb - használhatjátok. Adva vagytok továbbá ti, illetve a kettőtöket összekötő lánc kulcsa, amit 

ennek a kedves aligátornak a farkához kötöttünk. Mint látjátok segítőim már meg is gyújtották a 

rőzséket, és hát a ládák nem túl jól állják a lángokat. Sem a segítőitek a füstöt. Jó játékot!"  

 

A bámészkodó tömeget az őrök mind a viadoroktól, mind a láncoktól, de kiváltképp az 

emelvénytől teljesen távol tartják. A próbához tartozik egy (Kiadandó!) helyszínrajz hogy a 

játékosok jobban képbe kerüljenek. Fontos: a kiadandón ott van a megoldás, mégpedig az, hogy 

azok a ládák, melyekben a segítők "raboskodnak" valójában az emelvény két oldalán vannak 

elhelyezve. (Lehetőleg még a segítő JK-t se avassuk be, hogy hihetőbb legyen az átverés!!!) 

Aldus a JK ellenfele (és remélhetőleg a játékos is) teljesen bedől a trükknek. A pap 

akármiben hajlandó együttműködni a játékos karakterrel, csak hogy a segítője megmeneküljön és 

felettébb „neheztel” Emhotephre. Ha a JK rátámad, védekezik, és próbálja meggyőzni, hogy ez 

ostobaság, hogy ez az egész egy őrület. Közben Emhoteph-et szapulja, aki lemondóan csóválja a 

fejét és kajánul vigyorog a városőrök sorfala és a Hadtartó tracchus háta mögött.  

 

A fejleményeket a próba durvaságán megdöbbent tömeg lassan érti meg. A két perc után 

lángba boruló ládák látványa épp akkora ovációt eredményezhet, mint a segítők kiszabadítása. Ha 

megvan a győztes, Emhoteph emlékezteti a résztvevőket. hogy ez a megbocsájtás próbája volt, bár 

azt nehezen látja be, hogy most ezzel az utolsó próbával eléggé elvetette a sulykot.   

 

Az Ünnepi játékok végeztével a győztes megkapja a Roin által felajánlott gyöngyös gyűrűt. 

Ezen a nyilvános eseményen a Drakoniták egyike (Brugar) megpillantja a gyűrűt, melynek 

díszében a szekta egyik gyöngyére ismer rá. Ezek után - ha a gyűrű a játékosokhoz került - modul 

későbbi részében a szekta megpróbálhatja azt megszerezni tőlük. Nyílt támadást nem kockáztatnak 

meg, ellenben a csapat egyik tagjának (vagy egy karakterekhez közel álló személynek, pl. Öcsém, a 

rabszolga szál) elrablásáig még képesek elmenni. Szóval lopás, zsarolás, megvásárlás és hasonlók 

jöhetnek szóba.  

Amennyiben netalántán a versenyt Aldus nyeri, úgy nem törekszik a szekta a tárgy 

visszaszerzésére, ellenben kapnak egy újabb okot arra, hogy gyűlöljék (és elűzzék) a helyi 

papságot. Esetleg, ha úgy hozza a sors és a karakterek akarnak valamit a szektától (vagy melléjük 

állnak) akkor ennek a gyűrűnek a visszaszerzéséhez, mint feltételhez köthetik a dolgot a 

Drakoniták. 
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TIPPEK A KM-EKNEK 
 

Az első és legfontosabb szabály, hogy hagyjuk a játékosok szabadon cselekedni. Hitessük 

el velük annak az illúzióját, hogy itt valóban ők tartják a kezükben az esemény szálait. A helyszín, 

a szereplők és az események segítségével tereljük őket, de tegyük mindezt úgy, hogy ne érezzék a 

modul megoldására irányuló pressziót, ne erőszakoljuk őket bele a modulba. Nem bűn és nem 

lehetetlen kitörni a modulból, max. nem nyernek, de megtehetik ha ügyesek.  

A jelmondat: Mindent a karakterekért! 

Mi van ha... 
 

Túl gyengék a JK-k a modulhoz, a harchoz? 

Adjunk melléjük NJK fegyvereseket. Válaszunk olyan hatalmi ágat, mely az adott partival 

szimpatizál és azok így támogassák őket. Ez lehet a városőrség, Líszia fanatikusai, az ekraliaiak 

stb. 

 

Túl erősek a JK-k a modulhoz ? 

Had élvezzék ki a pillanatot. Akár a város uraivá is válhatnak, felszámolhatnak minden hatalmi 

ágat. Ismertessük meg velük az uralkodás terhét. Az egyszerű nép egyszerű problémáit. Élelmezés, 

politika, stb. Uralkodásuk úgyis csak pár napig fog tartani, hisz a város órákon belül elpusztul! 

 

A karakterek teljesen elakadnak egy szál megoldása során?  

A város egyik jellegzetes kulcsfigurájának, a látnok Hivénának, a homályos(!) jóslatai bárkinek 

segítségére lehetnek. 

 

ELHALÁLOZNA az egyik karakter?  

Roin, aki ugye a soronkövetkező nap eseményeit (kivéve életének utolsó napját) mindig előre látja, 

mindenképp megpróbálja megakadályozni a karakterek halálát. Ennek sikeréért nagyon messzire 

elmehet. (A KM fantáziájára van bízva.) De a próba végeztével (lásd: 5. ciklus) már semmi nem 

motiválja ebben, tehát a két utolsó ciklusban a karakterek nyugodtan meghalhatnak. Sorry! 

 

Nincs még náluk egy gyöngy sem és közeleg a modul vége(, a 6. ciklus)?  

Többféle forrásból - minden szál megoldása után - szerezhetnek gyöngyöt, de egyet legalább 

kapniuk kell, ha másképp nem, hát ajándékba a sors szeszélye folytán.  

 

Ki szeretnének törni a karakterek a modulból? 

A kitörésnek fizikai (hófödte hegycsúcsok, lavina) és személyi (Roin aknamunkája) akadályai 

vannak. Ám ezek nem leküzdhetetlenek. Vessük be az Öcsém a rabszolga történetszálat, 

mászassunk velük hegyet, érkezzen valaki, aki eltéríti őket a távozás szándékától. Remélhetőleg a 

hangulatkeltőből kiolvasott dúláskorabeli térmágikus zavarok elveszik a kedvüket a 

kivarázsolódástól. Ha nem, bármi bemesélhető, DE ne legyen túlságosan erőltetett! 

 

Kitörtek a karakterek a modulból? 

A völgyön túl nem rózsás az élet. A Km-nek rögtönöznie kell. Jöhet egy hóvihar, lavina. Szembe 

találkozhatnak a bemeséléskori üldözőikkel, rátalálhatnak a völgyből - valahogy - kimenekült 

Naroora, esetleg a holttestére. Ha olyan a csapat, üldözhetik is a fiút. Találkozhatnak Aldus 

Balliorral. Ráakadhatnak arra a barlangra, melynek járata közvetlenül a Templomba (esetleg Roin  

lakótornyába) visz. Belefuthatnak az ősaquir által előre küldött felderítőkbe, egy-két Kry'Sherekbe. 

Ha ügyes a Mesélő, még vissza is térhetnek a medencébe és ezzel a modulba! De ne kényszerítsük 

őket semmire!!! 

 

A karakterek nem érdekeltek a szálak megoldásában, a gyöngyök keresésében?  

Roin – azaz a KM – itt-ott apró nyomokat és utalásokat helyezhet el, mely a gyöngyök 

fontosságára utal. Ezzel akarja lefoglalni és itt tartani őket a próba napjáig! A nyomoknak persze a 

csapatkoncepcióhoz megfelelőnek kell lenniük, hogy tényleg foglalkoztassa őket! 
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GRACH'VAAR 
EErrkk--mmeeddeennccee  ttéérrkkéépp  ((9977..  oolldd..))  

 

Déli Városállamok 
Grach'vaar városa a Déli városállamokban, a Hát város szövetsége és a kráni határ közt 

félúton, Khiddón és Ekralia városállamok határán található apró település. A két nagyobb 

városállam (a történelme alapján démonokkal cimboráló, fejlett Khiddón és az elmaradott, nomád 

felmenőkkel bíró, állattartásból élő Ekralia) között mindig is vitatott volt a település - illetve az azt 

körülvevő Erk-hegység - hovatartozása. Bár a medence állítólag évezredekre visszamenően is 

lakott volt, valódi - város léptékű és szervezettségű - településről csak az elmúlt két-három 

emberöltőben beszélhetünk.  

 

Történelem 
Az Erk-medencében található ősi romok arról tanúskodtak, hogy Godora idejében (esetleg 

azt megelőzően), huzamosabb ideig, északról érkező, feltehetőleg kyr eredetű népek telepedtek 

meg itt. Ma a városban templomként funkcionáló, sziklába vájt épület egyes részletei is erről 

árulkodnak. Bár ezt ma már nehéz bizonyítani, a fenti építészeti emlékek valóban az északról 

érkezők keze nyomát viselik. Azokét a Weilát tisztelő tudós szerzetesekét, akik felfedezték a hely 

különleges mágikus jellemzőit és azt kutatva ráleltek egy, mára már mindenki által elfeledett, a 

fajháborúk korából származó mauzóleumra. A helyet védő mágia letörése után, fölfedezték és 

megvizsgálták az építményt, megállapították annak funkcióját, majd lejegyezték tapasztalataikat. A 

történelem viharai folytán a tudós kyrek aztán eltávoztak, emberi szolgáik azonban még jó ideig 

kitartottak itt. A helyre vonatkozó hiányos tudásuk szájhagyomány útján öröklődött, keveredtek az 

erre tévedt népekkel. Az utódaikat többször elüldözték innét, de később néhányuk csak visszatért és 

mindig akadtak olyanok, akik szűk körben továbbadták homályos ismereteiket, később jóslataikat, 

mítoszaikat a helyre vonatkozóan. Napjainkra alig féltucatnyian maradtak e titkos társaság tagjai, 

akik magukat Drakonitáknak nevezik.  

 

P. sz. 3600 évek környékén a Khiddón és Ekralia közti, vitatott fennhatóságú medence a 

magukat Drakonitáknak nevező rablólovagok központja volt. Mivel akkoriban sem volt 

különösebben értékes földterület, a két "nagyhatalom" nem törte magát a megszerzéséért. A 

törvényen kívüliek ellen, hol egyik, hol másik indított büntető hadjáratot, de hála a hely jellegének, 

komolyabb sikereket nem értek el. Talán még most is így lenne, ha Ekralia akkori fejedelmét, I. 

Ignariust, egy magát Roinnak nevező férfi fel nem keresi. Senki nem tudja miként, de a távolról jött 

idegen titokban megegyezett az uralkodóval, hogy amennyiben öt esztendőn belül képes lesz 

átvenni az irányítást Grach'vaar felett és azt Ekraliához csatolja, akkor ellenszolgáltatásként élete 

végéig ő lesz a város független kormányzója. Roin nem fegyveresekkel, hanem a Hat város 

szövetségében akkor igencsak üldözött Felícia-papnőkkel szövetkezett. A papnők gyorsan 

beszivárogtak a rablólovagok vezetői közé, majd Roin segítségével átvették a hatalmat. Rövid időn 

belül a város csatlakozott Ekraliához, Roin pedig megkezdte élethosszig tartó uralkodását. Felícia 

hite, igaz nem saját neve alatt és egyes szokásokon változtatva, pedig államvallássá lett, no persze 

csak a város határain belül. Az azóta eltelt két emberöltő alatt, Grach'vaar és a fejedelemség közti 

kapcsolat gyümölcsöző volt. Előbbiek élvezték a fejlődés adta előnyöket, utóbbiak belátóak és 

toleránsak maradtak, tartva attól is, hogy a város az ősi ellenség, Khiddón oldalára áll. 

 

Lakosság 
A város lakossága kb. 4.620 fő, ehhez "tartozik" még az a három "település", mely a 

medencén belül található: a bányászfalu (80 fő), a pákász-sziget (60 fő), illetve a kereskedő állomás 

(140 fő). Ez összesen kb. 4.900 fő. A nehéz életkörülmények miatt kevesen élik meg az idős kort 

(öregeket a városban alig látni), ellenben sok a fiatal és a gyermek. A lakosság összetétele igen 

vegyes, a térség mindenkor a különféle népek olvasztótégelye volt. Vannak, akiknek dédapáik már 

a rablólovagok korában is itt éltek, sokfelé találkozunk nomád vonásokkal, de köszönhetően 

közelségének, a pyarroni rassz jegyei is gyakorta előfordulnak. A nem emberi faj egyedeivel (egy-

két lentebb ismertetett kivételtől eltekintve, lásd NJK-k) nem találkozhatunk a városon belül. Az 
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öltözködési szokások a szélsőséges időjárásnak köszönhetően mindig a praktikumot tartják szem 

előtt, bár a szegénység erre is rányomja bélyegét. Nyáron trópusi hőség jellemzi a medencét, télen 

azonban - köszönhetően a hely különleges adottságainak - a városon belül csak ritkán süllyed a 

hőmérséklet fagypont alá. A beszélt nyelvek tekintetében a pyarroni (közös) a jellemző, melybe 

gyakorta nomád kifejezések keverednek. A rabszolgaság intézménye itt elfogadott, bár a 

kormányzón kívül gyakorlatilag senki sem oly tehetős, hogy rabszolgát tartson 

  

Vallás 
A városban nyilvánosan kizárólag Líszia vallását lehet gyakorolni. Aki egyéb istenség 

követője, az a köztől elvonultan gyakorolhatja vallását, de nem hirdethet igét, nem gyűjthet maga 

köré híveket. A törvény ellen vétőket száműzik a városból. Mindennek tekintetében nem meglepő, 

hogy helyiek kizárólag ezt a vallást követik. LLíísszziiaa  vvaalllláássaa  lleeíírrááss  ((5522..  oolldd..)) 

 

Gazdaság 
A település gazdasága eléggé ingatag alapokon nyugszik. A hely jellegéből adódóan sem 

mezőgazdasággal, sem állattartással nem tudnak a helyiek foglalkozni. Roin uralkodásának 

kezdetén egy merőben új tevékenység honosodott meg itt, a bányászat. Jelen esetben nem a 

hagyományos értelemben vett bányászatról van szó, merthogy itt nem nemesfémet, drágakövet 

vagy szenet bányásznak, hanem szurtot. A szurt egyfajta ragadós, szurokszerű anyag, mely a város 

szomszédságában található forrongó mocsár anyagából, annak lepárlását követően marad vissza. Ez 

az anyag sokban hasonlít a szurokra, néhány kivétel azonban van. Elsőként is nem éghető, sőt, 

gátolja az égést. Másrészt szilárd állapotban (azaz szobahőmérsékleten) sokkalta rugalmasabb a 

szuroknál. Harmadrészt pedig igen jellegzetes, a rothadó növény szagára jellemző keserédes szaga 

van. A mocsár anyagát a munkások hatalmas - akár 4-5 láb átmérőjű - cserépkádakba merik, majd a 

helyben bányászott szén és kitermelt fa segítségével elpárologtatják belőle a nedvesség nagy részét. 

(Különös, de az anyag visszahígítása - egy bizonyos sűrűség fölött - már nem lehetséges.) Az így 

kapott szurtot itt font, szurttal kikent "hordókba", illetve 3-4 literes bambusztégelyekbe töltik. 

Azok, kihűlve hamar megszilárdulnak. Az így kapott szurtot, annak egyedi jellemzői okán, a Hat 

város szövetségének hajóépítői előszeretettel alkalmazzák munkájuk során.  Rendszeresen 

fegyveresekkel kísért kereskedőkaravánok járnak a Gályák-tengerének nyugati partja és Grach'vaar 

közt, kicserélve a szurtot az itt szűkösen előforduló javakra, főként élelemre. A szurt kitermelése és 

eladása a kormányzó monopóliuma, és lényegében ez hatalmának alapja. A helyiek emellett 

pákászkodással (mocsári gyűjtögetés), vadászattal, bányászattal, fakitermeléssel és egyszerű 

kézművestevékenységekkel foglalkoznak. A településen nincsenek a hagyományos értelemben vett 

kereskedők, különösen nincsenek nyilvános üzleteik. Akadnak mesteremberek, bár tudásuk 

szerencsés esetben is középszerűnek mondható. A javak többségét az emberek a helyiektől 

vásárolják meg. Külhoni árucikkek, kereslet híján, alig kaphatóak. Az árucserét a kormányzó által 

veretett részérmék segítik. A külhoni pénzérmék átváltása is kormányzói monopóliumban van, az 

árfolyamok nem túl kedvezőek. A kormányzó kizárólag réz érméket bocsájtott ki eddig. Az árak a 

külhoni termékek esetében bőven átlag felettiek, míg a helyiek által előállított javak igen olcsón 

beszerezhetőek (pl. faragott-, font eszközök, aligátorhús, stb.). Mindent összevetve az emberek 

errefelé még az átlagnál is nagyobb szegénységben, már-már nélkülözésben, egyszerű módon 

élnek. 

 

Politika 
A város belügyeibe a törvények szerint Ekralia mindenkori fejedelme (jelen pillanatban 

annak megbízottja: Antarius) nemigen avatkozik be. Bár a kormányzó Roin a fejedelem 

hűbéresének számít, az Ekros-okkal kötött egyezsége szinte mindenben szabad kezet biztosít 

számára. A fejedelmi ellenőrzés, felügyelet egyetlen formája, a kormányzói palotában tanácsadói 

pozíciót betöltő ekraliai konzul hivatala, amely minden - a fejedelemség szempontjából 

lényegesnek ítélt - témában tájékozódhat. A város irányításában Roin kormányzó közvetlen 

megbízottjai komoly szerepet vállalnak. Ők a város tracchusai. Összesen öten vannak, ám rajtuk és 

a kormányzón kívül biztosan ezt senki nem tudja, hisz mindenki csak négy tracchust ismer. 

(Egyedül a Drakonitáknak lehet még biztos információjuk.)  
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Hivatalok 
A tracchus ősi, kyr eredetű kifejezés, eredeti jelentése: megbízott, képviselő. Napjainkban 

jelentésével - a tisztavérű toroniak kivételével - csupán a kyr kultúrával foglalkozó történészek, a 

nyelv ismerői lehetnek tisztában. Grach'vaar városában a kormányzó közvetlen megbízottjainak 

titulusa ez, akik a kormányzás egy-egy részterületéért felelősek. A négy (plusz egy titkos) tracchusi 

hivatal a következő: udvartartó, hadtartó, törvénytartó, számtartó és a (titkos) titoktartó. Hivataluk 

jelképe egy-egy kyr eredetű rúna ovális „körbe” foglalva, melyet homlokukra tetováltak. 

• Udvartartó tracchus: A kormányzó első embere, távollétében korlátozott döntési szabadsággal 

bíró közvetlen helyettese. A hagyományos udvari hierarchiában leginkább a kancellár hatásköréhez 

hasonlatos, szerteágazó feladat- és jogkörrel rendelkezik. A modul idején ezt a posztot a 

rabszolgaként vásárolt amund Emhoteph tölti be.  

• Hadtartó tracchus: A városállam katonai haderejének és a kormányzó testőrségének vezetője, aki 

e feladatokon túl felel a város védműveinek állapotáért, továbbá a város rendjének fenntartásáért. 

Tábornok, városőrparancsnok és a testőrség vezetője. A modul idején ezt a posztot az egykori 

kalandozó Kovrada Kheton tölti be.  

• Törvénytartó tracchus: A város első és egyetlen bírája, aki egyszemélyben felelős Roin 

törvényeinek betartatásáért, illetve az igazságszolgáltatásért. A különféle vitás, peres ügyekben ő 

mond ítéletet. A modul idején ezt a posztot a szabad emberből tracchussá lett Grinia Mey tölti be, 

aki amellett hogy nő, titkon a drakoniták titkos társaságának egyik vezetője is. 

• Számtartó tracchus: A város gazdaságának, gazdálkodásának felügyelője és irányítója. Elsősorban 

a kereskedelem, a kormányzói monopóliumban működő szurtkitermelés, a pénzváltás, a lakosság 

élelmezése és az udvar működésének biztosítása jelentik a legfőbb feladatát.  A modul idején ezt a 

posztot a rabszolgaként vásárolt hatalmas termetű szuke, Oszake Kabuto tölti be. 

• Titoktartó tracchus: Az egyetlen titkos hivatal, melynek létezéséről csak Roin és a másik négy 

tracchus tud. A posztot betöltő személy kilétével pedig csak a kormányzó és az udvartartó tracchus 

van tisztában. Ez az ember egyszemélyben a kormányzó kéme, titkosrendőre és különleges 

megbízottja, aki a kormányzó és a város biztonságáért felel. A modul idején - bár már annak 

kezdetén meghal(!) - ezt a posztot a rabszolgaként vásárolt renegát kobra, Fugemoll Liul tölti be, 

akiről egyébként mindenki úgy tudja, hogy Roin futárainak egyike. Tetoválása a karján van! 

 

Városkép 
A város az Erk medencének körülbelül egy hatodán terül el. Két legtávolabbi pontja majd 5 

mérföldre van egymástól, alakja leginkább egy torz körcikkre emlékeztet. Területe körülbelül 10 

négyzetmérföld. Aki világlátott utazóként jár Grach'vaarban, az hajlamos megvetően nyilatkozni 

róla. A települést északról és nyugatról az Erk magas csúcsai, keletről mocsaras terület határolja. 

Délről és északkeletről kőből épített védvonal zárja le. A város, hála az időjárásnak, szinte 

mindenkor sártengerben úszik. Egyedül a főutcákat szórták meg kőzúzalékkal. A palotatorony 

kivételével, kizárólag egyszintes, fából, agyagból, esetenként kőből készült épületei többnyire 

elszórtan helyezkednek el. Nincs udvaruk, sem kerítésük. Tetejüket általában náddal fedik. Külön 

szólni kell még a nyugati és a déli hegyekbe vájt barlanglakásokról. Ezek az "épületek" a régi 

időkből származnak, és igencsak mélyen - akár 100 lábra is - benyúlnak a hegy belsejébe. Egy-egy 

utca is fut bennük, és bár Roin betiltotta a város ilyen irányú bővítését, az emberek előszeretettel 

használják ezeket továbbra is. A városban nincs park, sem álló vagy folyóvíz. Ellenben a hegy 

lábánál két meleg vizű forrás tör a felszínre. A város nincs kerületekre osztva, bár ha aszerint 

kellene besorolni az ynevi terminológiába, akkor az egész egy nagy szegénynegyed. Természetesen 

nincs csatornázás, ezért - főleg forró nyári napokon - elviselhetetlen bűz üli meg a várost. Sok a 

rágcsáló, néhány városi élethez alkalmazkodott hüllő, és az azokra vadászó kóbor eb.  

 

Kapuk, falak, alagutak 
A városnak egy Nagy- és egy Kiskapuja van. Méretüket nézve alig van köztük különbség, 

ez inkább a városban használt nevük. Mindkettő kétszárnyas és alkalmasak szekerek átengedésére. 

A medencén kívül növő keményfából készültek, melyet komoly vasalattal erősítettek meg a 

mesteremberek. Ettől azonban kifejezetten nehézkessé vált a mozgatásuk. Az északkeleti falon 

található a Nagykapu, míg a délin a Kiskapu. A falak négy láb magasak, kőből készültek. Az 1200 
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láb hosszúságú északkeleti már a rablólovagok korában is állt, az egy ynevi mérföld hosszúságút 

délit Roin építtette. Mindkét fal a hegyek felöli oldalán meredek sziklafalba csatalakozik, míg a 

túlsó végén a mélyen a mocsárba ér. A város felöli oldalon vékony, fából készült gyilokjáró van 

mellé ácsolva. A városkapukat napkeltekor nyitják és napnyugtakor zárják be. Szót kell még ejteni 

arról a másfél láb magas palánkfalról, mely a város mocsárfelőli oldalán van felállítva. Ennek fő 

feladatat, hogy távol tartsa a különféle - gyakran veszélyes - mocsári élőlényeket. Anyagát tekintve 

fából, illetve növényi fonatokból készült, több helyen támkövekkel megerősítve. A városból - és 

ezzel együtt a medencéből is - kizárólag két titkos(!) alagút vezet ki az Erk külső oldalára. Persze a 

mindenki által ismert, medencébe vezető hágón kívül. Az egyik ilyen menekülőút a palota 

toronyépületének alaksorából indul, míg a másik a templom egyik titkos járatából. Nagyon fontos 

megjegyezni, hogy a modul idején kizárólag a templomból induló járat használható, mert a másik 

kijáratát egy lavina lezárta. Itt kell még szólni, a palota északi oldalán található egykori 

barlanglakásokról, melyek közvetlen kapcsolatba állnak a palotával és jelenleg raktárként 

funkcionálnak. Ennek következtében azok összeköttetését falazatokkal torlaszolták el az egyéb 

"civil" épületektől, bár egy-egy titkos járat a mai napig is létezhet. 

 

Alvilág 
A városban nincs az Ynev többi városára jellemző alvilág. A városban nincsenek klánok, 

iskolák. Egyedül Líszia papjai alkotnak szervezett közösséget. Rajtuk kívül a kormányzó 

szándékának hiánya, a hely különleges jellemzői, a város gyér és elmaradott lakossága okán, az 

elmúlt időszakban nem is volt olyan szervezet, amely itt kívánta volna megvetni a lábát.  

 

Közösségek, Céhek 
Az itt élő emberek munkájuk alapján alkotnak kisebb-nagyobb közösségeket, de ezek 

szervezettségükben meg sem közelítik a külvilágban előforduló céheket. Grach'vaar legnépesebb 

munkaközösségei: a szurtolók, a favágók, a városőrök, a kőművesek, a bányászok, a kereskedők, a 

pákászok. Ez utóbbi három nem is annyira a városban, sokkal inkább az azon kívüli emberlakta 

"településeken" éli mindennapjait. 

A város keleti oldalán találhatóak a szurt bányászok üstjei, ahol a nap húsz órájában folyik 

a szurt kitermelése. A kohók lángja és füstje sosem alszik ki. A szurtolók, Roin rendelete alapján, 

nem hagyhatják kihűlni az üstöket, ezért több műszakban szorgoskodnak itt.  

 

Városőrség, katonaság 
A városnak, már csak méreteiből fakadóan is, nincs számottevő katonai ereje. A 

kormányzó által fenntartott "városőrség" létszáma nem éri el a 300 főt. Ezeknek a gyengén képzett 

katonáknak három fő feladatot kell ellátniuk. Egyrészt ők felelnek a kormányzó biztonságáért és 

ezzel együtt a kormányzói palota védelméért. Másrészt ők tartják fenn a rendet a városban, illetve 

ellenőrzik annak környékét. Harmadrészt ők kísérik azokat a kereskedőkaravánokat, melyek a 

kormányzó megbízásából hagyják el a medencét. A kaszárnya a palota falain belül található, a 

katonák többsége itt van elszállásolva. Egy adott időpontban, a palota falain belül 40 fő van 

szolgálatban. A városban, de főként a falak mentén, illetve a kapuknál szintén hasonló létszámú 

fegyveres van szolgálatban. A kereskedőkaravánok kíséretében kb. 30-40 harcos tevékenykedik. 

Szót kell még ejteni, a város két kitolt megfigyelőpontjáról, ahol állandó jelleggel öt-öt őr van 

szolgálatban. Ezek közül az első, a romos keleti, "régi" torony, mely közvetlenül a hágó mellett, 

fölött található. (A modul kezdetén a nagy köd miatt a hágón átkelő karakterek nem vették észre!) 

A másik a hegytetői őrhely, mely a hegység legmagasabb csúcsán lett kialakítva Roin 

rendelkezései alapján. Itt kisebb sziklába vájt menedékház épült, feljutni pedig a templom fölötti 

temetőbe vezető, sziklafalba vájt kaptatón keresztül lehet. Mindkét helyről jelző tűzzel, illetve jelző 

kürttel lehet üzenni a városiaknak. A hadtartó által meghonosított gyakorlat alapján, a 

fegyvereseket öt fős, állandó tagokkal bíró szakaszokra osztják. Vezetőjük a szakaszparancsnok és 

többnyire egyazon feladat elvégzésére osztják be őket. Az őrök keményített bőrvértet, alkarra 

szíjazott bőr kispajzsot és dárdát használnak. Minden szakasznak legalább két tagja rövidíjjal van 

felszerelve. Különleges esetekben az egyszerű városlakók is fegyverhez nyúlnak, illetve Líszia 

papjai és fanatikusai is a város védelmére kelhetnek.  
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Fogadók, ivók 
A városban nincsen a hagyományos értelemben vett fogadó sem kocsma. Az ezekre 

leginkább hasonlító intézmény, a kifőzde. Lényegében ez a város központi helye. Ez egy 

hosszúkás, félig a földbe süllyesztett, több melléképületből álló, fából, kőből, agyagból készített 

egy szintes épület. Mely a szurtlepárlók és a palota közt található félúton. A központi épületében 

egy időben akár 250 ember is helyet tud foglalni a hosszanti asztalok lócáinál. Az "intézmény" fő 

feladata, hogy napi egyszeri étkezést biztosítson a város munkásai, illetve azok családtagjai 

számára. Persze akárki, aki hajlandó azt a csekély összeget (1 réz) kifizetni, ételt kaphat itt a nap 

bármely szakában. Innen látják el élelemmel a városőrséget is. A városban élők számára ez a hely 

Roin jóindulatának és népe iránti elkötelezettségének, törődésének szimbóluma. 

 

Alvilág 
A városban nincs alvilág, hacsak nem tartjuk annak azt a néhány enyveskezű utcakölyköt 

és munkakerülőt, aki nagyritkán lopásra vetemedik. Nincsenek kémek, kémhálózat, sem pyarroni 

vagy kráni ügynökök. A külvilág számára ez a hely annyira jelentéktelen, hogy még a létezéséről 

se nagyon tudnak. Egyedül Khiddón hercegének utasítására épült be egy-egy ember, hogy 

információkat gyűjtsön Roin városáról, ám azoknak eddig mindig hamar nyoma veszett, így a 

városállam mostanában más utak után nézne, hogy az Erk-hegység szívében folyó dolgokról 

informálódjon.  

 

Törvénykezés 
A törvényszolgáltatás egyszemélyes vezetője - kinek szavát csak Roin bírálhatja felül - a 

törvénytartó tracchus. Nincsenek leírt törvények, inkább a szokásjog, az igazságérzet, a józan 

paraszti ész és Roin szóban adott iránymutatásai azok, melyek e tracchus bíráskodását vezérlik. 

Akár az is előfordulhat, hogy egy-egy hasonló esetben más - bár sosem gyökeresen ellentétes - 

ítélet születik. A lopást, a rongálást, az erőszakot itt is büntetik. Szintúgy a felelőtlen, gondatlan 

cselekedeteket, melyek szenvedő alanya egy ártatlan harmadik személy. Ám az igazán súlyos 

esetekben sincs - a szó szoros értelmében vett - halálbüntetés. Ilyen esetekben, mint pl. gyilkosság, 

gyújtogatás, stb, a tracchus Líszia kegyére bízza a bűnelkövető sorsát. Ez annyit tesz, hogy az 

elítéltnek egy éjszakát kell túlélnie a vadonban, mialatt Líszia felkentjei isteni alakjukban próbálják 

becserkészni őt. Mondani se kell, ez eddig mindig felért egy halálos ítélettel.  

Az enyhébb büntetések közül, a kártérítés mellett, a leggyakoribb az adott számú botozás, melyet 

szinte mindig nagy nyilvánosság előtt hajtanak végre. 

 

Pletykák 
A modul időpontjában egy népszerű pletyka foglalkoztatja a város lakóit.  

• A közösséget lázban tartó esemény egy emberevő aligátor felbukkanása. A Böszme, mert így 

hívják, már négy pákász és feltehetően egy favágó vesztét okozta. A dög méreteiről hihetetlen 

mendemondák keringenek. Első áldozatát két holdöltével ezelőtt szedte. Az a hír járja, hogy Roin - 

majd ha visszatér - egy egész vagyont fog kitűzni a fenevad fejére. Egyesek szerint ez az összeg 

akár ötszáz réz is lehet, erre a "hatalmas" vagyonra pedig már jópáran fenik a fogukat.  

 

Események 
A modul ideje alatt - pontosabban Darton második (Csend) havának tizenharmadik napján - 

tartják Ynevszerte az Eltávozottak Ünnepét. Ekkor emlékeznek meg a pyarronita hívők néhai 

szeretteikről, és gyújtanak gyertyát azoknak Darton oltárán, hogy a holtak bolyongó lelke 

visszatérjen és végre újjászülethessen. Ezzel szemben Toronban ekkorra esik az Összetartozás 

ünnepe, ahol az ősi vér leszármazottjai lakomákon és orgiákon vesznek részt. (Forrás: Summárium 

458. old.) 

Grach'vaar városában igazából egyiket sem ülik meg, bár Pyarron közelsége okán inkább 

az előbbi ünnep lelkülete hatja át a mindennapokat. Egyes jól értesült helyiek szerint az Ünnepi 

játékokkal ezt a hatást szeretnék háttérbe szorítani.  
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LEÍRÁSOK 
EErrőődd  ttéérrkkéépp  ((9988..  oolldd..))  

Erőd 
A város északnyugati szegletében található az Erőd, melynek központi épülete a 

kormányzó, vagy ahogy a helyiek nevezik, Roin király palotája. A központi torony - melyben Roin 

él - kivételével minden épület és a falak is a kormányzó  uralkodása óta épültek. A tornyot a 

Drakoita rablólovagok építették, közel hatszáz évvel ezelőtt. Akkortájt a hozzájuk tartozó 

kompániák szállásául szolgáló épületek álltak a torony körül, melyeket Roin azóta felszámoltatott. 

Magát a palotát három irányból egy négy láb magas fal védelmezi, melynek nem csak a belső, de a 

külső oldalán is mellvéd található. A fal szélessége 4 láb, teljes hossza 600 láb. Ahol a hegyoldallal 

találkozik, ott úgy lett az oldal "megfaragva", hogy a fal megkerüléséhez 7 láb magas függőleges, 

kapaszkodó nélküli falat kelljen megmászni a behatolóknak. A falon egyetlen négy láb széles, két 

és fél láb magas kapu található. A kapu déli, belső oldalán csonka falszakasz található. A falakra a 

palotaudvarról két helyen lehet feljutni, egy-egy fából melléácsolt lépcsőn, ami szükség esetén 

"gyorsan" lebontható. A harmadik, falra való feljutást biztosító hely a kaszárnyaépület tetejéről 

nyílik. Amelyre egyébként a palota tetejéről is átlehet jutni egy hasonló függőhídon. 

A palotaerőd minden épülete másfél láb vastag kőfalakkal rendelkezik. A tornyot 

leszámítva egyszintesek. Az épületek magassága 4-6 láb közt váltakozik. Az ablaknyílásokat 

fémrácsok védelmezik. A bejárati ajtók erős vasalással bírnak, robosztusak. (Kivéve a szolgák 

szállását.) Az épületek teteje enyhén lejtős, az arasznyi vastagságú, tíz láb hosszú gerendákat 

keresztdeszkázással erősítették meg, majd arasznyi vastagságban, több rétegben szurttal kezelték le 

a környezeti viszontagságok és a tűz ellen. Ebben a felállásban a tető szinte áttörhetetlen. A palota 

padlója alatt az itt feltörő meleg vizes forrás vize cirkál "padlófűtés" gyanánt.  

Az erőd déli felén található a kaszárnya épülete, mely közel kétszáz, családdal nem 

rendelkező katonának az otthona. Kisebb kiképzőhely az épület mögött található. 

Az északi részen található a szolgák L-alakú, tornácos szállása, illetve egy nagy különálló 

raktárépület. A szállásépület mögötti ólakban állatokat tartanak. A szállás mögötti részen található 

annak a néhány hegyoldalba vájt barlangnak a bejárata, mely a régi időkből maradt fenn, és 

napjainkban raktárként szolgál. 

Középen terpeszkedik a palota hatalmas épülete. Mögötte található a gyönyörű belső udvar, 

melyet két oldalról fal, hátulról pedig a toronyépület határol. 

A toronyépület három szintes, és titkos pincével is rendelkezik. Több mint 12 láb magas. 

Ez egy régi erődítmény, tetején mellvéddel. Ablakai keskeny hosszanti lőrések. Egyetlen bejárata a 

palotaudvarról nyílik. Az épületbe senki nem léphet be. Roin személyes szolgái - öt-hat gépszolga - 

bent laknak, az épületet sem hagyhatják el. Az építmény minden oldalán mindig őrök vannak. Ha 

ezeken mégis átjutna valaki, és az épületen belülre kerül, már nem ütközik ellenállásba. Ez Roin 

privát lakótornya, ahol fél tucat - kisebb méretű, különböző formájú és anyagú - gólem szolgával 

"tengeti" hétköznapjait. Az egyes szinteken különféle rendeltetésű szobák találhatóak. Van 

könyvtár (inkább irodalmi, mint mágikus kötetekkel), hálóterem, szobrászműhely, jósszoba, 

hálószoba, álcázás-álruha képzettség alkalmazásához szükséges eszközöket tartalmazó helység, 

éléskamra, borospince, stb. A gólemszolgák egész addig mozdulatlanul várakoznak, míg a 

karakterek nem mozdítanak el semmit a szobákban található tárgyak közül. Roin erősen 

rendmániás, mindennek megvan a helye. Így ezek az egyszerű szolgák majd megkísérlik 

visszaállítani az eredeti állapotot. Nem harcolnak, harcképtelenek és kizárólag Roin utasításainak 

engedelmeskednek. A toronyban egy olyan tárgy sincs, amivel Roin szimpatikus viszonyban lenne. 

Egyéb mágikus praktikákkal pedig csak az itt élő idős (akkor így nézett ki, mielőtt elment volna) 

kormányzó mindennapjaiba lehet belepillantani. 

A palota pincéjéből titkos menekülő alagút indul, melynek két kijárata is van. Az első kb. 

600 lábnyi út után egy kiválóan elrejtett titkos kijárattal a város barlanglakásainak egyikébe visz. A 

másik közel két mérföldre található kijárat a hegység külső, északi oldalán jut el a szabadba, ám ez 

utóbbi a modul idején egy sajnálatos lavinaomlás miatt el van zárva! 

A palotaerőd mögött található a teraszos kialakítású hátsókert. A szépsége mellett itt már 

növénytermesztés is folyik. A kert külső ívén teljes hosszában a már korábban a falaknál említett 7-

9 láb magas függőleges sziklafal gondoskodik a védelemről. 
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TTeemmpplloomm  ttéérrkkéépp  ((110000..  oolldd..))  

Templom 
A Líszia templom a város délnyugati szegletében található. A templomtéren át vezet az út a 

Kiskapuhoz, amelynek téren ott áll a gyönyörűen megmunkált „aligátoros” kút, melyből forró víz 

tör a felszínre. A templom lényegében egy a hegyoldalba vájt épület komplexum. A bejárathoz 

széles, bár mára már igen megkopott lépcsősor visz fel. A széles és magas - ajtóval nem rendelkező 

- bejárat két oldalán egy-egy csekély művészi érzékkel ábrázolt oroszlánt formáló kőszobor áll. 

Mindkettő mögött, látszólag az eredeti sziklából kifaragott, gyönyörű, öt láb magas csavart oszlop. 

A bejárat túlfelén pár lépcsőfok indul lefelé, melyek egy széles, de nem túl magas helyiségbe 

vezetnek. Két oldalt a papoknak szánt apró ajándékok, melyeket a hívek halmoztak fel itt. A lépcső 

folytatásában keskeny és rövid folyosó visz a központi szentélybe, mely igen nagy kiterjedésű. 

Belmagassága is legalább négy láb, boltozatos mennyezetét tíz robosztus oszlop tartja. A padló 

sima, de kopott, tán egykor festett lehetett. Az oszlopokra helyezett fáklyatartók fénye világítja be a 

termet több-kevesebb sikerrel. A bejárattal szemközt egy dobogószerű, kőtömbökből összeállított 

emelvényen egy tekintélyes méretű megmunkálatlan sziklatömb az oltár. Az amögötti falon, a 

sziklába vájt fülkében egy életnagyságú, ágaskodó nagymacska szobor, melyet bronzból 

készítettek. Körben a szentélyben festett falak, többnyire sűrű növényzetet és sejtelmes izzó 

szempárokat jelenítenek meg. A szentély északi oldalán kezdődik egy folyosó, amely mentén a 

beavatottak cellái sorakoznak. Ezen előbbi folyosó végében szemközt találjuk a főpapnő szobáit. A 

folyosó falán szintén fáklyatartók sorjáznak. A kettő-négy fős cellák nem fényűzőek, de a város 

életszínvonalához képest szépen vannak berendezve. Szinte egy ajtó sincs kulcsra zárva. A folyosó 

legvégén található a hosszanti étkezőterem, amely egyébként több közösségi esemény színtere is, 

főként ha az kizárólag a beavatottakra tartozik. Itt található egy második, "házi" oltár is. Ez a 

helység van a legfényűzőbben berendezve, festmények és díszes drapériák a falakon. Több 

gyertyatartó. A főhely mögötti drapéria mögött egy "titkos" helység, a könyvtár található. Itt 

elsősorban nem is könyvek, inkább az áldozatbemutatásokhoz és hasonló szertartásokhoz 

szükséges kellékek találhatóak meg. Egyébként ez az a hely, ahonnét egy jól elrejtett titkos folyosó 

visz az Erk-hegység külső, déli lankáira. Hossza kb. 5 ynevi mérföld, elágazás alig van benne és 

máshova nem is vezetnek azok sem. 

Szintén a templomhoz tartozik, a téren lévő lépcső melletti négy láb mély gödör is, ahol 

három nagymacskát tartanak a papok. Ezeket az állatokat a havonta egyszer esedékes szertartásos 

vadászat alkalmával a város falain kívüli erdőben szabadon elengedik, ám csodálatos módon 

(varázslat) mindig visszatérnek. A "gödör" tér felöli oldalán van a hamvasztóhely, mely egy kőből 

készült lábakon álló vékonyra csiszolt kőlap. A halotti szertartás során, miután az elhunyt 

nemesebb szerveit (pl. szív) a nagymacskáknak veti a szertartást végző pap, itt égetik el a holttestet. 

A megmaradt hamvakat agyagurnába teszik és a templom bejárata fölött több lépcsőben 

elhelyezkedő fali kamrasorok egyikében befalazzák. Ezek a lépcsőzetes sorok, melyekből legalább 

öt darab van, ötven láb szélességben lettek kialakítva, hozzájuk a hegyoldalba vájt meredek lépcső 

visz fel. 

Szót kell még ejteni a fanatikusok szálláshelyeiről, melyekhez a gödör hátsó oldalán 

körbefutó keskeny, a meredek hegyoldalba vájt - korlát nélküli(!) - ösvényen át lehet eljutni. Ezek 

sokkalta puritánabb kialakítású helységek és az is jól látható, hogy a hamvasztóhellyel szemközti 

három kivételével, utóbb lettek a hegyoldalba vájva. A beavatásra váró jelöltek is ezekben vannak 

elszállásolva. 

Őrök. A templom bejáratának két oldalán - az oroszlánszobrok mellett -, illetve a 

szentélyben található oltárnál mindig áll két-két fanatikus. A főpapnő rezidenciájához vezető 

folyosó elején szintén mindig van őr. Szintén általános, hogy egy imádkozó és a betérő hívek 

kérését meghallgató papnő a nap minden órájában a szentélyben van. 

A templom, illetve az oltároktól számított 20 láb távolságon belül minden Líszia által 

felszentelt területnek minősül. 
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PPáákkáásszzttaannyyaa  ttéérrkkéépp  ((110011..  oolldd..))  

Pákásztanya 
A pákásztanya a mocsár délnyugati felében található, a Forrongó mocsár határán. 

Kizárólag csónakkal lehet megközelíteni. A "település" egy apró szigetre épült és kb. 60 fő 

lakhelyéül szolgál. Pákászcsaládok élnek itt, kb. 7-8 család, akik a halászattal, vadászattal, 

gyűjtögetéssel foglalkoznak. Az apró, kör alakú sziget átmérője 60 láb és a déli, illetve keleti 

oldalon nádas szegélyezi. Néhány ház cölöpökön áll és szinte mind bambuszból épült, bár a falakat 

sokhelyütt sárral is tapasztották. A tetejük nád. A nyugati oldalon lévő viskókhoz stég tartozik, bár 

a falunak van egy északi stégje is. A csónakok és tutajok többsége ki van kötve, néhányat 

javítanak. A pákászok zsákmányai vermekben vannak, vagy az itt-ott földbe szúrt rudakon 

aszalódnak/füstölődnek. Az itt élő emberek maguknak valóak és csendesek. Nem szívlelik az 

idegeneket. Mindez érthető, hisz egy tenyérnyi sárfolton tengetik nyomorúságos életüket, egy ezer 

veszélyt rejtő mocsár kellős közepén. 

 

Ha figyelnek, vagy huzamosabb ideig itt tartózkodnak karaktereknek feltűnhet, hogy két-

három viskónak az egyik fala részben kőből készült. Ráadásul olyan technikával, amit máshol nem 

is nagyon láttak eddig a medencében. (Az egyetlen kivétel a templom, melyet szintén ilyen mód 

építhettek egykor.) Ezek a romok a kyr tudós szerzetesek kéznyomát viselik magukon. A 

karakterek semmi különöset nem találhatnak itt. Ám ha elég mélyre ásnak, megpillanthatnak egy 

ősi faragványt, melyben egy koronára, egy kilencágú koronára ismernek, ami az egykori kyr 

istenség, Weila szimbóluma. 

 

KKeerreesskkeeddőőáálllloommááss  ttéérrkkéépp  ((110022..  oolldd..))  

Kereskedőállomás 
A kereskedőállomás a legnépesebb városon kívüli település a medencén belül, melynek a 

keleti oldalán, közel a hágóhoz lett kialakítva. Kanyargós kőzúzalékos út vezet ide. A környező 

erdőt már korábban kivágták, apró cserjék és bokrok vannak körülötte, néhány gyümölcsfa, a 

domboldalban szőlő lugasok. Az út a központi térre visz, amely köré a házak, istállók és 

melléképületek épültek. A jókora karámban egymástól elkülönítve lovak és vágóállatok (kecske, 

birka) találhatóak. Az egyszintes épületek kivétel nélkül fából készültek. A települést derékig érő, 

kifelé dőlő, tömör, deszkából készült, illetve gyékényből font, és szurttal megerősített kerítés veszi 

körül. Ezzel védekeznek az esetlegesen betévedő veszélyes csúszómászók ellen. Az egyetlen ide 

vezető út két oldalán egy-egy ötletesen kialakított kígyóverem van, hogy a hívatlan 

csúszómászókat csapdába ejtse. Mivel az itteniek gyakorta megfordulnak a külvilágban, és 

egyébként is sok a külhoni felmenőkkel bíró, ez hasonlít leginkább az Ynev szerte ismert falvakra a 

medencében található települések közül. Még az itteniek sincsenek túl jó véleménnyel a helyiekről. 

Buta szürke, beszűkült embereknek tartják őket. Ezzel együtt fontos leszögezni, hogy a 

Kereskedőállomás is Roin fennhatósága alá tartozik, ráadásul néhány Roinhoz hű katona mindig 

van itt, akik egyébként a soronkövetkező karavánkísérést kapták feladatul. A település 

kereskedelmi tevékenységét a féltucat karavánvezetőn keresztül a számtartó tracchus irányítja. Itt 

lehet bátran üzletelni a helyiekkel, bár igazán tehetős emberek itt sincsenek. Még egy kisebb ivó is 

van, mint ahogy azt a nagyvilágban megszokhattuk. Meglepően finom italkínálattal rendelkezik. A 

helyiek javarészt a lavina sújtotta hágót igyekeznek megtakarítani. 

 

SSzzéénnbbáánnyyaa  ttéérrkkéépp  ((9999..  oolldd..))  

Szénbánya 
A szénbánya a medence délnyugati szegletében található, a hegyek meredeken emelkedő 

lábainál, egy irtás közepén. Körülötte lombhullató erdő, a terep a bánya bejáratának irányában 

erősen emelkedik. Jól kitaposott, széles ösvény vezet ide. A település kilenc "épületből áll". A 

telepvezető házát kivéve mind fából készült.  

- A telepvezető háza kőből épült, ám az épület tetejére fából még egy szintet emeltek. Ezzel ez 

lett a legmagasabb épület a telepen. A telepvezető családjával él itt, továbbá az itt dolgozó 

néhány asszony is ebben az épületben kapott szállást. A fából ácsolt emeleti rész, melyhez 

tornác is tartozik, a telepvezető irodája.  
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- Az előbbi épület mellett található az étkezde, mely közösségi házként is funkcionál. 

Gyakorlatilag egyetlen puritán berendezésű helységből áll az egész. Mögéje, utóbb, 

élelmiszerraktárnak és konyhának szolgáló helységet húztak fel. 

- A baloldali épületsor utolsó eleme egy raktár, melyet mindig zárva tartanak. Különféle 

szerszámokkal, világítóeszközökkel van tele. Előtte széles eresszel fedett kovácsműhelyt 

alakítottak ki a mindennapi karbantartási munkálatok elvégzéséhez. 

- Az előbbi épületekkel szemben három, hosszanti felépítésű barakkot húztak fel. Az első húsz, a 

másik kettő huszonhat-huszonhat bányász elhelyezésére szolgál. Az egyes épületeknek 

mindkét végén van egy-egy bejárat, közép tájt egy fal osztja őket ketté két egyenlő részre 

azokat. A berendezés is szegényes. Alacsony ágyak, szénával kitömött ágynemű, néhány lóca, 

pár kisebb asztal. A falakon kampókra akasztott zsákok, a kevéske személyes holmi tárolására. 

- A sorban utolsó épület a pónik istállója, melyben az állatok takarmányát is tárolják. Kevesebb 

mint tíz állat fér el benne. Némi takarmányt is tárolnak itt. 

- Az utolsó két épület a barakkok mögött felállított két latrina. Ezeket gyakran arrébb helyezték, 

ha a cucc elhelyezésére szánt gödör kezd megtelni. Kis keresgéléssel könnyen ráakadhat bárki, 

a budik korábbi helyét jelölő "friss" földhalmokra. Tán még kincskeresésre is adhatja a fejét! :) 

 

A bányászfaluban a modul idején 80 fő él(t), többségében férfiak. Az itteni emberek 

kemény munkát végeznek és közülük sokan nem önszántukból. A városban ugyanis gyakori 

büntetés, hogy a garázda elemeket a tracchus néhány hónapnyi kényszermunkára ítéli, amit itt kell 

letölteni. A munkások egy másik, bár nem túl népes, része az a tucatnyi ember, akiket Roin távoli 

rabszolgapiacokon vásárolt. (Közülük kerülnek ki az Antiss-szökevények.) Végül a legnagyobb 

csoport az, akik önszántukból, a napi megélhetésük biztosításáért vállaltak itt munkát.  

A munkálatokat Eward Gholl munkafelügyelő irányította, bár az utóbbi években már 

komoly segítségére volt helyettese Kibra Sylkom. A szénbányászat két műszakban, hajnaltól késő 

estig zajlott. Az idők során két tárnát is nyitottak. A jobb oldali - "Alsó" tárna - lefele vezet, és igen 

szövevényes. A termelés a közelmúltban is ebben folyt. A bal oldali, vagy "Felső" tárna, felfelé 

indul, de mára már háttérbe szorult, keveset használják. A bányában nemcsak emberek, hanem 

pónik is dolgoztak. A szenet a tárnák bejáratánál kiszélesedő részben halmozták föl, míg a meddőt 

a barakkok mögötti jókora, meredek oldalú völgybe zúdították alá. A szenet egyébként napi 

rendszerességgel szamarak által húzott kordék vitték a városba, a korábban említett ösvényen. A 

visszaúton olykor ellátmányt szállítottak a szamarak. 

 

A karakterek ideérkezésekor ez egy kihalt hely. (A gazdátlanul itt hagyott szénszállító 

szamarak elcsatangoltak.) Az étkezdében még látszanak egy korábbi lakoma nyomai, a póni-

istállóban hét éhes és szomjas állat piheg. Az egész hely olyan, mintha hirtelen mindenki eltűnt 

volna. A helyszínt jobban megfigyelve láthatóvá válik, hogy nem olyan régen patás állatok 

közlekedtek az étkezde és a Felső tárna között. (A drakoniták a pónik segítségével hordták be az 

eszméletlen falusiakat a bányába.)  

 

Líszia vallása 
Grach'vaar város államvallása. Ennek ellenére a helyieknek fogalma sincs arról, hogy 

valójában Felice-ról van itt szó. Bár akár tudhatnák is, hisz számukra ez sem jelentene semmit. A 

név megváltoztatása itt inkább a biztonságot szavatolja, hisz egy ismeretlen vallással szemben 

valószínűleg nehezebben indul be az inkvizíció gépezete, mint tenné azt egy ismert démonimádó 

szekta kapcsán. 

Felice az anur mitológiában az Éji Vadászok Úrnője, a macskafélék patrónusa és egyúttal 

démonhercegnő, akinek Yneven - igaz csekély számban - hívei vannak. Személyiségét tekintve a 

káosz elkötelezett híve. A grach'vaar-i szekta ez utóbbival látszólag szembe megy. Leginkább úgy 

kell rájuk tekinteni, mint egy kísérleti közössége, ahol a papok megpróbálnak a hétköznapi 

emberek életének szerves részévé válni. Ez a koncepció azonban megköveteli, hogy szakítsanak a 

káosszal és az öncélú véres szertartásokkal. A városba Líszia papjait tisztelet övezi. Ők a közösség 

lelki vezetői. Hitvallásuk alapján ők a küzdelem, a kitartás, kiválasztódás istenasszonyának 

felkentjei. Hirdetik, hogy a falkában, a közösségen belül mindenkinek megvan a helye és szerepe. 

Fontos a tekintélyelvűség, fontos hogy mindenki adottságaihoz mérten a legtöbbet nyújtsa a 
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közösség érdekében. Viszonzásképp a közösség, a falka megóv és életben tart minden hasznos 

tagot. A papokat hívják, ha nevet kell adni egy gyermeknek, vagy ha két szerelmes össze kívánja 

kötni evilági életét. A templom előtti téren ők gyújtják meg az eltávozók halotti mágiáját, majd a 

templom fölötti sziklafalba vájt apró fülkékbe is ők helyezik el megmaradt hamvakat.  

Más vallások követőivel szemben csak addig toleránsak, míg az nem hirdeti fennhangon 

igéit. Ha a kényszer úgy hozza, még vitába is szállnak, bár felfogásuk szerint a fizikai összecsapás 

a legdöntőbb érv. (Próbálják úgy intézni, hogy Roin bajnokaival ne fajuljanak eddig a dolgok!) 

Áldozatbemutatáskor a közösség előtt mindig állatáldozatot mutatnak be. Ám különleges 

alkalmakkor - vagy nagyobb "isteni" beavatkozásért való fohászok során, az emberáldozattól sem 

riadnak vissza, de ezt mindig a legnagyobb titokban végzik.  

A legérdemesebb, legelhivatottabb hívők közül kerülnek ki azok, akik próbára tehetik 

magukat az évente egy alkalommal rendezet zárt beavatási szertartáson. A szeánszt sikerrel túlélők 

beavatottá válnak. Halál vagy hit, más lehetőség nincs a jelöltek számára. (Játéktechnikailag a 

beavatott 0. tsz-ű Líszia-papnak minősül.) Fontos megjegyezni, hogy férfiak csak nagyon ritkán 

felelnek meg a beavatáson. Ennek eredményeként a város 25 beavatottja (papja) közül csupán egy 

férfi akad, és mára már alig akad olyan bátor jelentkező, aki férfi létére a beavatottak közé kívánna 

kerülni.  

A szekta szerves részét képezi még az az ötven - túlnyomórészt férfi - fanatikus, aki 

élethosszig tartó esküt tett az "istennő" mellett. Ők jelentik a szekta derékhadát, akik a 

hétköznapokban őrök és szolgák egyszemélyben. A szerencsésebbje a papnők testi vágyainak 

kielégítésében is segédkezik.  

 

Felice hatalmát követőire, feltételezhetően szeráfi praktikával testálja. Minden beavatott a 

kék holdtölte idején az éjszaka idejére felveszi isteni alakját, azaz az adott éghajlatra jellemző 

nagymacskává változik. A papok szent szimbólumukat a nyakukba kötve viselik, amit általában 

egy nagymacska tépőfogából készítenek és az átváltozáskor is a helyén marad. 

A beavatottakkal szemben minden állat mindenkor úgy viselkedik, mintha nagymacskák 

lennének. (A növényevők riadtan, a kisebb macskafélék egyfajta tisztelettel.) Arcuk a macskákra 

jellemző vonásokat vesz fel. (Bár ez egyáltalán nem durva, vagy árulkodó!) Járásuk nesztelenné 

válik, mintha mindig lopakodnának. Mozgásuk kecses lesz. Emberfeletti hallással, látással, sőt 

korlátozott éjszakai látással is bírnak.  

Azok a beavatottak, akik elérik a papi kaszt 1. Tapasztalati szintjét, képessé válnak néhány 

varázslat alkalmazására is. A Kis Arkánum Természet szférába tartozó varázslatait ismerik. 

Képesek alkalmazni még a Vérgyűjtés varázslatot, illetve macskafélékre az Engedelmesség 

(Állatok), illetve a Vadak szólítása varázslatokat. Szintén ezek a papok naponta egy alkalommal 

tudatosan dönthetnek úgy, hogy felveszik vadállati alakjukat, mely során képességeikhez mérten 

még emberi intelligenciájuk birtokában is maradhatnak. 

 

Líszia egyedi jellemzői 

- a főpapnő egy emberáldozat után és néhány paptársa segítségével képes megidézni egy 

Furudot, ezt ha kell a JK-k ellen is be lehet vetni, ám a vihar közeledtével mindenképp bevetik. 

A főpapnő gyilkosát szintén levadászhatja egy ilyen bosszúszomjas démon. 

- Felice esszenciája: egy varázsital melynek elfogyasztója nagymacskává változik. Ha nem 

beavatott issza meg, ME-t kell dobnia +2-vel. Ha sikertelen, új alakjába émelyegni kezd, 

elveszít 5k10 Sp-t. Ha mindezt túléli kómába zuhan, ám a következő napkeltekor természetes 

módon felébred, és semmi baja nincs. A Méregellenállásra a nők további +4 módosítót kapnak. 

  

EErrkk  mmeeddeennccee  ttéérrkkéépp  ((9977..  oolldd..))  

Erk medence 
Domborzat. Az Erk medencét, vagy ahogy a külhoniak nevezik a Mocsárföldet, minden oldalról 

az Erk-hegység veszi körbe. A hegység csúcsai 1200-1500 láb magasak és ezzel 600-900 lábbal 

magasodnak meredeken a medence közepén elterülő mocsár szintje fölé. A legmagasabb részei a 

gyűrű nyugati oldalán találhatóak. Az ide vezető egyetlen természetes út, egy rendkívül keskeny 

hágón át vezet a hegység keleti oldalán. A gyűrűszerű hegylánc egyébként nem természetes 

képződmény. Egy a fajháborúk idején itt zajló párviadal mementója. A hegyfalak rendkívül 
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meredekek, megmászásuk páratlan felkészültséget és kiváló felszerelést igényel. Kemény telek 

alkalmával - első sorban a külső oldalán - gyakoriak a lavinák. Az átjutás ilyenkor lehetetlen. 

 

Mocsár. A hely egyediségét a medence nyugati részén elterülő Forrongó mocsár adja. Egyébként a 

medence teljes középső harmadát egy mocsár foglalja el, ám ennek csak a nyugati negyede bír 

ilyen egyedi természeti jelenséggel. A forrongó mocsár - ahogy nevéből is adódik - rendkívül 

meleg. Átlag 30-40 C-os, bár a sekélyebb part menti részeken ennél hidegebb, míg a központi 

meder közeli helyeken sokkalta forróbb. Bár senki élő ember nem tudja, a mocsár "forrása" egy ősi 

mágia mellékhatása, melyet egy őssárkány életbentartására hozott létre a fajháborúk idején egy 

óelf. Azaz nem vulkanikus eredetű! A sárkány "hibernált" teste a mocsár mélyén, míg az elf ma is a 

földalatti titkos mauzóleumban pihen. A lent jelenlévő forróság miatt gyakoriak a gejzírszerű 

kitörések, melyek alkalmával közel 100 C-os anyag lövell ki, akár 6-8 láb magasra. Egyébként ez, 

a mocsár forrongó pontja, a legmélyebb. Helyenként elérheti a 20 lábat is, bár az alsó kétharmad 

mára már áthatolhatatlan massza. 

Ettől a különleges résztől távolodva már inkább hagyományos mocsárral van dolgunk. Bár 

hőmérséklete még mindig magas, nem üt el sokban egy átlagos trópusi mocsárétól. Mélysége is 

csupán 2-4 láb közt váltakozik. A nagy párolgást kompenzálandó, az ingoványt a hegységből 

alázúduló apró patakok táplálják, melyekből közel fél tucat van. Adott időjárási viszonyok esetén 

ideiglenes vízfolyások is megjelennek.  

 

Növényzet. A hegység meredek lejtőin alig van növényzet. Csupán egy-egy szívósabb bokor és 

néhány fűféle képes megtelepedni ott. A külső ív lankás részein hagyományos lombhullató erdő 

található. A belső íven azonban teljesen más a helyzet, köszönhetően a medence mikroklímájának. 

A mocsarat sekélyebb részein nádas veszi körül. Ezt követi egy csak erre a helyre jellemző, 

leginkább az óriásbambuszhoz hasonlító növénysáv, melyet alacsonyabb növésű mocsári füzek 

tarkítanak. Ezt a növénytársulást már csak a medence déli részén találjuk meg. Az emberi 

tevékenységnek, illetve a domborzati viszonyoknak - értsd, meredekebb partfal - hála a további 

részeken ezt mára egy tövises bokros susnyás váltotta fel. A hagyományos értelembe vett 

lombhullató erdők apró sávja csupán a medence délnyugati szegletében figyelhető meg. Annak 

ellenére, hogy a tél itt közel sem annyira kemény, jelenleg alig találni zöld növényzetet. 

 

Élővilág. A mocsár csúcsragadozói az aligátorok. Ezen kívül jónéhány egyéb, kisebb testű hüllő, 

puhatestű illetve pár halfajta él még a mocsárban. Előbbiek - a hüllők - közt külön szót kell ejteni a 

mérgeskígyókról, melyek olykor az emberi településekre is bejutnak, illetve a forrongó részben 

egyedül életképes, brutális erejű állkapoccsal rendelkező teknősfajról. Előfordul itt még néhány 

madárfaj. A medence alacsony létszámú emlősállománya az erdős részeken, illetve - a patkányok, 

egerek esetében - az emberlakta helyek közelében fordul elő. Külön szót kell még ejteni a 

hihetetlenül nagy tömegben előforduló rovarokról, melyek azonban télvíz idején nem jellemzőek. 

 

Különleges (antiss, mágia) jellemzők. Kevésbé különleges jellemző, de mindenképp szót kell 

ejteni arról a két forró vizes forrásról, mely a város falain belül tör a felszínre. Ezek egyike a palota 

alatt, másik a templom előtti téren található. Ez utóbbi vizét bárki használhatja. 

Mocsárföld legfőbb különleges jellemzője az a jellegzetes szag, első tapasztalásra bűz, 

mely az egész medencét belengi. Nyári napokon állítólag még sokszorta kellemetlenebb, mint 

máskor, ezért a kintről érkezőket olyankor komoly rosszullét kerülgeti. Hála az emberi 

alkalmazkodókészségnek, ezt a szagot már egy nap alatt is könnyen megszokja bárki. Bár tán jobb 

szó rá az, hogy az érzékei (szaglás) betompulnak. (Az emberinél jobb szaglással bíró fajok esetén 

ez súlyos problémát jelent!)  

A másik jellegzetesség, melyet szinte mindenki a bűzletes kipárolgások meglétével 

magyaráz, az itt élőkre jellemző aluszékonyság. Tény, hogy az itt élők (de azok is, akik csak most 

érkeztek) a nap felét átalusszák. Senki nem sejti - főként, mert szinte mindenki ilyen körülmények 

közt nőtt fel itt - de ennek nincs köze a mocsárhoz. 

Az aluszékonyságot - és hogy senki nem emlékszik arra, mit is álmodott(!!!) - egy, az 

antiss síkján erre a helyre épített kivételes erősségű és adottságú Antiss-erőd okozza. Az erődöt 

Roin "építette" az elmúlt évtizedek alatt az itt élők álmaiból. Sőt, az erőd "külső" szemlélők elől 
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való elrejtéséhez mind a mai napig szüksége van a helyiek álmaira. Azért is van több műszak a 

szurtolóknál, hogy valaki mindig táplálja álmával az erőd erejét. Az ebből adódó fáradtság okozza 

azt, hogy itt mindenki ennyire aluszékony lesz. Az Antiss-erőd olyan hatalmas, hogy még Noir 

papjainak egyidejű támadása is nehezen tudna kifogni rajta. Másfelől azok az antissjárók, akik az 

erőd - elsődleges anyagi síkon annak megfelelő - falain belül hajtják álomra fejüket, képtelenek - 

Roin engedélye nélkül - elérni az antisst, jobban mondva kelepcébe kerülnek az erődben, ráadásul 

ébredéskor sem emlékeznek semmire. A jellegzetesség egy további mellékhatása, hogy semmilyen 

Álommágia vagy álommanipuláló varázslat nem működik az erődön és így az Erk-hegység 

területén belül, illetve annak néhány mérföldes közelében. 

Az utolsó különleges jellemző a helyszínen, a manaháló állapota. Mivel az őssárkányt 

"hibernáló" varázslat itt folyamatosan jelen van, szinte manamentes területnek minősül az egész 

Erk-hegység, de főként annak nyugati fele. Ez számokban kifejezve annyit tesz, hogy nyugaton 50 

Mp-al (míg keleten 100 Mp-al) lehet számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 1 Mp/perc. Ez a 

legfőbb oka annak, hogy varázstudók, szinte sosem telepedtek meg itt, legalábbis a szegényes 

mágikus potenciállal rendelkező Líszia-papokon kívül. 

  

Reulmeh mauzóleuma 
A "mauzóleumot" az elf magának készítette. Az évezredek során a hozzá vezető járat 

eltűnt, ám a kyrek újra felfedezték és új járatot építettek hozzá. A közel húsz láb átmérőjű, 

szabályos kör alakú terem belmagassága három és egyharmad láb. Falait olyan ősi mágia óvja, 

melyek a mai emberek számára minden szempontból áthatolhatatlanná teszik azt. Ezt a védelmet a 

kyr tudós szerzetesek egykor részben megtörték. Pontosabban a mauzóleum bejáratát sikerült 

kinyitniuk. De amikor elhagyták a völgyet, egy mágikus pecséttel az ajtót ismét lezárták. 

Gyakorlatilag befalazták. A pecsét - a fal többi részével ellentétben - mára annyi meggyengült, 

hogy bármilyen mágikus "fegyver" csapása képes végleg megszüntetni azt. Ez a cselekedet 

azonban az adott tárgyat véglegesen megsemmisítheti (, akár egy varázslóbotot is!) A másik 

semlegesítési módszer egy 50E-s destrukció, vagy mágiaszétoszlatás. Közönséges tárgyak azonnal 

eltörnek, ha megérintik a pecsétet. Ha pusztaképpel megérinti valaki villámkisülés szerű hatás éri 

és veszít 1k10 Fp-t. 

0-a hőforrás a téren 

1-a Templom bejárata 

2-a szentély oltárköve 

3-belső cellák, folyosó 

4-az oltár alatti titkos lejárat 

5-a föld mélyéből előtörő forró víz 

6-a bejárathoz vezető forróvízzel 

teli járat 

 

7-a vízelementált itt tartó 

varázsjel 

8-Reulmeh mauzóleuma 

9-az aligátorszoborhoz  vezető, 

forró vizet szállító üreg 
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A mauzóleumhoz vezető járat a Líszia templom szentélyéből, az oltár alatt födém 

kibontásával tárul fel ismét. A feladat embert és szerszámokat kíván. No meg azt, hogy a papok ne 

akadályozzák a dolgot, amire gyakorlatilag semmi esély sincs, ha a papok a templomban vannak! A 

keletkező nyílásból forró gőz tör elő. A járat egy széles csigalépcsővel indul, amely egy félfordulat 

után lépcsős, lejtős folyosóba vált át. Az egész sötét, forró, nedves és páradús levegőjű hely. Bő tíz 

láb után a járat lépcsői forró (kb. 60 
o
C-os) vízbe vesznek. Úgy néz ki a járatot elöntötte a betörő 

víz. Valójában a kyrek ezt hagyták itt természetes védelemnek, amikor a mélyből feltörő meleg 

vizet ide vezették, majd innét tovább irányították. Ez az a víz, amely ma is a templom előtti három 

láb magas, aligátort formázó (valójában sárkányt) szobor-kútból tör elő. A víz annyira forró, hogy 

aki teljes testével benne tartózkodik, azt súlyosan megégeti. (Körönként 1k6 Fp veszteséget 

szenved, és minden 10 Fp után még 1 Ép-t is. Akaraterő-próba kell minden körben, hogy valaki 

önként tűrje a fájdalmakat.) Természetesen a védelem nem csak ennyiből áll. A kyrek a bejárat 

őrzésére egy vízelementált hagytak itt. Feladata: "Óvd meg a kaput a behatolóktól." (Hogy szolga 

vagy harcos, azt a KM a csapat ismeretében döntheti el.) Az elementál mindenkire rátámad, aki a 

vízbe merül. Ha módja van rá, nem öl azonnal. Előbb megkísérli elijeszteni a betolakodókat. Az 

első érkezőt vízbe rántja, majd a fulladás határán kihajítja a folyosóra. Könnyű a helyzete, mert a 

sötét, forró vízben rá nem vonatkoznak azok a negatív módosítók, amelyek a karakterekre igen. 

(Lásd a Bestiánál.) Az elementál elpusztítására, ha önerejükből nem megy, kézenfekvő eszköz 

lehet - ha a karakterek birtokában van - a varázslónőtől kapott sogronita szelence. De van más 

lehetőség is. A víz alatt, közvetlenül a mauzóleum bejárat előtt egy varázskör van, a kör közepén 

egy sápadt kék aquamarin drágakő található, amely halványan ragyog. (Ez utóbbit teljes 

sötétségben a lépcső állók is észrevehetik.) Ha ezt a vízből bárki kiveszi, az elementál visszakerül 

saját síkjára. Az elementál egyébként nem érintheti a követ és nem hagyhatja el a folyosót. 

Feladatát, hogy senkit ne engedjen az ajtóhoz, mindenáron megpróbálja végrehajtani. A bejutást 

nagyban megkönnyítheti, ha eltüntetik a vizet a járatból. Ennek egyik logikus módja - ha rájönnek 

a víz és a forrás kapcsolatára. Arra, hogy a kút alsó részén - lehetőleg a jelenlegi járószint alatt egy 

lábbal - lyukat ütve "leengedhető" a folyosóban lévő víz. A szobor elpusztítását követően - ami a 

legnagyobb lyukat eredményezi - húsz perccel elfolyik a járatból a víz. (A víz kimerésére, vagy a 

beömlő eltömítésére nem nagyon van mód, utóbbinak értelme sincs igazából.) 

Ha sikerül túljutni az elementálon, a karakterek a befalazott ajtóhoz jutnak. Maga a falazás 

jólláthatóan elüt a folyosó végét lezáró fal többi részéről, hisz azt még az elf építette. Az eredeti 

falból különös, csavart növénykacsokra emlékeztető indacsonkok állnak ki. (Ezek az indák 

képezték az eredeti védelem egyik aspektusát, mely néhány kyrrel is végzett anno.) A kyr pecséten 

a fenti módszerrel lehet átjutni. Valószínűleg a fal áttörésekor a víz bezúdul a benti terembe, de a 

terem mérete miatt, alig lesz bokáig érő víz odabenn. Persze idővel a forrás forró vize - ha csak a 

kút megrongálásával nem engedték le - két láb magasságig megtölti a termet, de ez a folyamat kb. 

egy napig tart. (Mondjuk bokáig gázolni a 60
o
C-os vízben sem épp kellemes elfoglaltság. Idővel 

1k3 Fp/kör) Megjegyzendő, hogy a kinti kút ez időre elapad.  

Bent egy zegzugos útvesztő fogadja a betolakodókat. Sötét van. A labirintus falai 

csodálatosak. Első ránézésre megkövesedett sövényeknek tűnnek, melyek a padlótól a plafonig 

érnek. Ám ha valaki jobban megfigyeli, a növényszárak közt egyfajta írásra ismerhet rá. 

Valószínűleg nincs élő ember, aki képes lenne megfejteni az óelf jeleket. A kyreknek is csak 

részben sikerült. Valójában ez nem is labirintus, hanem az elf naplója. Az egyes utak, az ő életének 

fejezetei. Némi tekergés után, de főként a fénylő gyöngy sugallatait követve, a karakterek 

elérkezhetnek a terem közepén lévő, még zöldellő növénykoszorúból font nyughelyig. Ott 

fekszenek Reulmeh tetszhalotti állapotban leledző teste. Mellette az arany színben ragyogó 

drágakövekkel díszített páncél (ereklye), a sisak, oldalán a törött kard, mellette az elf íja. Ha őt, 

vagy valamely tárgyát valaki megérinti, tudata felébred és megkísérel segítséget kérni a 

karakterektől. 
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A Gyöngyök 
A gyöngyök első ránézésre közönséges igazgyöngyök, bár színük inkább zöldeskék 

árnyalatú. Átmérőjük kb. 1 cm. Összesen hat ilyen gyöngy létezett. Egykoron az elf Chyiess 

Reulmeh fegyverzetéhez tartozó kard keresztvasát díszítették. Ez volt az a kard, amellyel az elf a 

sa-quadot megsebesítette és meghátrálásra késztette. A kard pengéje ama végzetes döféstől 

szilánkokra tört. A megmaradt markolatot Reulmeh maga mellett tartotta, ráadásul a belé foglalt 

gyöngyöket olyan képességekkel látta el, hogy azok jelezzék az aquir esetleges visszatérését. 

Reulmeh hibernálódása után a fegyver a mauzóleumban maradt, és csak korokkal később találtak rá 

az azt feltáró kyrek. A hat mágikus kisugárzással bíró gyöngyöt eltávolították a keresztvasról. Majd 

a kyr tudós szerzetesek távozását követően a gyöngyök közül néhány a Drakoniták őseihez került, 

akik a szerzetesek rájuk maradt tudását félreértelmezve máig azt hiszik, hogy a gyöngyök képesek 

megmutatni a kincsekhez vezető utat, esetleg előrejelzik valami nagy és jó dolog eljövetelét. Ezt a 

tudásukat titkolják. 

Mint látható a gyöngyök mágikusak. Fő képességük, hogy a Viharok Urának közeledtekor 

arany fénnyel kezdenek ragyogni. Másrészt kapcsolatban állnak Reulmeh fegyverzetének ősi 

darabjával, egy ereklyének minősülő páncéllal. A páncél a gyöngyön keresztül emocionális 

kapcsolatba kerül annak tulajdonosával. Ha az aquir közeledik, a páncél sugallatokkal megkísérli a 

gyöngyön keresztül magához vezetni a gyöngy tulajdonosát, hogy Reulmeh találkozhasson vele. 

A gyöngy az ereklyéhez vezető "útról" folyamatosan képeket küld a tulajdonosának 

elméjébe. (Mivel a gyöngyön át az ereklye küldi a képeket, az pedig egy kyr tudós szerzetes 

szemén keresztül "látta" legutóbb az utat, így nem lesz teljesen naprakész az általa küldött kép.) A 

kapott "látomások" stációi sorrendben a következők: 

- Szabad ég alatt egy felfelé vezető lépcső, melynek végén egy hegyoldalba vezető épület áll, a 

bejárat két oldalán egy-egy gyönyörűen megfaragott kecses oszlop. (A templom) 

- Egy épület belseje, ahol parázsgömbök világítanak. A tükörsimára csiszolt padlón különböző 

festett minták, a háttérben egy mélybe vezető lépcsős lejárat. (A szentély) 

- Egy szűk folyosó, melynek végén egy zöldellő helyre vezető, különös vésetekkel ellátott kapu 

található. (A karakterek remélhetően azt hiszik majd, hogy ez egy térkapu, ami elviheti őket 

innen!) (A Reulmeh mauzóleuma) 

 

A fél tucat gyöngy közül - a sors szeszélye folytán - szinte mind itt van valahol a modulban 

elrejtve. Háromnak "fix" helye van, a másik három helyét pedig a Mesélő határozhatja meg úgy, 

hogy a karakterek a szálak oldása során megszerezhessék azokat.  

 

A modul kezdetekor: 

- egy gyöngy Grinia Meynél a drakoniták vezetőjénél van. 

- egy gyöngy Adzsabala El Abadei holttestében van, melyet ő lopott el a drakonita Mork 

Molamtól. 

- egy gyöngy, amit egykor egy gyűrűbe foglaltak, már évek óta Roin kincstárában pihen, ám 

most felajánlják azt az Ünnepi játékok fődíjának. 

- … a további három gyöngy helye szabadon változtatható a KM döntése alapján. 

 

Drakorrathalakossrothokh nyughelye 
Az őssárkány a forrongó mocsár legalján pihen már korok óta. Egy varázslat tartja életben, 

melynek célja, hogy sebei beforrjanak a tetszhalotti állapotban lévő Drakorrathalakossrothokhnak. 

A varázslat működésének köszönhető, hogy a medence vonatkozásában ilyen gyenge a manaháló, 

amely lényegében ebből tartja fenn magát. A nyughelyet egy mágikus buroknak kell elképzelni, 

mely - sajátos mellékhatásként - hihetetlen forróságot produkál a közvetlen környezetében. 

Lényegében ez felelős a forrongó mocsár létrejöttéért. Fizikai valójában feltételezhetően egy 

karakter sem tapasztalhatja majd meg ezt a varázslatot, mert attól egyébként egy szempillantás alatt 

elhamvadna. Lélekként, anyagtalanul vagy hasonló módokon a közelébe férkőzhet. Itt lehet 

homályos sejtése, hogy valami roppant erejű varázslat megnyilvánulását tapasztalja, hogy valami 

élő van odalent, odabent. Legyünk misztikusak, sejtelmesek és elrettentőek (de ne mindenképp 

halálosak) a jelenet leírásakor! 
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Reulmeh páncélja (ereklye) 
Ego: 60 

Jellem: Rend, Élet 

Kommunikáció: Emocionális és Telepatikus 

 

A másodkor óelf kovácsai által készített páncél önálló tudattal. Az ereklye egyetlen célja, 

hogy fegyvertársát Chyiess Reulmeh-t és Drakorrathalakossrothokh-t, az őssárkányt megóvja a 

pusztulástól. Nem keres hordozót, csupán arra vár, hogy a sárkány sebei végleg begyógyuljanak és 

ismét magához térjen. Sajnos erre még korokat kell(ene) várni. A kyr tudós szerzetesek, miután 

áttanulmányozták a mauzóleum hieroglifáit, megkíséreltek kommunikálni az ereklyével is, csekély 

sikerrel.  

A páncélban lakozó lelket majd csak az ősaquir közeledése zökkenti ki a 

"melankóliájából". A gyöngyökön keresztül sugallatokkal kísérel meg magához hívni valakit. 

Ugyanis az egyetlen esély az érkező ősaquir ellen az, hogy új hordozót választ, akinek segítségével 

magáhoztéríti a sárkányt akármennyire is sebesült az. Hogy harcolnak, vagy menekülnek, azt még 

nem döntötte el. A hatalomszó kimondásához viszont egy hordozóra van szükség és a 

cselekvésképtelen Reulmeh ehhez már nem elég erős. Az ereklye - jelleméből adódóan - senkit 

nem fog kényszeríteni hordozójául. Közös nyelv híján képeket mutat arról, hogy mi közeleg, ám a 

döntés a halandókon múlik. Ki vállalja azt, hogy feláldozza magát egy nagyobb cél érdekében, 

merthogy a hatalomszavakat vagy az aquirral való küzdelmet biztosan nem éli túl. 

 

Játéktechnika: A karakter Ego-ja = Akax2 + Int + Aszt 

 

Ha a karakter Ego-ja 10-el meghaladja az Ereklyéét, akkor ő irányít. Ha a különbség 

kevesebb, akkor k10-el próbát kell tenni erre a különbségre. Ha a dobás eredménye kisebb, mint a 

különbség, a karakter akarata érvényesül. Jellemellentét esetén próbál megszabadulni a gazdájától. 

Ha az ereklye Ego-ja magasabb, mint a hordozójáé, akkor az ereklye irányít. (Ehhez, a kapcsolat 

kialakulásához, elegendő megérinteni a tárgyat.) 

 

Az ereklye viselése - hatalmas tudásán kívül - annyi előnnyel jár, hogy a hordozó számára 

lehetővé teszi az ősi elf hatalomszavak használatát. A karakter így egészségének háromszorosával 

megegyező Od-ponttal rendelkezik. Hetedkori fajról lévén szó, három elköltött Od-pontonként 

maradandóan csökken egyel az Egészsége. Az egyszerű halandó szervezete ugyanis képtelen 

elviselni ezt a jelenséget. Ha a hordozó egy napon keresztül nem használ hatalomszavakat, akkor az 

Od-pontjanak száma visszaáll, az épp aktuális Egészségének megfelelő - háromszoros - értékre. 

Ezen felül a páncél statisztikái: SFÉ: 8, MGT: -1 

 

Sogron tüze szelence 
Készítheti: tűzvarázsló, Sogron-pap 

Mp: 120 

Időtartam: 15 kör 

Ára: 5 arany 

 

Leírás: A szelence felnyitását követően 1 körön keresztül forró füst kezd kiáramlani a szelencéből, 

majd egy Őselemi tűzgömb keletkezik. A gömb közepétől lábanként 1E-vel csökken az Erőssége, 

amely egyébként a közepében a létrejöttekor 15E. Az idő előrehaladtával az Őstőz Erőssége (ezen 

keresztül természetesen a gömb mérete és a sebzése is) körönként 1E-vel csökken. 1E = 1k6Sp (Ez 

a gömb közepében 15 körön át tartózkodók számára elméletben 120k6.) 
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Utazási idő táblázat 
  Az alábbi egyenes illetve görbe vonalak arról tájékoztatnak, hogy a vonal két pontja közt 

mennyi időt vesz igénybe a karakterek utazása. A vonal két pontja többnyire a modul egyes 

nevezetes helyszíneit köti össze. Fontos megjegyezni, hogy a „ * ”-al  jelölt útvonalak kivételével, 

ezek gyalogosan számított időtartamok. Igazából a lovaglásra alkalmas útvonalak híján – lóval tán 

csak a városon belül lehetne gyorsabban haladni – nincs is értelme hátasállatokon közlekedni.  

 A „ * „-al jelölt útvonalaknál vízi közlekedési eszköz (tutaj, csónak) szükségeltetik és az 

sem árt, ha van aki ért a használatához, különben lényegesen megnövekedhet a „menetidő”. 

 Szintén nagyon lényeges, hogy normál esetet figyelembe véve, ezek a legrövidebb útidők. 

Mindenkor feltételezik, hogy a karakterek szeretnének gyorsan haladni és erre odafigyelnek, 

mással nem foglalkoznak közben. Ismerik a pontos útvonalat, esetleg vezetőt fogadnak maguk 

mellé. Kevés felszereléssel, átlagos időjárási körülmények között és napvilágnál utaznak. 

 Külön megjegyzendő, hogy a déli, erdei útvonalaknál, a karaktereknek – ha van helyi 

vezetőjük – Erdőjárás Af-al, vezető híján pontos útbaigazítással és Erdőjárás Mf-al kell 

rendelkezniük, hogy ilyen gyorsan haladhassanak! Máskülönben a bozótosban eltévedhetnek! 

 Természetesen mágikus praktikákkal, idevágó képzettségekkel (pl. a nyílt terepeken Futás) 

tovább lehet faragni a menetidőn, de ez mindenkor áldozatokkal jár. 
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ROIN KIRÁLY 16. tsz Noir-pap az istenség kiválasztottja, kormányzó, a "Fekete Ember" 

 

Jellemzés: Háromezer évvel ezelőtt kyr nemesként Shorr Igarron néven látta meg a napvilágot, 

ráadásul a Hat város egyikének uralkodója volt. Titkos "énje" azonban még nagyobb babérokra 

tört, ugyanis Noir papjaként az istennő őt szemelte ki, hogy a majdan megszülető kegyeltjének a 

mentora, a Lélekőre legyen.  Shorr kudarcot vallott, amikor végső elkeseredésében végzett 

tanítványával. Ezt követően közel fél évezreden át bolyongott az Antisson, míg megtalálta a 

módját, hogy Yneven ismét testet öltsön. Keresni kezdte tanítványa reinkarnálódását, az elmúlt 

kétezer esztendő alatt mindvégig ezzel próbálkozott. Ez idő alatt tízszer váltott testet. Napjainkban 

ő Igazságos Roin, Grach'vaar kormányzója, vagy ahogy alattvalói mondják: királya. 

Kinézet: Átlagos testalkatú, különös tekintetű férfi. Bár ez a teste már több mint száz esztendővel 

ezelőtt látta meg a napvilágot, az Életvíz nevű varázsitalnak köszönhetően fizikailag húszas évei 

közepén jár csak. Amióta királyként mutatkozik, mindig öregebbnek láttatja magát testi koránál, 

ráadásul mindig a Líszia papok rituális (nagymacskás) arcfestése van rajta. (A palotán belül 

egyetlen festmény ábrázolja, de maszkírozásnak hála, a karakterek nem ismerhetik fel az alapján!) 

Ha csak teheti, színes ruhákat, drága ékszereket hord. Ennek köszönhetően a természetes valójában 

megjelenő Roint senki sem ismeri fel. Fekete Emberként fekete színű ruhát és csuklyás köpenyt 

visel. 

Jellem: (káosz) Az évezredekig tartó létezés okozta elmebajon már úrrá lett. Gyakorlatilag saját 

célján kívül semmi nem érdekli, sőt. Bármit és bárkit hajlandó feláldozni, ha a szükség úgy hozza, 

de az értelmetlen pusztítás továbbra sem kenyere. A hétköznapokban mindig próbál megfelelni a 

magáról másokban alkotott képnek, de csupán azért, hogy a dolgok feletti irányítást a kezében 

tarthassa.  

Motiváció: Megtalálni egykori tanítványának reinkarnálódott lelkét és visszavonhatatlanul hozzá 

kötnie a sajátját. Az ehhez a célhoz vezető út soronkövetkező állomása a karakterek próbatétele. 

Infó: A sárkány létezésén és az aquir érkezésén kívül gyakorlatilag mindenről mindent tud. 

Ráadásul látnok! 

„Mintha ezt egyszer már átéltem volna ... és tényleg!" 

 

Statisztikák 

Erő:13 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 14 

Egészség: 14 

Szépség: 15 

Intelligencia: 17 

Akaraterő: 19 

Asztrál: 17 

Érzékelés: 18 

 

Ép: 9 

Fp: 99 

Mp: 144 

Pp: 72 

MME: 115 

AME: 113 

Ké: 21 

Té: 75 

Vé: 136 

Cé: 4 

 

Kiemelt képzettségek 

Antissjárás: Mf+ 

Lélektan: Mf 

Legendaismeret: Mf 

Történelemismeret: Mf 

Nyelvtudás (összes) 

Pszi használat Mf 

bármilyen képzettség 

 

Fegyver:   

Ököl: Tám./kör:2, Ké:31, Té:79, Vé:137, Sebzés:1k6 

Tőr (fekete, mágikus) : Tám/kör:2, Ké:36, Té:93, Vé:148, Sebzés:1k6+2 

 

Felszerelés: Szerepének és az előrelátott eseményeknek megfelelően az, amire majd épp szüksége 

lehet. 

 

Megjegyzések: Roin látnok. Képességét csak az antisson tudja használni. A soronkövetkező nap 

eseményeit szinte teljes bizonyossággal képes előre látni (kivéve a halála napját), az azt követő 

időszakokra vonatkozó jóslatai azonban sokkal bizonytalanabbak. A fegyvere (fekete tőr) mágikus, 

aki ezzel élőlényt öl, az az élőlény lelkét visszavonhatatlanul a sajátjához köti. 
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EMHOTEPH   kasztnélküli, amund  az udvartartó tracchus 

 

Jellemzés: Emhoteph gyermekkora óta rabszolga, aki nem bír emlékekkel arról, miként került 

gyermekkorában Taba El Ibarából Erionba. Első - igen kegyetlen és perverz - Toronból 

elszármazott gazdájának veszte után ismét rabszolgapiacra került. A mai napig hálát ad az 

isteneknek, hogy akkoriban Roin vásárolta meg. A gyökeres változás - ami az amund életében 

ekkor bekövetkezett - eredményezte, hogy máig ő Roin legodaadóbb szolgája, aki a kormányzót 

szinte mindenkinél jobban tiszteli és követné, akár Ranagol poklába is. Személyisége és előnyös 

képességei okán alig fél évtized után Roin udvartartó tracchusává (gyakorlatilag a városállam - 

világi szempontból - második emberévé) lett. A környezetének véleménye megoszlik róla. A 

többség (főleg az egyszerű emberek) inkább kedvelik, hisz többnyire barátságos, közvetlen férfiú, 

aki sosem felejtette el honnan küzdötte fel magát. Vannak azonban, akik kevésbé szimpatizálnak 

vele. Főként a pozícióval bíró emberek, akikkel - akaratlanul - gyakran szembe megy, az alsóbb 

osztályok tagjai előtt gyakorta kínos helyzetekbe hozza őket. Ez kiváltképp igaz a palotában 

vendégeskedő ekraliai nemesekre, akikkel kölcsönösen ki nem állhatják egymást. Bár Emhoteph 

nem ferdehajlamú, de a másfajú nőket nem kedveli, sőt a velük való intim kapcsolat gondolata is 

elborzasztja. 

Kinézet: Ő igazi amund, le sem tagadhatná. Hosszú fekete haját varkocsba köti. Első ránézésre jó 

testfelépítésűnek tűnhet, de azért fizikuma hagy kivetnivalót maga után. Előszeretettel hord elegáns 

ruhákat. A tracchusi hivatalának jelképe, a homlokára tetovált, ovális formába foglalt kyr rúna neve 

Fehu. Jelentése: ellenőrzés, megerősített akarat, hatalom..  

Jellem: (rend) Alapvetően nyílt személyiség, bár szeret titkolózni és gyakran fontoskodó. 

Munkájában precíz. Érzelmeit képes kordában tartani, igaz azok szokatlanul nagy teret kapnak 

döntéseiben. Szokatlan élethelyzetekben esetenként bizonytalan, és képes irreális döntéseket hozni. 

Motiváció: Meg akar felelni a Roin által rátestált feladatnak. A "király" távollétében törekszik arra, 

hogy minden tökéletesen működjön az udvarban/városban. 

„Biztos vagyok benne, szeretett királyunk érdemeikhez mérten gazdagon megfogja jutalmazni 

Önöket!" 

 

Statisztikák 

Erő: 11 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 13 

Egészség: 10 

Szépség: 15 

Intelligencia: 16 

Akaraterő: 19 

Asztrál: 15 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 5 

Fp: 23 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 34 

AME: 30 

Ké: 9 

Té: 15 

Vé: 70 

Cé: 3 

 

Kiemelt képzettségek 

Politika/Diplomácia Mf 

Írás/olvasás Mf 

Pszi használat helyett spec. faji képességek 

 

Fegyver:  Ököl: Tám./kör:2, Ké:19, Té:19, Vé:71, Sebzés:1k2 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat  
 

Faji képesség:  

 Telepátia (akit ismer vagy lát, annak képes telepatikusan üzenetet 

küldeni);  

 Perzselő tekintet (egy kör alatt képes lángra lobbantani éghető anyagokat) 

 TME (nincs pszi-pajzs, de +25 TME);  

 Pszi immunitás 
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KOVRADA KHETON   6. tsz harcos  a hadtartó tracchus 

 

Jellemzés: Kheton Sempyerrben látta meg a napvilágot. Bár szeret sokat sejtetően célozgatni rá, 

valójában nem nemes, hanem egy ács egyetlen fia, aki megszökött otthonról. Kalandornak állt. Egy 

évtizeddel ezelőtt csatlakozott az egyik grach'vaari karavánhoz. Karavánkísérőből küzdötte fel 

magát hadtartó tracchussá. Akik ismerik, tudják nem érdemtelenül jutott idáig. Emberei félelemmel 

vegyes tisztelettel viszonyulnak hozzá.  

Kinézet: Bár már túl van a harmadik ikszen, továbbra is tekintélyt parancsoló a megjelenése. 

Magas, izmos, bőre barnább árnyalatú. Sötétszőke haja helyenként őszbe fordul. Vonásai 

szögletesek, seszínű szemének pillantását nem sokan állhatják. Arcán tenyérnyi májfolt 

éktelenkedik. A tracchusi hivatalának jelképe, a homlokára tetovált, ovális formába foglalt kyr rúna 

neve Ingwaz. Jelentése: koncentrálódó energia, hős, férfi. 

Jellem: (rend) Szigorú, de következetes. Gyakran mogorva és borúlátó. Durva fickó, aki hihetetlen 

szintre fejlesztette a trágár szóhasználatot. A karakterekkel való első találkozás alkalmával 

szimpatizál, segítőkész, ám ez az események előrehaladtával akár teljesen meg is változhat. 

Motiváció: Katona, aki felelősséget érez a rá bízott emberekért.  

„A jó szutykos szájú, Ranagollal hentergő, kecsketőgyű öreg anyját annak, aki ... " 

 

Statisztikák 

Erő: 14 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság:14 

Ügyesség: 15 

Egészség: 16 

Szépség: 12 

Intelligencia: 13 

Akaraterő. 15 

Asztrál: 12 

Érzékelés: 12 

 

Ép: 13 

Fp: 64 

Mp: - 

Pp: 13 

MME: 18 

AME: 15 

Ké: 28 

Té: 61 

Vé: 112 

Cé: 5 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat Mf 

Hárítófegyverhasználat Mf 

Hadvezetés Af 

Pszi használat Af 

 

Fegyver 

  Hosszúkard*(+Alkarvédő): Tám./kör:2, Ké:39, Té:85, Vé:138(156), Sebzés:1k10 

  Tőr: Tám./kör:2, Ké:38, Té:69, Vé:114, Sebzés:1k6 

  Alkatvédő: Tám./kör:2, Ké:38, Té:65, Vé:130, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Abbitacél sodronying SFÉ: 4, MGT: 0, 5Ép+10Fp-s gyógyital 

 

Megjegyzések: *A Hosszúkardja mágikus, a modul nyitójelenetében kölcsön adhatja (a falról 

ledobhatja) a karaktereknek, ha láthatóan mágikus fegyver híján vannak és ezért képtelenek 

felvenni a küzdelmet a Démonnal! 
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OSZAKE KABUTO   3. tsz gladiátor  a számtartó tracchus 

 

Jellemzés: A rabszolgák gyermekeként világra jött Kabuto már gyermekkorában igen tekintélyes 

testi méretekkel rendelkezett. Ennek következtében gladiátorrá képeztette ki gazdája. A megtermett 

szuke az arénában nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Kis híján múlott, hogy hullámzó 

teljesítményének okán nem hagyta ott a fogát. Talán ez is történt volna, ha Roin nem vásárolja meg 

a férfit. Grach'vaarba érve - váratlan módon - nem fogta fizikai munkára, hanem az akkor már idős 

számtartó gondjaira bízta, hogy tanítsa ki a viadort. Kabuto, a kezdeti nehézségek után, gyorsan 

bele jött a város gazdasági ügyeinek intézésébe és mára már közel két évtizede van ebben a 

megkülönböztetett státuszban. 

Kinézet: Kétségtelenül ő a legtermetesebb ember Roin királyságában. Közel két láb magas, súlya 

alig marad el a két mázsától. A tekintélyes hájréteg alatt komoly testi erővel bír. Fejét is borotválja. 

Kényelmes és praktikus ruhákat hord, különösebben nem törődik a megjelenésével, de nem arról 

van szó, hogy ápolatlan lenne. Tracchusi hivatalának jelképe, a homlokára tetovált, ovális formába 

foglalt kyr rúna neve Othala. Jelentése: jólét, anyagi haszon, örökség.. 

Jellem: (rend-élet) Jó kedélyű, békés ember. Ritkán tudják kibillenteni a rá jellemző nyugalomból. 

Gyakorlatilag mindenkivel jó a kapcsolata, az emberek tisztelik és kedvelik.  

Motiváció: Kimondatlanul is úgy gondol magára, mint arra az emberre, akinek a városban élők 

jólétéről kell gondoskodnia. Már jó párszor előfordult, amikor Roin kárára inkább az itt élő 

emberek jólétével törődött, de ekkor az uralkodó gyorsan helyrerakta.  

„Mostanság van néhány problémám, de néhány percet tudok áldozni az urak számára." 

 

Statisztikák 

Erő: 16 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 8 

Ügyesség: 13 

Egészség: 14 

Szépség: 12 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 12 

 

Ép: 12 

Fp: 40 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 3 

AME: 4 

Ké: 12 

Té: 47 

Vé: 96 

Cé: 3 

 

Kiemelt képzettségek 

Értékbecslés Af 

Írás/olvasás Af 

Birtokigazgatás Mf 

Ökölharc Mf 

Pszi használat - 

 

Fegyver:  

  Ököl: Tám./kör:2, Ké:22, Té:51, Vé:97, Sebzés:1k6+2 

  Bot (furkós): Tám./kör:1, Ké:14, Té:54, Vé:110, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Tarisznyában papírok, stb. 

 

Megjegyzések:  Egy az egyben harc: Ké:+5, Té:+5, Vé:+10 

   Közönség előtt: Ké:+5, Té:+5, Vé:+5 
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FUGEMOLL LIUL   7. tsz tolvaj  a titoktartó tracchus, futár  

(halott) 

 

Jellemzés: Liul a Kobrák egyik embere volt Erionban, mielőtt kegyvesztetté nem vált és 

hasonszőrű társai nem törtek volna az életére. Kis híján ez sikerült is nekik, ám a biztos pusztulás 

pillanatában váratlan megmentő keveredett a tolvaj útjába. Roin segítette ki a férfit a halál 

karmaiból és délre menekítette. Viszonzásként nem kért egyebet, minthogy Liul tegye azt amihez a 

legjobban ért. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, hogy a városba nehogy olyanok szivárogjanak be, 

akik az uralkodó hatalmára törnek. Liul a közelmúltig jól végezte a munkáját, Khiddón, Krán és 

Pyarron kémeit is időben leleplezte és sikeresen eltakarította az útból. Ennek sikerében persze nem 

kis szerepet vállaltak Roin "megérzései". Fugemoll Liul mások szemében egyébként a kormányzó 

fél tucat futára közül az egyik, és nem is a legkiválóbb. Környezetében kevésbé megbízható, 

iszákos alaknak tartják, aki gyakorta lézeng és kerüli a munkát. Kizárólag Amhoteph tudta teljes 

bizonyossággal, hogy ő az ötödik tracchus. Sajnos Liul Roin megérzései nélkül is túl jól végezte a 

munkáját. Túlságosan közel került a drakoniták lebuktatásához, és ezzel együtt a Fekete Emberhez. 

Így Roin - a Fekete Ember nem hagyhatta életben. Mork fejvadászainak segítségével megölette, 

mielőtt túl közel került volna hozzá. A titoktartót a szénbánya közelében fogták el. Méreggel 

elkábították. Ezután Mork házának pincéjébe vitték, ott kivallatták, majd miután nem mondott 

semmit, végeztek vele és a kereskedő harci ebeivel széttépették. Holttestének néhány darabját a 

Kiskapu közelében találják majd meg a modul során, ahová a fejvadászok csempészték azt.  

Kinézet: Csenevész fickó, enyhe "lófejjel" és nyurga végtagokkal. Haja vörös, arca szeplős. A 

tracchusokra jellemző tetoválását az alkarjának belső oldalán viseli. Hivatalának jelképe, a karjára 

tetovált, ovális formába foglalt kyr rúna neve Perthro. Jelentése: időutazás, az eljövendő 

megismerése, sorsvető pohár. 
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GRINIA MEY   kasztnélküli  a törvénytartó tracchus, drakonita vezető 
 

Jellemzés: Ez egyetlen női tracchus, a törvénytartó. Ő a másik olyan tracchus, aki szabad 

polgárként élt a városban, mielőtt Roin a tisztséget adományozta neki. Kevesebb, mint egy évtizede 

érkezett ide. Az első időkben a Kabuto segítőinek egyike volt. Később aztán nyílt vitába keveredett 

az akkori törvénytartóval, és korrupcióval vádolta meg őt Roin füle hallatára. Az állítása 

beigazolódott. Az akkori törvénytartót még aznap Líszia kegyére bízták, és Roin Mey-t ültette a 

helyére. A nő gyorsan belerázódott a neki rendelt munkába. A mai napig az egyik 

legtávolságtartóbb tracchus ő, aki azonban kínosan ügyel arra, hogy Roin iránymutatásai szerint 

ítélkezzen. Senki nem sejti - Roin kivételével(!) -, hogy Mey valójában a Drakoniták vezetője. 

Nagyapja (Arramey) egykor az itt élő rablólovagok egyik hadnagya volt (Voll enVotten ismerte is), 

akit egyébként Roin ármánykodásainak következtében gyilkoltak meg akkori követői. Emiatt érez 

olthatatlan gyűlöletet a kormányzó iránt. Hozzávetőleg három hónappal ezelőtt Mey úgy érezte, 

elérkezett a cselekvés pillanata. A rivális Khiddóm városállam irányába tett tapogatódzásai válaszra 

találtak. A Grach'vaar bekebelezésére törekvő hatalom szövetkezett vele és segítőt is küldött neki, 

hogy sikerrel lehetetlenítsék el Roin regnálását. Ez a segítő egy titokzatos varázstudó, akit egymás 

közt csak "Fekete Embernek" neveznek. Hogy mindezt csak Roin rendezte meg így, arról a 

törvénytartónak fogalma sincs.  

Kinézet: Átlagos testalkatú, terjedelmes keblekkel megáldott, göndör barnahajú, sötétbarna szemű 

nő, akinek tekintetétől, pengevékony ajkaitól mindenkinek a megingathatatlan szigor jut eszébe. Ha 

valaki személyiségétől és hivatalától el tud tekinteni, akár csinosnak is találhatja a hölgyeményt, 

bár fülei teljesen elállóak. Hivatalának jelképe, a homlokára tetovált, ovális formába foglalt kyr 

rúna neve Tiwaz. Jelentése: hatalom, rend, fegyelem, igazságosság, isten, dicsőség. 

Jellem: (rend) Szigorú, könyörtelen, de hűen Roin iránymutatásaihoz mindenkor igazságos. 

Visszafogottan viselkedik, nem kenyere a hivalkodás, vagy a hatalommal való kérkedés. 

Viselkedése kiszámíthatatlan, néha kedves, máskor arrogáns. Bár az egyszerű emberek nem sejtik, 

ez a kettőség tudatos. Mey úgy hiszi - és nem téved - ezzel a kettősséggel elbizonytalanítja 

környezetét és így munkája során minden téren előnybe kerül velük szemben. 

Motiváció: Látszólag az a célja, hogy Roin iránymutatásainak megfelelően szolgáltasson igazságot 

az alattvalók számára. Valójában azért él, hogy elveszejtse Roint. Nem is sejti, hogy az ember, akit 

mindenkinél jobban gyűlöl, látszólag a legtöbbre tartott segítője ebben a feladatban. Okosan, 

alattomosan vezeti maroknyi "csapatát". A bosszú beteljesedése előtt Roin szövetségeseinek - 

Líszia papjainak - a státuszát szeretné a földig rombolni.  

„Roin törvényei előtt előbb-utóbb mindenki megmérettetik." 
 

Statisztikák 

Erő: 8 

Állóképesség: 10 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 10 

Egészség: 13 

Szépség: 15 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 16 

 

Ép: 7 

Fp:  19 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 27 

AME: 26 

Ké: 6 

Té: 16 

Vé: 66 

Cé: 0 
 

Kiemelt képzettségek 

Jog/Törvénykezés Mf 

Történelemismeret Mf 

Legendaismeret Af 

Lélektan Mf 

Pszi használat - 

 

Fegyver:  Tőr: Tám./kör:2, Ké:16, Té:24, Vé:68, Sebzés:1k6* 
 

Felszerelés: Előkelő ruházat, ékszerek  
 

Megjegyzések: *Fegyvere mérgezett (3. szintű, azonnal és hosszú ideig 

ható, görcs / ájulás). Pszi pajzsait El Abadei építette. 
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MORK MOLAM   4. tsz harcos  drakonita, karavánvezető 

 

Jellemzés: A kereskedőállomáson élő karavánvezetők egyike. A faluban tisztelik, kemény, 

határozott és bátor emberként tekintenek rá. A helyiek közt súlya van a szavának. Jó tucatnyi 

embere van, akik vele dolgoznak, és tőle függenek. Szereti az állatokat, kiváltképp a harci ebeket, 

melyeknek tenyésztésével is aktívan próbálkozik. Még gyermekkorában apjával érkeztek 

Grach'vaarba, aki egyébként karavánkísérőként dolgozott. Az ő halálát követően kereste meg 

Morkot néhány helybéli, akikről később kiderült, hogy drakoniták. Titkon egyébként apja is 

közéjük tartozott. A hagyományt folytatva jelenleg Mork a szekta második embere. 

Kinézet: Erős testalkatú, sötét göndör hajú, szakállas, negyvenes éveinek elején járó férfi.  

Jellem: (rend) Akaraterős, kitartó, büszke. Ez a három a legfőbb jellemzője. Esetenként hirtelen 

haragú. Nem veti meg az italt, de nem iszákos.  

Motiváció: Mint drakonita, már egy ideje azon munkálkodik, hogy a Líszia papok vesztére törjön. 

Ennek kapcsán legutóbbi útjáról három külhoni karavánkísérőt hozott magával, akik valójában 

képzett fejvadászok. Az, hogy a napokban elvesztette a szekta egyik "szent" kövét - az egyik 

gyöngyöt -, nagyon rosszul érintette. Az esetet még társai előtt is titkolhatja, főleg hogy első 

felindulásában megölette a tolvaj Abadeit, akinél a kő volt. Most ezt szeretné visszaszerezni! 

„A kutya az ember legjobb barátja. Nem támadja hátba, mint a gyarló emberek." 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 13 

Egészség: 14 

Szépség: 11 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 9 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 8 

Fp: 16 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 26 

AME: 22 

Ké: 19 

Té: 29 

Vé: 94 

Cé: 14 

 

Kiemelt képzettségek 

Értékbecslés Af 

Idomítás Mf 

Kocsihajtás Af 

Pszi használat - 

 

Fegyver:  

Rövidkard: Tám./kör:1, Ké:28, Té:41, Vé:108, Sebzés:1k6+1 

 

Felszerelés: helyzettől függ, Bőrvért SFÉ:1 MGT:0 

 

Megjegyzések: Pszi pajzsait El Abadei építette 
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BRUGAR MESTER   3. tsz tolvaj  drakonita, kifőzdevezető 

 

Jellemzés: Ő a kifőzdevezető, és ezzel igen központi figura a városban, akit szinte mindenki 

kedvel. Tősgyökeres grach'vaari, akinek több nemzedék óta itt élnek a szülei. Igaz, ezt egyáltalán 

nem hangoztatja. Alig töltötte be a tizedik életévét, amikor szigorú szurtbányász apja elől a 

medencén kívülre szökött. Csak a férfi halálát követően, közel tíz évvel később tért vissza. Senki 

nem tudja, hogy utcakölyökként a khiddóni Leinben egy tolvajbanda tagja lett. Mindenki úgy hiszi, 

bejárta az egész kontinenst és Erionig is eljutott. A városok városáról egyébként tényleg sokat tud, 

de csak másodkézből. Imád szakácskodni és - bár ezt nem hangoztatja - kiváló méregkeverő. 

Kinézet: Köpcös, elhízott férfi, hatalmas tenyerekkel. Erősen kopaszodik, haja őszes, szeme kék.  

Jellem: (rend) Szorgalmas, derülátó és jókedélyű férfiú, akinek mindig mindenkihez van egy-két jó 

szava. Rengeteget tud beszélni. Jó a humorérzéke, és mindenről eszébe jut egy jó kis anekdota, 

melynek többségét általában akkor találja ki.  

Motiváció: Hisz a drakoniták kincsében, mikor megkeresték, ezért is csatlakozott hozzájuk. Mára 

már lelohadt a lelkesedése, de kitart, mert tisztában van vele, hogy fanatikus társai szemében az 

efféle hozzáállás felér egy árulással, melynek a véresküjüknek értelmében egyetlen büntetése lehet, 

a halál. Mindenesetre, ha a helyzet úgy hozza, személyiségében benne van a pálfordulás lehetősége 

is! 

„Erről eszembe jutott egy történet. Amikor a Kapuk terén pecsenyesütőként dolgoztam ..." 

 

Statisztikák 

Erő: 12 

Állóképesség: 9 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 13 

Egészség: 11 

Szépség: 14 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 10 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 5 

Fp: 26 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 22 

AME: 22 

Ké: 21 

Té: 32 

Vé: 85 

Cé: 13 

 

Kiemelt képzettségek 

Méregkeverés/semlegesítés Mf 

Herbalizmus Af 

Értékbecslés Af 

Írás/olvasás Af 

Zárnyitás 77% 

Pszi használat - 

 

Fegyver:  

Dobótőr: Tám./kör:2, Ké:31, Té:43, Vé:87, Sebzés:1k6 

Furkósbot: Tám./kör:1, Ké:23, Té:39, Vé:99, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Zsíros kötény 

 

Megjegyzések: Pszi pajzsait El Abadei építette. Mérgeket kever és használ, ha szükséges. 
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KIBRA SYLKOM   kasztnélküli  drakonita, munkavezető helyettes 

 

Jellemzés: Ő Mork Molam unokaöccse, ez magyarázza azt, hogy mit keres a drakoniták között. 

Ezzel együtt tehetséges, nagy munkabírású ember, aki gyakorlatilag már két éve irányítja a 

szénbányánál folyó munkálatokat. Mielőtt ide került, kőfaragó édesapja műhelyében dolgozott, 

onnét azonban - mert saját lábára akart állni - eljött. A bányászfalu lakói vegyes érzelmekkel 

viseltetnek iránta. Főként azok nem kedvelik, akik büntetőmunkán vannak itt, mert velük 

kifejezetten kemény kézzel bánik. Még nem alapított családot. 

Kinézet: Köpcös, széles vállú fickó, aki körszakállat visel. Ez utóbbi, illetve hajának színe 

vörösesbarna. Sokat nem ad a külső megjelenésre, viseletes ruhákban jár. Nagy lapát tenyerekkel 

rendelkezik. 

Jellem: (rend-élet) Komoly, már-már komor viselkedésű. Gyakorta felemeli a hangját, főként 

mikor elveszti a türelmét. Erősen munkál benne a felelősségtudat. Érzelmileg kissé labilis, a 

bűntudatra hajlamos.  

Motiváció: Szeretne megfeleli a drakoniták, de kiváltképp a "Fekete Ember" elvárásainak, ám a 

tettei miatti bűntudat erősen gyötri. 

„Én nem akartam ezt!" 

 

Statisztikák 

Erő: 15 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 10 

Ügyesség: 13 

Egészség: 13 

Szépség: 10 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 9 

Érzékelés: 10 

 

Ép: 7 

Fp: 21 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 22 

AME: 20 

Ké: 8 

Té: 23 

Vé: 68 

Cé: 3 

 

Kiemelt képzettségek 

Birkózás Af 

Szakma (bányász)Mf 

Lélektan Af 

Pszi használat - 

 

Fegyver:  

Csákány: Tám./kör:1, Ké:13, Té:34, Vé:76, Sebzés:1k10 

 

Felszerelés: Füstölők, viseletes ruházat, 2 lámpás, 0,5 hordó lámpaolaj 

 

Megjegyzések: Pszi pajzsait a „Fekete Ember” építette 
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ADZSABALA EL ABADEI  4. tsz bárd  drakonita, kereskedő, ékszerész  

(halott) 

 

Jellemzés: A Gályák-tengerének egyik nagyobb városában (Sushtarban) élő, és azt a települést 

irányító El Abadei család egyik feketebáránya. Világ életében problémás ifjú volt. Vérében volt a 

bajkeverés, a csalás, a hazugság. Erősen hagyománytisztelő dzsad családja nehezen tolerálta 

ezeket. Végül aztán, mikor csupán nyereségvágyból elárulta az övéit, végképp menekülnie kellett. 

Az ebül szerzett aranyak gyorsan fogytak, ezért a félreeső Grach'vaarban telepedett le, mint 

ékszerész. Szakmájában különösebben sosem volt kiemelkedő, ráadásul ezen az istenhátamögötti 

helyen, nem sokan voltak vevők a mesterségére. Emiatt főként kereskedelemmel kezdett 

foglalkozni. Világlátottsága és jó üzleti érzéke hamar hasznot kezdett hajtani neki. Az 

ügyeskedésekből jól jött ki, ám a helyi törvényekkel - Grinia Mey képében - meggyűlt a baja. A 

törvénytartó tracchus meglátta benne lehetőséget, a kezdetekben zsarolni próbálta. Évek múltán 

aztán El Abadei a drakoniták közé állt. Őt azonban kevésbé a hatalom megszerzése, sokkal inkább 

a szekta elveszett kincsének megtalálása hajtotta. Ő biztosította a szekta működésének anyagi 

hátterét, közben pedig a sütögette a saját pecsenyéjét. Már úgy hitte lassan révbe ért, amikor nem 

sokkal ezelőtt Enaliana Viandan a városba érkezett. A boszorkány felismerte őt. Adzsabala 

kénytelen volt azzal lekenyerezni a nőt, hogy beszélt neki az Olaninok hatalmas vagyonáról, 

melynek kicsalásának megszervezésével már ő maga is foglalkozott. Tartott tőle, hogy Enaliana 

átlát rajta, és tudja, hogy rejteget még valamit. A dzsad rettegett, hogy kiderül a drakonitákkal való 

kapcsolata, s így két tűz közé kerül. Ezért úgy döntött megszerzi a szekta egyik gyöngyét, és végleg 

hátat fordít ennek a városnak. Azonban hibázott, s így Mork Molem megölette őt.  

Kinézet: Elhízásra hajlamos testalkattal rendelkező dzsad. Ha csak tehette kiváló minőségű, bő 

ruhákban járt. Gyakran ékszereket is viselt. 

Jellem: (káosz) Behízelgő, csalárd, az erkölcsösséget csupán hírből ismerő szerencsevadász. Az 

egyszerű helyiek bár nagy vagyona végett félték, mégsem tisztelték soha ezt a puhány sima 

beszédű külhonit. 
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HEFHA OLANIN  kasztnélküli  az ekraliai trón várományosának anyja 

 

Jellemzés: Hefha Olanin egy tekintélyes lewgenani család utolsó hírmondóinak egyike. Ifjú 

korában férjhez adták az ekraliai örököshöz, Ragrus Ekroshoz, akit egyetlen fiú gyermekkel 

ajándékozott meg. Bár itt érdekházasságról van szó, melyből sosem lett szerelem, Hefha 

tökéletesen elégedett volt az életével. Egészen hat évvel ezelőttig, amikor egy tragikus balesetben a 

férje elhunyt. Bár erről kevesen tudnak, egy fegyveres gyakorlat során öccse, Antarius sebezte 

véletlenül halálra. A háttérben persze minden másról suttogtak, merényletet, összeesküvést 

emlegettek. Végül az özvegy is hitt a pletykáknak. Mára már meggyőződéssel vallja, hogy nem 

balesetről volt szó, sőt a fejedelmi jogköröket gyakorló Antarius ki akarja túrni Ignariust a 

törvényesen neki járó fejedelmi székből. Ezt mi sem bizonyítja jobban - vélekedik - mint hogy a 

18. születésnapja után sem iktatták be a fiút a neki járó pozícióba, és még mindig annak nagybátyja 

irányítja az országot. (Az igazság az, hogy Antariusnak szándékában áll átadni a hatalmat az 

örökösnek, ám a jelen körülmények - Dúlás, lázongó nemesek stb. - mellett szinte biztos, hogy 

végzetes következményei lennének, ha egy ilyen felkészületlen gyermek venné át az ország 

irányítását.) 

Kinézet: Alacsony, beesett arcú nő, aki még valós koránál is idősebbnek látszik. Még mindig 

magán hordja a gyász színeit. 

Jellem: (rend) Ő egy kétségbeesett özvegy, aki mindentől és mindenkitől szeretné megvédeni a 

fiát. Ezt gyakran túlzásba is viszi, ami miatt Ignarius-al gyakoriak az összetűzéseik. Olyankor 

mindig beveti a sértődős, összetört asszony szerepét, ezzel ébresztve bűntudatot a fiúban.  

Motiváció: Egyetlen célja, hogy fiát a trónra segítse. Ehhez szeretne támogatókat szerezni. Egykori 

tanácsadói javaslatára hallgatva azt tartja egyedüli megoldásnak, ha az eddig semlegességpárti 

Ekraliat a kráni oldal mellé "kormányozza". Soronkövetkező célja az, hogy kikerüljön Antarius 

ellenőrzése alól, azaz elhagyja Grach'vaart. 

„Mint a trónörökös anyja idővel minden segítségüket busásan megjutalmazom!" 

 

Statisztikák 

Erő: 9 

Állóképesség: 9 

Gyorsaság: 8 

Ügyesség: 13 

Egészség: 12 

Szépség: 13 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 5 

Fp: 16 

Mp: - 

Pp: 8 

MME: 12 

AME: 12 

Ké: 8 

Té: 17 

Vé: 66 

Cé: 4 

 

Kiemelt képzettségek 

Történelemismeret Af 

Írás/olvasás Af 

Pszi használat Af 

 

Fegyver 

  Tőr: Tám./kör:2, Ké:18, Té:25, Vé:68, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat, ékszerek, női szütyő (mélytarisznya, amelyről részletek a NNaaggyy  BBaallhhéé  

sszzááll  ((3300..  oolldd..))) 
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SORFEN CONOLANIN  7. tsz lovag  egykori veterán, kripli 

 

Jellemzés: Sorfen a lewgenani Olaninok egyik feketebáránya, illetve Hefha féltestvére. Az 

idealista és romantikus lelkű fiút idejekorán megmérgezték a lovagi eszmékről, a hősi tettekről 

szóló csodás történetek. Mindezek hatására gyermekkorától kezdve lovagnak készült. Mivel 

családjában kevés támogatóra talált, kénytelen volt önerejéből végigjárni a lovaggá válás minden 

lépcsőfokát. Elkötelezettségének hála végül az Embressi lovagrend kismestere lett. A rend, amely a 

pyarroni eszméket vallotta mindig is magáénak, a kezdetektől kivette részét a Dúlás 

csatározásaiból. Olyannyira, hogy egy fél esztendő sem telt bele és a rendnek alig fél tucat tagja 

maradt. Az északi hadszíntér egyik nevenincs erődjében aztán utolérte őket a végzetük. A sebesült 

Sorfent az ostromban részt vevő néhány renegát kalandor elfogta, majd - mint nemes emberekért 

szokás - váltságdíjat követelt a családjától. Hefha hajlandó volt fizetni. A viszontlátás azonban nem 

volt kellemes. Sorfen sebesült bal lábát még a fogság ideje alatt le kellett vágni. Egy összetört, 

megkeseredett és csalódott fivért kapott vissza, aki azóta is Hefhát hibáztatja. Ő inkább lett volna 

halott hős, mint egy nyomorék kripli.  

Kinézet: Kopaszodó, mindig borostás képű férfi, kinek bal lába hiányzik, ezért mindig mankóval 

jár. Öltözéke is ápolatlan, gyakran bűzlik az italtól.  

Jellem: (élet) Megkeseredett. Ez a legjobb szó rá. Képtelen elfogadni a sors által reá mért csapást. 

A nővérét hibáztatja. Sokszor és sokat iszik, olyankor meggondolatlanul és bántóan viselkedik 

szinte mindenkivel. A karakterek tiszteletére adott fogadás alkalmával is késve és részegen fut be, 

felkavarva ezzel a beszélgetés állóvizét. 

Motiváció: Nincs már célja az életben.  

„Én megjártam a háborút, én szembenéztem a halállal, nekem nem mondja egy ilyen hitvány jött-

ment senki, hogy hallgassak! Hukk..." 

 

Statisztikák 

Erő: 15 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 13 

Egészség: 13 

Szépség: 14 

Intelligencia: 12 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 11 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 10 

Fp: 76 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 32 

AME: 31 

Ké: 10* 

Té: 72* 

Vé: 122* 

Cé: 3* 

 

Kiemelt képzettségek 

Hadvezetés Mf 

Heraldika Mf 

Fegyverhasználat Mf 

Pszi használat - 

 

Fegyver 

  Lovag kard: Tám./kör:2, Ké:-3, Té:77, Vé:134, Sebzés:2k6+1 

 

Felszerelés: ruházat, ital 

 

Megjegyzések: Pszi pajzsait egykori rendtársa építette, fegyvere Áldott 

* alap értékeit míg féllábú, a Harc helyhezkötve módosítói sújtják. A fegyveres értékbe ez már 

beleszámoltatott!  Harc helyhezkötve: -20 Ké, -15 Té, -5 Vé 

Esetenként Harc kábultan (italos állapotban): -15 Ké, -20 Té, -25 Vé 
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IGNARIUS EKROS   1. tsz harcos  az ekraliai trón várományosa 

 

Jellemzés: Az ekraliai fejedelmi cím várományosa még csak egy tizes évei végén járó kölyök. 

Apja halála és anyja személyisége igen kiegyensúlyozatlan személyiséggé tette. A széltől is óvták, 

burokban nevelkedett. Nem voltak barátai, nem voltak önálló döntései, nem rendelkezett a saját 

sorsa felől. Őt soha nem kérdezték, akar-e fejedelem lenni. Bár mindent megkapott, mégis rossz 

gyermekkora volt. Az anyja félelmei meghatározták életét. Ő maga hálás a sorsnak, hogy 

Grach'vaarba "száműzetett". Itt ismerte meg igazán nagynénjét, akivel eleinte őszinte barátságot 

kötött, később a fiú részéről rajongás és szerelem alakult ki a dologból. A kapcsolat olyannyira 

előrehaladott, hogy a testi együttlétet is magában foglalja. Legalábbis pár héttel ezelőttig így volt, 

amióta is Uliana kerüli a fiút. 

Kinézet: Fekete hajú és szemű, kreol bőrű fiú, aki azonban arcvonásaiban nagyban hasonlít 

anyjához. Testalkata izmos, fiatalos. Mozgása ruganyos. 

Jellem: (rend) Alapjában véve csendes, zárkózott ifjú, akit többnyire érzelmei vezérelnek. 

Cselekedeteibe olykor hirtelen és túlzó, jellemző rá a meggondolatlanság és a melankólia is. 

Motiváció: Megtudni miért lett kegyvesztett szerelmének szemében, és visszaszerezni Uliana 

kegyeit. 

„Ő nélküle semmi értelme az életemnek!" 

 

Statisztikák 

Erő: 14 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 14 

Egészség: 13 

Szépség: 15 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 10 

Érzékelés: 10 

 

Ép: 10 

Fp: 21 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 38 

AME: 35 

Ké: 17 

Té: 35 

Vé: 86 

Cé: 6 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat Af 

Lovaglás Af 

Tánc Af 

Pszi használat - 

 

Fegyver 

Hosszúkard: Tám./kör:1, Ké:23, Té:49, Vé:102, Sebzés:1k10 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat 

 

Megjegyzések: Pszi pajzsait anyja építettet adományokért cserébe 
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ONBLORIUS   kasztnélküli  ekraliai konzul 

 

Jellemzés: Ő a Grach'vaarba kirendelt ekraliai konzul. Ennek előtte már több diplomáciai feladattal 

is ellátta őt az Ekrosok nemzettsége. Tapasztalt, a politikában sokat megért férfiú, aki alapjában 

véve hűséges a városállamához, illetve a regnáló hatalomhoz, Antariushoz. Az utóbbi időkig 

nyugodtan teltek szolgálatának napjai Roin városában. A kormányzóval jól megértette magát. Az 

ekraliai nemesek megjelenésével azonban jókora feladatott kapott a nyakába a fejedelemtől. Ami 

az ifjú Enalianaval való kapcsolatát illeti, Onblorius tisztában volt azzal, hogy az ifjú hölgy már 

többeket megkörnyékezett és hogy bizton csak érdekből érdeklődik utána. Ám az egész esetre - 

főként az első időkben - úgy tekintett, mint egy, a munkájával együtt járó, koránt sem kellemetlen 

feladatra. Szabadidejében imád kertészkedni.  

Kinézet: Közelebb áll már az ötödik ikszhez, haja őszes, látása megromlott. Ezzel együtt magas, 

szikár férfiú, aki mindig visszafogottan, de elegánsan öltözködik. Bár nem látszik rajta, még mind a 

mai napig igen tekintélyes testi erővel bír. 

Jellem: (rend) Határozott, célratörő, következetes és nyugodt. Sokszor és sokat kíváncsiskodik, de 

mindig tapintatos. Jó megfigyelő és jó a beszélőkéje. Élettapasztalatának hála, általában jól és 

gyorsan képes felmérni a szituációt és többnyire optimális döntéseket hoz.  

Motiváció: Általánosságban képviselni Ekralia érdekeit és Grach'vaarban tartani a "gondjaira" 

bízott nemeseket anélkül, hogy komolyabb kárt tegyenek egymásban, vagy épp önmagukban. 

Jelenleg azonban jobban izgatja a halott "lány", és hogy miként is keveredhetett ekkora bajba! 

„Megjelenésük kíváncsivá tett. Mondják, honnét és miért érkeztek Önök, mármint valójában?" 

 

Statisztikák 

Erő: 16 

Állóképesség: 9 

Gyorsaság: 8 

Ügyesség: 13 

Egészség: 12 

Szépség: 13 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 17 

 

Ép: 6 

Fp: 22 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 6 

AME: 4 

Ké: 6 

Té: 19 

Vé: 64 

Cé: 3 

 

Kiemelt képzettségek 

Politika/Diplomácia Mf 

Emberismeret Mf 

Pszi használat - 

 

Fegyver 

Tőr: Tám./kör:2, Ké:16, Té:27, Vé:66, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat, okuláré 
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ENGRION  6. tsz kardművész  a trónörökös testőre és vívómestere 

 

Jellemzés: A karakter az ekraliai nemesekkel együtt érkezett Grach'vaarba. Annak előtte már közel 

két esztendeje állt Antarius szolgálatában, akinek is nem anyagi, sokkal inkább meggyőződésbeli 

okokból fogadott hűséget. Antarius sokra tartja őt, mondhatni a legmegbízhatóbb és legtöbbre 

tartott embereinek egyike. EnGrion valódi slan, aki önmaga és a világ megismeréséért kelt több 

mint egy évtizeddel ezelőtt vándorútra. Ez idő alatt volt már kétkezi munkás, testőr, fegyvermester. 

Mindenhol annyi időt töltött csak, amíg úgy vélte hivatásának szellemiségével összeegyeztethető 

tevékenységet végez, amely egyébként közelebb viszi önmaga megismeréséhez.  

Kinézet: Alacsony termetű, szikár, szívós testfelépítésű férfi. Anyja révén tősgyökeres tiadlani, 

amely külső megjelenésében is megmutatkozik. A haj szénfekete, ám égkék szemét sosem látott 

apjától örökölte.  

Jellem: (élet-rend) Jellemzően békés, csöndes, összeszedett és magabiztos ember. Nyugalma és 

elkötelezettsége kikezdhetetlen. Mindig azt teszi, amit erkölcsileg helyesnek tart.  

FONTOS: Ő lehet a játékos karakterek egyik legnagyobb ellenfele, így ha a helyzet indokolja, a 

KM teljesen más jellemrajzzal és motivációs háttérrel is elláthatja ezt az NJK-t, hogy szükség 

esetén a karakterekkel szabadon konfrontálódhasson! 

Motiváció: Ismeri Antariust, annak terveit. Tisztában van annak szándékaival és a tőle telhető 

módon próbálja a fejedelemség jelenkori vezetőjét segíteni. Ennek szellemében a legfőbb feladata 

Ignarius életének megóvása. Másrészt ő (is) felel azért, hogy az ekraliai nemesek itt, ebben a 

városban maradjanak biztonságuk érdekében. 

„Az okos ember mások hibáiból tanul, a botor a sajátjából sem!" 

 

Statisztikák 

Erő: 14 

Állóképesség: 16 

Gyorsaság: 16 

Ügyesség: 16 

Egészség: 15 

Szépség: 14 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 16 

Érzékelés: 15 

 

Ép: 9 

Fp: 65 

Mp: - 

Pp: 30 

MME: 36 

AME: 36 

Ké: 25 

Té: 55 

Vé: 105 

Cé: 6 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat Mf 

Lefegyverzés Mf 

Vértviselet Mf 

Pszi használat Slan 

 

Fegyver  
Slan kard: Tám./kör:2, Ké:38, Té:85, Vé:127, Sebzés:1k10+2 

 

Felszerelés: Karművész vért (SFÉ: 4, MGT:1), gyógyital 6 Ép 

 

Megjegyzések: a Chi-harc módosítói (1Pp-ért 2 körön keresztül) 

  Tám/kör:3 Ké:+6, Té:+20, Vé:+20, Sebzés:+5 
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ULIANA EKROS   kasztnélküli  a trónörökös nagynénje 

 

Jellemzés: Ő Antarius húga és Ignarius nagynénje. Két éve töltötte be a harmincadik életévét. Hat 

évvel ezelőtt adta hozzá apja a Hat város szövetségéből származó Balzac de Gothemhez. A tehetős 

vőtől - illetve annak családjától - támogatásra számítottak az ekraliaiak, ám a háború keresztülhúzta 

számításaikat, a de Gothem család rengeteget vesztett befolyásából. Ráadásul Balzac - aki apjának 

harmad szülött fiúgyermeke - törtető és önző magatartása okán kiesett a családja kegyeiből. 

Minősíthetetlen módon bánt Ulianaval. Élesen bírálta és megkísérelte aláásni az Ekrosok hatalmát. 

Antarius jobbnak látta, ha húgát és sógorát Grach'vaarban helyezi biztonságban. Uliana, aki ki nem 

állhatja férjét, szörnyű büntetésként élte meg mindezt. A helyzet elől való menekülés vezetett 

odáig, hogy egyre több időt töltött unokaöccsével, Ignariussal. Ebből előbb barátság, majd az ifjú 

részéről szerelem lett, amit a mellőzött nagynéni a kezdeti hezitálás után viszonzott is. Ám Uliana 

az elmúlt két hétben kerüli a fiút, ennek oka pedig nem más, minthogy a testi jelek alapján 

szerelmük gyümölcse növekedésnek indult a méhében. A nő teljesen pánikban van, hisz a férje már 

évek óta nem környékezte meg. Most nem tudja mitévő legyen!? 

Kinézet: Kissé túlsúlyos, alacsony növésű nő kissé telt idomokkal. Szeme és göndör haja barna. 

Szeret tarka, színes ruhákban mutatkozni, melyek közül szinte mindet saját maga varr.  

Jellem: (rend) Csendes és beletörődő. Nagyon bátortalan nő, akinek semmi önbizalma. Egyébként 

mindenkivel kedves, egy szóval ő egy jótét lélek. 

Motiváció: Eltitkolni áldott állapotát, és megpróbálni valami kiutat találni ebből a rettenetes 

helyzetből. 

„Nem kérek! Sápadt volnék? Hát ööö ... A minap valóban elrontottam a gyomrom valamivel! Bár 

amennyi förtelmeset az itteniek összefőznek … !" 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat, ékszerek 
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BALZAC DE GOTHEM  0. tsz pap  Uliana férje 

 

Jellemzés: A Hatváros szövetségében igen befolyásos de Gothem család feketebáránya. Mivel két 

bátyja is van, minden eszközt megragadott, hogy elmenekülhessen otthonról, hisz semmi esélye 

nem volt arra, hogy a családján belül találja meg számítását. Apja parancsára megpróbálkozott a 

papi pályával is, de képtelen volt annak szentelni életét. Az Uliana Ekrossal kötött házasság kapóra 

jött neki, hogy elmenekülhessen otthonról. Persze Ekraliában sem maradt "nyugton", próbált minél 

nagyobb befolyásra szert tenni, ha már beházasodott az Ekrosok közé. A háború borzalmai miatt 

sínylődő nagyurak közül többnek a támogatását már megnyerte. A szervezkedés és áskálódás aztán 

Antarius fülébe is eljutott, aki - hogy vérontás nélkül félreállítsa sógorát - inkább Grach'vaarba 

küldte. Balzac ebbe sem tervezi, hogy belenyugodjon. A közelmúltban sikerült értesítenie 

testvéröccsét Pilzetet, akivel már azt tervezgeti, hogy a tél végeztével miképp szöknek meg Roin 

városából. Ezek után majd segítséget kérnek a pyarroni papi széktől, akik - reményeik szerint -  

örömmel segédkeznek majd abban, hogy egy Pyarronhoz hű uralkodó regnáljon Ekraliában. Persze 

ez az út könnyebben járható lenne, ha Antarius és Ignarius kiesnének a képletből. 

Kinézet: Átlagos magasságú, kissé testes, szakálas, bajszos férfi. Apró, mélyen ülő, vesébe látó 

szemekkel. Szája folyton cinikus mosolyra hajlik. Szereti a díszes ruhákat és a drága ékszereket.  

Jellem: (káosz-halál) Kétszínű, alattomos és erkölcstelen. Igazi cselszövő. Szereti manipulálni az 

embereket. Nem felejt, és a számlát mindig a legrosszabb pillanatban nyújtja be azoknak, akik 

keresztezni merték az útját. A karakterekkel szemben induláskor érdeklődő és közvetlen. 

Motiváció: Megszerezni a fejedelemség trónját. Minden áron! 

„A pyarroni eszmék a világ jobbulására szolgálnak. Én ennek akartam szentelni az életem, ám a 

család iránti elkötelezettségem ezt sajnos megakadályozta." 

 

Statisztikák 

Erő: 10 

Állóképesség:  9 

Gyorsaság: 9 

Ügyesség: 13 

Egészség. 12 

Szépség: 15 

Intelligencia: 16 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 12 

Érzékelés: 15 

 

Ép: 6 

Fp: 20 

Mp: - 

Pp: 11(0) 

MME: 20 

AME: 19 

Ké: 8 

Té: 23 

Vé: 80 

Cé: 3 

 

Kiemelt képzettségek 

Mellébeszélés Mf 

Lélektan Af 

Politika/diplomácia Af 

Vallásismeret Af 

Pszi használat Mf 

 

Fegyver 

  Tőr: Tám./kör:2, Ké:18, Té:31, Vé:82, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat, ékszerek 

 

Megjegyzések:  
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PILZERT DE GOTHEM  5. tsz harcos  Balzac testvéröccse 

 

Jellemzés: Ha Balzac a család feketebáránya, akkor Pilzertre nincs is jó szó. Egy durva jellemű, 

élvhajhász férfi, aki egyesek szerint pszichopata. Az igazat senki nem tudja, ám az tény, hogy 

Pilzert igen durva dolgokra képes ragadtatni magát, ha valami nem az elképzelései szerint alakul. A 

szülői házból már rég kitagadták, bár ennek híre Grach'vaarba még nem jutott el. Kompániájának 

élén gyakran visszaél nemesi mivoltával. Ha képes rá, erőszakkal veszi el azt, ami nézetei szerint őt 

illeti meg. Most testvérbátyja hívására érkezett ide, aki többé-kevésbé képes őt irányítani.  

Kinézet: Átlagos magasságú, erős-sportos testalkatú, szakálas, bajszos férfi. Apró, mélyen ülő, 

gonosz szemekkel. Szája penge vékony. Fület bántó vékony hangon beszél. Többnyire mély kék 

ruhákat hord.  

Jellem: (halál-káosz) Beképzelt és kötekedő. Nem megy fejjel a falnak, de a Gothemekre jellemző 

bosszúszomj benne sokszorosan él. Hajlamos erőszakosan viselkedni, egy-egy helyzetet 

túlreagálni, máskor viszont - látszólag - könnyedén túlteszi magát bármilyen csalódáson. Olykor 

érzelmileg labilis. 

Motiváció: Segíteni bátyjának, hogy annak nagyratörő tervei mielőbb megvalósuljanak.  

„Az őseimben már akkor nemesi vér csörgedezett, mikor a te felmenőid korsófoltozó koldusként 

tengették mindennapjaikat!" 

 

Statisztikák 

Erő: 15 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 15 

Egészség. 14 

Szépség: 11 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 10 

Érzékelés: 16 

 

Ép: 11 

Fp: 55 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 15 

AME: 11 

Ké: 22 

Té: 58 

Vé: 108 

Cé: 5 

 

Kiemelt képzettségek 

 

Fegyverhasználat Mf 

Piszkos csel Mf 

Pszi használat - 

 

Fegyver  

Szablya(+Alkarvédő): Tám./kör:1, Ké:34, Té:83, Vé:135(153), Sebzés:1k6+2* 

  Béltépő(+Alkarvédő): Tám./kör:2, Ké:32, Té:66, Vé:110, Sebzés:1k6+2* 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat, mérgezett* fegyverek. 

 

Megjegyzések: Pszi pajzsait a bátyja építette és Membránt is tett rá! 

*Fegyverméreg: 5 szintű, azonnali hatású, rövid hatóidejű, ájulás/görcs 
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XIERRE BALLIORR   8. tsz Líszia-pap  Líszia főpapnője 

 

Jellemzés: A Líszia hívők és így Grach'vaar vallási vezetője. Ebben a városban született, rövid 

ideig az édesanyja is főpapi pozíciót töltött be. Köztiszteletnek örvendő személy, aki erős kézzel és 

anyai szigorral terelgeti nyáját.  

Kinézet: Az átlagostól magasabb, erős testalkatú, kreol bőrű, középkorú nő. Vonásaiban van 

valami furcsa, de összességében szépnek mondható. Dús, göndör haja már őszbe hajlik, szeme - 

fura mód - világoskék. 

Jellem: (rend) A közösség iránti felelősség az, mely életét vezérli. Szigorú és következetes. 

Általában higgadt és összeszedett, de vallási fanatikusként döntései olykor elvakultak.  

Motiváció: Terjeszteni Líszia hitét. Összefogni és vezetni a vallási közösséget. Megóvni a nyájat. 

„Líszia mindenkor megbosszulja az övéit!" 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 9 

Ügyesség: 14 

Egészség: 14 

Szépség: 15 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 15 

 

Ép: 10 

Fp: 62 

Mp: 75 

Pp: 36 (16) 

MME: 52 

AME: 50 

Ké: 13 

Té: 50 

Vé: 110 

Cé: 4 

 

Kiemelt képzettségek 

Vallásismeret Mf 

Lélektan Mf 

Szexuális kultúra Mf 

Lopózás 84% 

Pszi használat Mf 

 

Fegyver:  

Tőr: Tám./kör:2, Ké:23, Té:58, Vé:112, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: 2db 7 Ép+20 Fp-s gyógyital, Isteni alakba átalakító ital, oroszlánfogas nyaklánc 

 

Megjegyzések: Halála esetén istennője egy Furudot küld, hogy az levadássza a gyilkosát. 

Emberfeletti hallással, látással, sőt korlátozott éjszakai látással is bírnak.  

Azok a beavatottak, akik elérik a papi kaszt 1. Tapasztalati szintjét, képessé válnak néhány 

varázslat alkalmazására is. A Kis Arkánum Természet szférába tartozó varázslatait ismerik. 

Képesek alkalmazni még a Vérgyűjtés varázslatot, illetve macskafélékre az Engedelmesség 

(Állatok), illetve a Vadak szólítása varázslatokat.  

Szintén ezek a papok naponta egy alkalommal tudatosan dönthetnek úgy, hogy felveszik vadállati 

alakjukat, mely során képességeikhez mérten még emberi intelligenciájuk birtokában is 

maradhatnak.  

LLíísszziiaa  hhíívveeii  iisstteennii  aallaakkbbaann  ((9911..  oolldd..))  
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ALDUS BALLIORR   6. tsz Líszia-pap  Líszia papja 

 

Jellemzés: A főpapnő testvéröccse és az egyetlen férfi beavatott a papok közt. A városban szinte 

mindenki ismeri őt és mindenki pozitívan vélekedik róla.  

Kinézet: Nagydarab, izmos, vonzó megjelenésű férfiú. Haját rövidre vágja, mindig borotvált. 

Arcán többnyire lehengerlő és barátságos mosoly látható. 

Jellem: (rend) Jellemzően békés, szerény, közvetlen, őszinte és kíváncsi természetű. Van egyfajta 

természetes kisugárzása, mellyel mindenkinek a szívébe képes belopni magát, és az azonos neműek 

is barátsággal viseltetnek iránta.  

Motiváció: Líszia nevében segíteni másokon, hirdetve ezzel az istennő hatalmát és erejét.  

„Számomra minden hívő egyaránt fontos!" 

 

Statisztikák 

Erő: 16 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 15 

Ügyesség: 14 

Egészség: 15 

Szépség: 16 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 15 

Érzékelés: 15 

 

Ép: 11 

Fp: 55 

Mp: 54 

Pp: 29 (7) 

MME: 35 

AME: 35 

Ké: 15 

Té: 60 

Vé: 100 

Cé: 4 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat (tőr) Mf 

Birkózás Mf 

Belharc Mf 

Lopózás 70% 

Pszi használat Mf 

 

Fegyver:  

Tőr: Tám./kör:2, Ké:30, Té:78, Vé:112, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: 7 Ép + 20 Fp-s gyógyital, Isteni alakba átalakító ital, oroszlánfogas nyaklánc 

 

Megjegyzések:  Emberfeletti hallással, látással, sőt korlátozott éjszakai látással is bírnak.  

Azok a beavatottak, akik elérik a papi kaszt 1. Tapasztalati szintjét, képessé válnak néhány 

varázslat alkalmazására is. A Kis Arkánum Természet szférába tartozó varázslatait ismerik. 

Képesek alkalmazni még a Vérgyűjtés varázslatot, illetve macskafélékre az Engedelmesség 

(Állatok), illetve a Vadak szólítása varázslatokat.  

Szintén ezek a papok naponta egy alkalommal tudatosan dönthetnek úgy, hogy felveszik vadállati 

alakjukat, mely során képességeikhez mérten még emberi intelligenciájuk birtokában is 

maradhatnak. 

LLíísszziiaa  hhíívveeii  iisstteennii  aallaakkbbaann  ((9911..  oolldd..))  
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KINTEIRA   2. tsz Líszia-pap   Líszia papnője 

 

Jellemzés: Kivételes szépségű papnő, aki az egész völgy legelragadóbb teremtése. Szülei a 

kereskedőállomáson élnek. Az ellene irányuló "merénylet" miatt a szokottnál is félénkebb. Össze 

van zavarodva. (Ez tovább fokozódik, ha az ajánlott történetszál szerint, az egyik JK iránt - 

kölcsönös - szerelemre gyúl.) 

Kinézet: Gyönyörű, karcsú kiemelkedően szép arcvonásokkal bíró lány, ragyogó zöld szemekkel.  

Jellem: (rend) Csendes, nyugodt visszahúzódó leány. Egyáltalán nem él vissza testi adottságaival, 

sőt, gyakran zavarba jön, ha úgy érzi, hogy mások csak emiatt közelednek hozzá. 

Motiváció: Líszia áldozatos papnőjének lenni.  

„Teljesen össze vagyok zavarodva. Ha rá gondolok ..." 

 

Statisztikák 

Erő: 8 

Állóképesség: 8 

Gyorsaság: 10 

Ügyesség: 13 

Egészség: 9 

Szépség: 19 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 13 

Érzékelés: 12 

 

Ép: 6 

Fp: 21 

Mp: 18 

Pp: 12 (2) 

MME: 20 

AME: 20 

Ké: 8 

Té: 26 

Vé: 85 

Cé: 3 

 

Kiemelt képzettségek 

Lopózás 55% 

Szexuális kultúra  Af 

Pszi használat Mf 

 

Fegyver  

Tőr: Tám./kör:2, Ké:18, Té:34, Vé:87, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Sejtelmes ruházat, oroszlánfogas karkötő, ékszerek 

 

Megjegyzések:  Emberfeletti hallással, látással, sőt korlátozott éjszakai látással is bírnak.  

Azok a beavatottak, akik elérik a papi kaszt 1. Tapasztalati szintjét, képessé válnak néhány 

varázslat alkalmazására is. A Kis Arkánum Természet szférába tartozó varázslatait ismerik. 

Képesek alkalmazni még a Vérgyűjtés varázslatot, illetve macskafélékre az Engedelmesség 

(Állatok), illetve a Vadak szólítása varázslatokat.  

Szintén ezek a papok naponta egy alkalommal tudatosan dönthetnek úgy, hogy felveszik vadállati 

alakjukat, mely során képességeikhez mérten még emberi intelligenciájuk birtokában is 

maradhatnak. 

LLíísszziiaa  hhíívveeii  iisstteennii  aallaakkbbaann  ((9911..  oolldd..))  
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YIRDIS VIANDAN  6. tsz boszorkány  a "leányát" kutató varázslónő 

 

Jellemzés: Yirdis a sushtari Fehér Fok-i Boszorkányrend tagja, amely a Gályák-tengerének 

térségében működik. Anyja és mestere Enaliana Viandan is boszorkány. Bár a külvilág azt hiszi 

Yirdis az anya és Enaliana a gyermek. Ők ketten az elmúlt években a feldúlt délvidéken 

"portyáztak". Egészen a közelmúltig kifizetődő volt számukra az, hogy a zavarosban halásznak. 

Utóbb elpártolt mellőlük a szerencse. Tudtukon kívül Tharr egyik fanatikus papját próbálták 

megrövidíteni. A balszerencsés próbálkozás során mágikus összecsapásra került sor, és bár a két 

boszorkány felülkerekedett, a halálán lévő toroni még egy utolsó átokkal sújtotta Yirdist. Az átok 

35E-s és napi 1 ponttal csökkenti a boszorkány Egészségét. Yirddist eddig csak anyja praktikái 

tartották életben. Az átkot elűzni nem volt képes, de rendszeresen enyhítette annak hatását. Az 

átoknak külső nyomai is vannak, a nő arcának bal oldala erősen rothad.  

Kinézet: Magas, formás idomokkal bíró, rövid vörös hajú nő. Általában ad magára, de a modul 

ideje alatt - köszönhetően válságos állapotának - egy baldachinos ágyban fekszik, Adzsabala El 

Abadei házában. Próbálja elkerülni, hogy bárki is megpillantsa az arcát. 

Jellem: (káosz) Yridis mindig is hiú nő volt, aki sokáig úgy hitte, hogy neki semmi sem árthat. 

Tehetségben sosem érhetett anyja nyomába, emiatt neheztelt is Enalianára. 

Motiváció: Felkutatni az anyját ("lányát"), hogy az megmentse a biztos haláltól. A baj csak az, 

hogy ilyen állapotban nem hajlandó elhagyni a szobáját sem. 

„Biztos maguknak is vannak szeretteik. Kérem, hozzák vissza a gyermekemet!" 

 

Statisztikák 

Erő: 9 

Állóképesség: 9 

Gyorsaság: 16 

Ügyesség: 15 

Egészség: 14 (9) 

Szépség: 16 (3) 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 15 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 7 (3) 

Fp: 30 

Mp: 48 

Pp: 29 (9) 

MME: 41 

AME: 44 

Ké: 17 

Té: 31 

Vé: 98 

Cé: 5 

 

Kiemelt képzettségek 

Szexuális kultúra Mf 

Mellébeszélés Mf 

Lélektan Mf 

Pszi használat Mf 

 

Fegyver  

Tűgyűrű (mérgezett): Tám./kör:2, Ké:41, Té:35, Vé:99, Sebzés:1k6(1-5=0, 6=1)* 

 

Felszerelés: Előkelő ruházat, ékszerek, hatalom itala 

 

Megjegyzések: *Fegyvere mérgezett (6. szintű, azonnal és hosszú ideig ható, görcs / halál). 

Jelen pillanatban ilyen alacsony Egészség mellett mindenképp el kell kerülnie, hogy mágiát 

alkalmazzon, hisz a hatalom italának elfogyasztásával csak közelebb kerül a halálhoz. 
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ENALIANA VIANDAN  8. tsz boszorkány  a varázslónő "lánya"  

(halott) 

 

Jellemzés: Ő valójában nem Yirdis lánya, hanem az anyja. Mágikus praktikákkal sikerült elérnie, 

hogy a teste visszafiatalodjon, így látszólag csak a húszas éveinek elején jár. A sushtari Fehér-fok-i 

Boszorkányrend tagja. Lányával Űzött vadként érkeztek Grach'vaarba, ahol az idősebbnek látszó 

nő magiszternek adta ki magát. Szerencséjükre összefutottak Adzsabalával, akit Enaliana 

megzsarolt. Így beköltöztek a férfi házába. A boszorkány előbb azt tervezte, hogy Roin kegyeibe 

férkőzik, aztán, hogy a találkozás sorra meghiúsult, az ekraliai nemesek felé fordult. A dzsadtól 

hallott a mesés vagyonról és fejébe vette, hogy megpróbálja megszerezni azt.  

Roin persze mindvégig tisztában volt azzal ki is a nő valójában. Eleinte az álmain keresztül 

terelgette, majd az elmúlt napokban - annak tudtán kívül - antiss-szökevényként szabadította rá a 

városra. Végül a halálát is ő intézte. 

Kinézet: Magas, barna hajú, tökéletes testű nő, kinek tekintetéből süt a kihívó vadság.  

Jellem: (káosz) Kegyetlen, számító és makacs. Míg élt, ezek voltak a fő jellemvonásai, bár 

mindenki számára tehetséggel színlelte azt, amit épp az adott helyzet megkívánt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIVÉNA   kasztnélküli  a város kurtizánja, látnok, "őrült" 

 

Jellemzés: A falu bolondja, mondanák róla sokan, de itt egy egész város vélekedik így. Igazság 

szerint nem is bolond. Az ideje nagyobb részében a kifőzde körül lézeng. Hírhedt arról, hogy némi 

ajándék (élelem, stb) fejében bármely férfi kedvét töltheti rajta. Ezzel a "lehetőséggel" viszont 

kevesen élnek, mert Hivéna szinte minden "együttlét" végéhez közeledve homályos és zavarba ejtő 

jóslatokat kezd motyogni. Persze a látnoki képessége máskor is megmutatkozhat, ám azok a 

jóslatok sem kevésbé homályosak. Olykor általánosságban beszél, máskor csak odalép valakihez és 

a fülébe suttog egy homályos mondatot. Persze az ilyenek miatt a közösség nem kedveli és nem 

egyszer próbálták már megkövezni, de valami szerencse folytán mindig megmenekült. 

Kinézet: Átlagos magasságú, betegesen sovány testű, csapzott fekete hajú és rossz szagú nő. 

Ruházata viseletes. Egyik lábán cipő, másikon csak kapca. Szépség: 7 

Jellem: (élet) Zavarodott és félénk, de vannak tisztább pillanatai. 

Motiváció: Mindenkinek elmondja azt, amit ki kell mondania. Az ősaquir közeledtével megőrül és 

önkezével vet véget életének. Ezzel sokkolva a város lakóit, mert a tette előtt még hosszan 

"prédikál" a végítélet napjáról. 

„Ha többet akar tudni, adjon ennem és mártsa belém a vesszejét!" 

 

Megjegyzés: A Mesélő bárhol bármilyen homályos jóslatot adhat a nő szájába, ezzel segítve a 

zátonyra futott karaktereket. Aztán ha hajlandóak közelebbről "megismerkedni" vele, hallhatnak 

egy kevés kevésbé fontos információt is, mivel a testi együttlét csúcspontján törnek rá a legjobb 

látomások. 
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VOLL ENVOTTEN  3. tsz harcos, félelf  a "Remete", egykori útonálló 

 

Jellemzés: Ő a legidősebb grach'vaar-i a völgyben, mivel 121 éves. P. sz. 3555-ben született. Mivel 

már a Roin előtti időkben is itt élt, a Drakonita rablólovagok egyik talpasa volt. A karakterek első 

kézből származó értesüléseket szerezhetnek tőle azokról az időkről. Persze nem az a beszédes 

típus, szóval ügyesnek kell lenniük. A városban élő emberek nagy többségében gyakorlatilag nem 

is tudnak róla. A szigeten élő pákászok azonban jól ismerik. Minden Kék-holdtölte alkalmával 

ladikján megérkezik a falujukba és az éjszakát ott tölti. A mocsár déli oldalán, egy fa tetejére épített 

kalyibában él. Teljesen magányos, többnyire vadászik, vagy eszközöket fabrikál. Gyakorlatilag 

senki nem tud róla, hogy ő félelf, külsőleg ez nem is látszik rajta, csupán azzal vannak tisztában, 

hogy rendkívül idős ember. Bizonyos szinten őt tekinthetjük a város történelemkönyvének. (Ő az 

egyedüli, aki ismerte Arramey-t, Grinia Mey drakonita rablólovag nagyapját.) 

Kinézet: Vékony, inas, szikár férfi. Tépett ősz szakállal és hajjal. Egyszerű, saját maga készített 

ruhákban jár.  

Jellem: (káosz-élet) Mogorva, rigolyás, magának való öreg. Jól bevált módszere, hogy 

elmeroggyantnak vagy épp süketnek tetteti magát. Félelfként képtelen volt az emberekkel élni, 

ezért vonult el ide. Ki nem állhatja az okos, tudálékos, művelt embereket, de egy veterán 

fegyverforgatóval szemben sokkalta közlékenyebb.  

Motiváció: Békében élni hátralévő öreg napjain.  

„Mintha derengene valami, ööö ... Ide adnád kölyök azt a vaslábost?" 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 14 

Egészség: 15 

Szépség: 13 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 11 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 15 

 

Ép: 12 

Fp: 38 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 1 

AME: 4 

Ké: 15 

Té: 40 

Vé: 95 

Cé: 22 

 

Kiemelt képzettségek 

Rövidíj Mf 

Erdőjárás Mf 

Pszi használat - 

 

Fegyver  
Rövid íj: Tám./kör:1, Ké:00, Té:00, Vé:00, Sebzés:1k6 

Sarlókés: Tám./kör:2, Ké:25, Cé:36, Táv:90, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: egyszerű ruházat 
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NAARO   kasztnélküli  az ifjú szemtanú, aki látta a "Fekete Ember" arcát 

 

Jellemzés: Ő az a kölyök, aki egyedüliként elmenekült a bányászfaluból. Ebben egyrészt 

segítségére volt az, hogy nagynénje - a következetes nevelésnek hála - nem engedte neki, hogy 

igyon a mérgezett borból. Másrészt a drakonita Sylkomnak megesett a szíve a kölykön, akit 

kisgyermek kora óta ismert, ezért titkon szabadon engedte. A bokrok közt gubbasztó fiú aztán 

rejtekhelyéről megpillantotta a "Fekete Ember" arcát. A vadonban tévelygő gyereket aztán a remete 

Voll fogadta be. Ott egy táblára lerajzolta a Fekete Ember arcképét.  

Kinézet: Alacsony, szeplős, elálló fülű kölyök. Szakadozott ruházat, ápolatlan külső. 

Jellem: (élet) Mint egy tizenéves kissrác. Kiszámíthatatlan, zárkózott ráadásul most még 

rettenetesen rémült is.  

Motiváció: Eltűnni a medencéből, eltűnni a Fekete Ember elől, aki - ezt csak végső esetben említi - 

mióta megpillantotta szerinte álmában kísérti őt.  

„Annak előtte sosem láttam ezt az ember Uraság! Lísziára esküszöm!" 

 

Megjegyzések: A kölyökre a játékos karakterek idő előtt - értsd 3. ciklus vége - nem találhatnak rá. 

Feltehetően azt sem tudják, hogy létezik. Ellenben a szükséges időpillanatban a kölyök (de 

legalábbis a rajza) akár a medencén kívül is, de mindenképp a karakterek útjába vetődik. 
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TOVÁBBI NJK-K ÉS BESTIÁK 
 

Városőrök  1-3. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erő fegyveresei 86. old. 

Polgárok  kasztnélküli  a játék során bárhol   87. old. 

A nemesek kísérete 2. tsz. harcosok  a nemesek fegyveresei   87. old. 

Líszia-papnők  1-3. tsz. Líszia-pap a helyi vallás papjai   88. old. 

Líszia fanatikusai 2. tsz. harcosok  a helyi vallási fanatikusok  89. old. 

Mork fejvadászai 3. tsz. fejvadászok a drakoniták fegyveresei  89. old. 

 

 

Antiss-szökevény    Roin kreatúrái, a "Démon"  90. old. 

Líszia papjai RÚNA I/10 18. old.  a papok "isteni" - nagymacska-alakban 91. old. 

Hegyi oroszlán Besti. (2. kiad.)  22. old.  Templomverem lakói   91. old. 

Furud  Besti. (2. kiad.) 50. old.  a Líszia küldötte (ha megidézik)  92. old. 

Harci kutya Besti. (2. kiad.)  17. old. Mork kedvencei   92. old. 

Vízelemetál Besti. (2. kiad.)  70. old. Reulmeh mauzóleumának őre  93. old. 

Kry'Sherek     az ősaquir szolgái    94. old. 

Aligátor Besti. (2. kiad.) 16. old.  a mocsár csúcsrag., a Böszme   95. old. 

 

 

 

 

 

VÁROSŐRÖK   1-3. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erő fegyveresei  

 

Szerepük: Grach'vaar városában ők a fegyveres rendfenntartók. Közülük a legjobbak adják Roin 

palotájának őrségét, mások a város karavánjainak fegyveres kíséretében vesznek részt. 

A modulban a legtöbb városőr 1. Tsz-ű, a tapasztalt és tehetséges katonák a 2., míg a tisztek és az 

elit testőrök a 3. Tsz-en állnak. 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 12 

Egészség: 12 

Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 11 

Érzékelés: 12 

 

Ép: 9 

Fp: 18 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 2 

AME: 1 

Ké: 13 

Té: 30 

Vé: 87 

Cé: 10 

 

Fegyver 

Dárda(+Alkarvédő): Tám./kör:1, Ké:21, Té:43, Vé:92(110), Sebzés:1k6+1 

Hajítódárda: Tám./kör:1, Ké:21, Té:43, Vé:92, Sebzés:1k6+1 

Rövid íj: Tám./kör:2, Ké:18, Cé:14, Tv:90, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Bőrvért (SFÉ:1,MGT:0), balkarra szíjazott alkarvédő. 

 

Megjegyzés: Mindannyian képzettek a dárda dobásában is. Néhányan rövidíjjal rendelkeznek. A 

tisztek (3. tsz.) közt van alig féltucat olyan férfiú, aki rendelkezik a Fegyverhasználat Mf-al. 

 

Módosítók (2. tsz.): +8 Fp, +1 AME, +1 MME, +2 Ké, +5 Té, +5 Cé, +5 Vé 

Módosítók (3. tsz.): +16 Fp, +2 AME, +2 MME, +5 Ké, +10 Té, +10 Cé, +10 Vé 
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POLGÁROK   kasztnélküli  a játék során bárhol    

 

Szerepük: A játék során bárhol előfordulnak, de feltehetőleg nem támadják meg a karaktereket, a 

megmentőiket.  

 

Statisztikák 

Erő: 11 

Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 11 

Egészség: 11 

Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 11 

Asztrál: 11 

Érzékelés: 11 

 

Ép: 6 

Fp: 14 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 1 

AME: 1 

Ké: 8 

Té: 15 

Vé: 70 

Cé: 1 

 

Fegyver 

Ököl: Tám./kör:2, Ké:18, Té:19, Vé:71, Sebzés:1k2 

Kés: Tám./kör:2, Ké:18, Té:19, Vé:70, Sebzés:1k5 

Furkós bot: Tám./kör:1, Ké:10, Té:22, Vé:84, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Változó, fegyvereik esetleg eltérőek 

 

Megjegyzés: Képzettségek különféle (általában Af-ú) szakmák, illetve amiket a szerepkör 

megkíván 

 

 

 

 

A NEMESEK KÍSÉRETE  2. tsz. harcosok  az ekraliai nemesek fegyveresei   

 

Szerepük: Ők az ekraliai nemesek oldalán forgolódó fegyveresek. Bár jól képzettek, összesen alig 

tucatnyian vannak, ráadásul felük Pilzert de Gothem, felük enGrion "parancsnoksága" alatt. Főként 

az előbbiek könnyen menekülőre fogják a dolgot, ha túl erős ellenfelekkel kerülnének szembe. 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 14 

Egészség: 12 

Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 11 

Asztrál: 11 

Érzékelés: 11 

 

Ép: 9 

Fp: 26 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 1 

AME: 1 

Ké: 20 

Té: 40 

Vé: 93 

Cé: 4 

 

Fegyver:  

Hosszúkard: Tám./kör:1, Ké:26, Té:52, Vé:107, Sebzés:1k10 

Szablya: Tám./kör:1, Ké:27, Té:55, Vé:110, Sebzés:1k6+2 

Láncos buzogány: Tám./kör:1, Ké:24, Té:53, Vé:104, Sebzés:1k6+3 

Közepes pajzs: Tám./kör:1, Ké:20, Té:40, Vé:128, Sebzés:1k6 

Bola: Tám./kör:1, Ké:22, Té:50, Vé:95, Sebzés:1k5 

 

Felszerelés: Változó, fegyvereik esetleg mérgezettek. Könnyű vért SFÉ:2 

 

Egyéb: Egy-egy Mf-ú fegyverhasználó, vagy lefegyverző lehet köztük. 
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LÍSZIA-PAPNŐK  1-3. tsz. Líszia-pap  a helyi vallás papjai  

 

Szerepük: Líszia papi rendjének tagjai ezek a nők. Főképp a templomban, de akár a város bármely 

pontján, esetleg a vadonban találkozhatnak majd velük a karakterek. 

A modul idején két fő harmadik, öt darab második, tíz első, és öt nulladik szintű rendtag található a 

városban. 

 

Statiszikák 

Erő: 9 

Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 14 

Egészség: 13 

Szépség: 14 

Intelligencia: 12 

Akaraterő 13 

Asztrál: 13 

Érzékelés: 12 

 

Ép: 9 

Fp: 16 

Mp: 9 

Pp: 7 

MME: 10 

AME: 10 

Ké: 12 

Té: 29 

Vé: 82 

Cé: 4 

 

Fegyver 

Tőr: Tám./kör:2, Ké:22, Té:37, Vé:84, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Állatbőrökből varrt könnyű lenge ruházat. 

 

Megjegyzés: A 2. és 3. tsz-en a rendhez illő képzettségek 

 

Módosítók (2. tsz.): +5 Fp, +8 Mp, +4 Pp, +4 AME, 4 MME, +2 Ké, +3 Té, +0 Cé, +3 Vé 

Módosítók (3. tsz.): +10 Fp, +16 Mp, +8 Pp, +8 AME, +8 MME, +4 Ké, +6 Té, +0 Cé, +6 Vé 

 

Megjegyzések: Emberfeletti hallással, látással, sőt korlátozott éjszakai látással is bírnak.  

Azok a beavatottak, akik elérik a papi kaszt 1. Tapasztalati szintjét, képessé válnak néhány 

varázslat alkalmazására is. A Kis Arkánum Természet szférába tartozó varázslatait ismerik. 

Képesek alkalmazni még a Vérgyűjtés varázslatot, illetve macskafélékre az Engedelmesség 

(Állatok), illetve a Vadak szólítása varázslatokat. Szintén ezek a papok naponta egy alkalommal 

tudatosan dönthetnek úgy, hogy felveszik vadállati alakjukat, mely során képességeikhez mérten 

még emberi intelligenciájuk birtokában is maradhatnak. 

LLíísszziiaa  hhíívveeii  iisstteennii  aallaakkbbaann  ((9911..  oolldd..))  
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LÍSZIA FANATIKUSAI  2. tsz. harcosok  a helyi vallási fanatikusok   

 

Szerepük: Líszia papi rendjének fanatikus harcosai ezek a férfiak. Főképp a templomban, de akár a 

város bármely pontján találkozhatnak majd velük a karakterek. A rend körüli hétköznapi 

feladatokat is ők végzik. 

A modul idején kb. kéttucatnyian vannak. 

 

Statisztikák 

Erő: 14 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 13 

Egészség: 13 

Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 10 

Fp: 29 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 14 

AME: 14 

Ké: 18 

Té: 40 

Vé: 90 

Cé: 3 

 

Fegyver:  

Béltépő: Tám./kör:2, Ké:28, Té:48, Vé:92, Sebzés:1k6+2 

 

Felszerelés: Állatbőrökből varrt könnyű ruházat.  

 

Megjegyzés: a Pszi-pajzs a papnőktől.  

Harci láz Mf: 3 kör után harci lázba kerül. Ké:+5, Té:+20, Vé-20, Sebzés:+1, Tám/kör:2, a fegyver 

Vé-je nem számít és 0 Fp után is harcol tovább. 

LLíísszziiaa  hhíívveeii  iisstteennii  aallaakkbbaann  ((9911..  oolldd..))  

 

 

 

 

MORK FEJVADÁSZAI 3. tsz. fejvadászok a drakoniták fegyveresei   

 

Szerepük: Segédkezni a Drakoniták, de főképp Mork céljainak elérésében. 

A Gyöngykeresők fejvadász klán tagjai ők hárman. Nevük Atosz, Portosz és Aramisz. A klántól 

egy évre tartó szolgálatra bérelték fel őket. Mivel árulásukkal a klán vérbosszúját hoznák csak saját 

maguk fejére, egészen addig kitartanak, míg egyikük utolsóként életben nem marad. Az aztán 

megszökik, de akár Mork ellen is fordul. 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 14 

Egészség: 13 

Szépség: 12 

Intelligencia: 12 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 9 

Fp: 40 

Mp: - 

Pp: 12 (2) 

MME: 21 

AME: 21 

Ké: 20 

Té: 46 

Vé: 100 

Cé: 4 

 

Fegyver 

Kagylóbontó: Tám./kör:2, Ké:33, Té:66, Vé:112, Sebzés:1k6+1* 

Dobótőr: Tám./kör:2, Ké:30, Té:57, Vé:102, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: egyszerű ruházat 

 

Megjegyzés: Nyomolvasás/eltűnt. Mf, Fegyverhasználat Mf, Belharc Mf, Vakharc Af, Úszás Mf 

*Fegyverméreg: 4 szintű, azonnal de rövid ideig ható méreg, Émelygés/Rosszullét 
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ANTISS-SZÖKEVÉNY    Roin kreatúrái, a "Démon"   

Előfordulás: nagyon ritka    

Megjelenők száma: 1   Mf (A "Démon") Af  képzetlen 

Termet: álombéli alaktól függ   

Sebesség: álombéli alaktól függ  

Támadó érték: 30*   60   46  36 

Védő érték: 75*   120   99  84 

Kezdeményező érték: 20*  35   28  23 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k10 

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: spec.   15   12  9 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: immunis 

Pszi: - 

Intelligencia: változó 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: Az Antiss-szökevények azok a különleges sorsú emberek, akik az Álomsíkról - különleges 

események, együttállások, vagy rendkívüli képességekkel bíró entitások "közbenjárásának" 

hatására - nem saját testükbe kerülnek vissza az elsődleges anyagi síkra. Gyakorlatilag lelkeknek 

tekinthetjük őket, akik továbbra is úgy "hiszik" még mindig csak álmodnak. Ebből az álomból saját 

- alvó - testük megpillantásának sokkja, illetve a lelküket ért sérülések hatására bekövetkező 

ébredés képes kizökkenteni őket. Kizárólag az Antissjárásra fogékonyakból válhat antiss-

szökevény. 

Az álmodó álmától függ az, hogy milyen megjelenéssel bír majd az antiss-szökevény. 

Külső szemlélők éteri jelenségnek látják, de az, hogy nem valódi anyagi testről van szó, csak 

alapos szemrevételezést követően derülhet ki. Az álmodó szellemi képességeitől és az Antissjárás 

képzettségének szintjétől nagyban függenek a bestia statisztikái. Életereje az Intelligencia, 

Akaraterő és Asztrál képességek tíz feletti részének összegével lesz egyenlő. Kizárólag mágikus 

fegyverrel véghezvitt túlütéssel (vagy túlütés híján kötelező Ép-vesztéssel), illetve mágiával 

sebezhetőek. Anyaguk légies. A harcértékek esetében a fenti alapértékeket még tovább kell növelni 

az oda vágó képességek tíz feletti részével. Ráadásul ez a növekmény Alap-fokú Antissjárás esetén 

kétszeresen, Mester-fok esetén háromszorosan veendő figyelembe. 

 Kezdeményező érték: Intelligencia 

 Támadó érték: Intelligencia és Akaraterő 

 Védő érték: Intelligencia, akaraterő és Asztrál 

 

Azt, hogy az Életerővesztés miatt bekövetkező ébredés milyen eséllyel következik be, a 

sérülés után fennmaradó Életerő és az Antissjárás képzettségének foka befolyásolhatja. A 

százalékos esélyek sorrendje képzetlen/Af/Mf sorrendben: 

- alapesetben: 5% - 20% - 50% 

- Ép felének elvesztése után: 35% - 60% - 75% 

- Ép háromnegyedének elvesztése után: 55% - 80% - 95% 

Jelen modulban a természetes ébredést különféle praktikák megakadályozzák! A bestiák 

külső megjelenését Roin képes meghatározni. A fenti képzettségtől függő harcértékek átlagos 

antiss-szökevények statisztikáit tartalmazzák.  

A Mesterfokú Antissjátás képzettségű személyből lett szökevény már képes aktívan 

megváltoztatni külső megjelenését is. További előnye a Mesterfokú Antissjárónak, hogy 1 Ép-ért 

cserében tetszőleges távolsági támadást képes intézni egy általa választott személy ellen. A 

támadás sebzése, mely kizárólag nem fizikai sérülést okoz, 1k10 Fp és sikeres támadódobást 

igényel.



 91 

LÍSZIA HÍVE  RÚNA I/10 18. old.  a papok "isteni" - nagymacska - alakban 

 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1k6 

Termet: E-N 

Sebesség: 180 (SZ) 

Támadó érték: 60** 

Védő érték: 90** 

Kezdeményező érték: 40* 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k5/1k5/1k10 

Támadás/kör: 3 

Életerő-pontok: 20* 

Fájdalomtűrés-pontok: 40** 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 5 

Pszi: - 

Intelligencia: állati (papok esetében emberi) 

Max. Mp.: - 

Jellem: állati (papok esetében emberi) 

Leírás: Líszia követői minden kék holdtöltekor átalakulnak valamely nagymacska formájába. A 

vadászat időpontjához közeledve már emberi alakban is egyre agresszívebbekké válnak. A 

papoknak misztikus képességük, hogy naponta egy alkalommal képesek az átváltozásra a holdtól 

függetlenül.  

* Pap esetében az adott statisztika a pap Tapasztalati szintjével növelendő. 

** Pap esetében az adott statisztika a pap Tapasztalati szintjének kétszeresével növelendő. 

 

 

 

HEGYI OROSZLÁN  Besti. (2. kiad.)  22. old.  a Templomverem lakói  

 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: 1-2 

Termet: E 

Sebesség: 180 (SZ) 

Támadó érték: 45 

Védő érték: 70 

Kezdeményező érték: 30 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k3/1k3/1k6 

Támadás/kör: 3 

Életerő-pontok: 28 

Fájdalomtűrés-pontok: 44 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 6 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: Általában nesztelenül cserkészi be, majd egy hatalmas ugrással veti magát az áldozatára. 

Meglepetés (Té:+30, Vé:+10) és Roham (Té:+20, Vé:-10). 
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FURUD   Bestiárium (2. kiad.) 50. old.  a Líszia küldötte (ha megidézik)  

 

Előfordulás: idézett 

Megjelenők száma: 1 

Termet: N 

Sebesség: 300 (SZ) 

Támadó érték: 110 

Védő érték: 160 

Kezdeményező érték: 70 

Célzó érték: - 

Sebzés: 3k10 (harapás)/2k6 (mancs)x2 

Támadás/kör: 3 

Életerő-pontok: 20 

Fájdalomtűrés-pontok: 60 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: immunis 

Pszi: 8. szint (Mesterfok, 38Pp) 

Intelligencia: magas 

Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz, Halál 

Leírás: A vadászat öröméért létező, beképzelt démonfajta. Macskaszerűek, de az emberire 

hasonlító fejjel és felsőtesttel bírnak. Ha csak tehetik, lesből támadnak. Mesterfokon - illetve 

100%-os értéken - jártasak az alábbi képzettségekben: Nyomolvasás/eltűntetés, Erdőjárás, 

Vadászat, Lopózás, Rejtőzködés, Esés. Mivel démon, sem a TAM, sem az Őselemi mágia nem 

képes megsebezni. Csak az Elemi Erő és a mágikus fegyverek sebzik. 

A modulban Líszia papjai közös szertartáson idézhetik meg a közeledő ősaquir, esetleg 

korábban a velük agresszíven konfrontálódó karakterek ellen. Amennyiben főpapnőt megölik, a 

Furud lehet Felice bosszújának végrehajtója, aki addig nem nyugszik, míg le nem vadássza a 

gyilkost. 

 

 

HARCI KUTYA  Bestiárium (2. kiad.)  17. old. Mork kedvencei   

 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 2 

Termet: E 

Sebesség: 130 (SZ) 

Támadó érték: 65 

Védő érték: 100 

Kezdeményező érték: 16 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k6 

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: 15 

Fájdalomtűrés-pontok: 44 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 5 

Pszi: nincs 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: nincs 

Jellem: állati  

Leírás: Mork harci kutyái.  
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 VÍZELEMETÁL SZOLGA (HARCOS) Besti. (2. kiad.)  70. old.  Reulmeh mauzóleumának őre  

 

Előfordulás: nagyon ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E (N) 

Sebesség: 55 (SZ)/90 (V) ((45 (SZ)/85 (V)) 

Támadó érték: 65 (75) 

Védő érték: 85 (105) 

Kezdeményező érték: 35 (25) 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k10+2 (3k6) 

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: 10 (24) 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: immunis 

Pszi: - 

Intelligencia: alacsony 

Max. Mp.: - 

Jellem: semleges 

Leírás: Ezeket az elementálokat az Elemi tűz, illetve a mágikus fegyverek sebzik. Az agyagjukban 

mágikus (pl. mithrill, abbitacél) fegyverek csupán a kidobott sebzés felét okozzák az 

elementáloknak. Kizárólag túlütéssel sebezhetőek.  

 

Az, aki a vízelementállal annak természetes közegében - értsd vízben - veszi fel a harcot, az alábbi 

levonásokat kapja: 

- Úszás képzetlen: -20 Ké, -30 Té, -30 Vé 

- Úszás Af: -15 Ké, -20 Té, -20 Vé 

- Úszás Mf: -10 Ké, -10 Té, -10 Vé 

 

Fegyvertípus: 

- szúró: -5 Té, Vé, Cé 

- vágó: -5 Té, Vé, Cé; -2 Sp 

- zúzó: -10 Té, Vé, Cé; -5 Sp 

- kétkezes: -20 Té, Vé, Cé; -10 Sp 

 

A történetbe a két elementál típus közül az szerepeltetendő, amely a karakterek 

erőviszonyaihoz képest jobban megfelel. A 150-es csapat TÁP-érték alatt mindenképp a Szolga a 

JK-k ellenfele! 
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KRY'SHEREK    az ősaquir aquir szolgái     

 

Előfordulás: nagyon ritka 

Megjelenők száma: 1k6 

Termet: E  

Sebesség: 100 (SZ)/ 150 (L) 

Támadó érték: 80 

Védő érték: 135 

Kezdeményező érték: 35 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k10+2 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 16 

Fájdalomtűrés-pontok: 60 

Asztrál ME: 50 

Mentál ME: 70 

Méregellenállás: 7 

Pszi: - 

Intelligencia: átlagos 

Max. Mp.: - 

Jellem: káosz, halál 

Leírás: A kry'sherek krán egyes belső tartományaiban élő elkorcsosult aquir faj. A "valódi" 

aquirok egyfajta dögevőként tekintenek rájuk, ám ha a szükség úgy hozza, hajlandóak elviselni 

őket szolgálataikért cserében. Átlagosan három láb magasak, robosztus bőrlebernyeges testtel 

rendelkező humanoidok. Kappanszerű, méreteikhez képes vékony végtagjaik karomban 

végződnek. Bőrük színe fekete. Arcnélküli fejükön csupán néhány kisebb dudor található. Ultra 

látással bírnak, hallásuk kétszerese az emberekének, de a szaglás képességével nem rendelkeznek. 

Szárnyuk két mellső végtagjukhoz csatlakozik. Repülésük - bár mágikus képesség - igencsak 

esetlen, igaz semmilyen hanghatással nem jár. A mellkasi bőrlebernyegek közt található négy pár 

szívóka szerű "szájszervük", mellyel képesek kiszívni áldozatuk testnedveit. Így táplálkoznak. 

Értik, ám önerőből nem beszélik az aquir nyelvet. Ezen hiányosság áthidalására egyedi 

módszert fejlesztettek ki. A szívókáikhoz kapcsolódó áldozatuk felett teljes tudati ellenőrzést 

nyernek. Amennyiben az áldozat képes a beszédre, úgy a kry'sherek rajta keresztül ejti ki a 

hatalomszavakat. Ezek a szavak mindenkor korcsnyelven kerülnek kimondásra, az áldozatnak 

pedig - ha nem rendelkezik természetes Od-ponttal - kétszer annyi Ép veszteséget okoznak, mint 

ahány Od-pontot az aquir a hatalomszó kimondására felhasznált. Ha az áldozat rendelkezik Od-

ponttal, akkor nem szenved Ép veszteséget, ráadásul az ő, és nem a kry'sherek Od-pontjai fogynak 

a kimondott hatalomszó hatására. A lény maximális Od-pontjaik száma 5.  

A levegőből való támadásuk rohamnak és harc magasabbról-nak minősül. Bármikor, ha 

túlütik ellenfelüket, akkor annak testébe belemélyednek a "szájszerveik". Ha egy körön belül 

képtelen az áldozat szabadulni, akkor a kry'sherek mentális uralmat nyer a pórul járt áldozat tudata 

fölött, melynek következtében minden tudásának birtokában lesz, bár ezt felettébb ritkán használja 

bármire. 

 

a Hatalomszavakról: 

- 1 szegmens alatt létrejönnek 

- valóban el kell hangozniuk, hogy működjenek 

- a hatalomszó kimondása után, de még az adott körben létrejövő varázslat 25% eséllyel besül 

- a hagyományos varázslatok semlegesítéséhez az Erősségük tizedének (kerekítve) megfelelő Op 

kell, hogy az alkalmazott Hatalomszó elpusztítsa (Varázstárgyaknál Mp igénynek a tizede.) 
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Előszeretettel használt Hatalomszavaik 

 

 Vakítás: Hallótávon belül látni kell a célpontot, aki 1k6 órára teljesen megvakul. 50 Mp-s 

gyógyítómágia és ellen-hatalomszó idő előtt semlegesítheti. 

 Csonkolás: Hallótávon belül látni kell a célpontot, akinek az elsődleges végtagról – pl. 

fegyverforgató kéz – minden ujj lehullik, de sem Ép vesztés sem vérzés nincs. -10 Té, -5Vé. Egy 

75 Mp-s gyógyítómágia gyógyíthatja. 

Vérköd: Hallótávon belül látni kell a célpontot, akire 1 órán át a Kábulat módosítói 

érvényesülnek (-15 Ké, -20 Té, -25 Vé, varázslásképtelenség, képességcsökkenések. 20 Mp-s 

gyógyítómágia idő előtt semlegesítheti. 

Pengesikoly: Nem kell látni a célpontot és 15 lábnyi hallótávon belül hat mindenkire, bár 

meg kell határozni, hogy anyagi vagy anyagtalan lényekre hasson. 5 körig tart és minden második 

körben sebez 1 Ép-t, továbbá 1k6 órára tökéletes süketséget okoz. A hatótávon belül képtelenség 

varázsolni vagy pszit használni, sőt a második kör után már harcolni is. Csupán a tántorgó (10 

láb/kör) menekülésre futja. A süketség egy 40 Mp-s gyógyítómágia és ellen-hatalomszó idő előtt 

semlegesítheti. 

Tűz: 3k6 körön keresztül izzó bőrének érintése 2k6 Fp, közelsége (5 láb) 1k6 Fp sérülést 

okoz. Csak mágikus fegyverek sebzik és nem kaphat Fp sebet. +20 Vé, sebessége 80(SZ). Míg hat, 

nem használhat hatalomszavakat. 

Levegő: 3k6 körön keresztül kavargó alaktalan halmazzá lesz. Az örvény érintése 2k6 Fp, 

közelsége (5 láb) 1k6 Fp sérülést okoz. 15 lábon belül lehetetlen távolsági fegyvereket alkalmazni, 

a nagyobb tárgyakat (max. 50kg) is elrepíti. +20 Vé, sebessége 90(L). Míg hat, nem használhat 

hatalomszavakat. 

Dühkitörés: Hallótávon belül látni kell a célpontokat, akik közül ötöt váratlan lökés ér az 

aquir felől, 1k6+2 Fp veszteséget okozva. Tíz lábnyit repülnek, majd további sérüléseket 

szenvedhetnek el a becsapódás következtében. 

 

 

 

 

 

ALIGÁTOR Bestiárium (2. kiad.)  16. old. a mocsár csúcsragadozója, a Böszme   

 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: 1k5 

Termet: N 

Sebesség: 50 (SZ), 120 (V) 

Támadó érték: 100 

Védő érték: 90 

Kezdeményező érték: 70 

Célzó érték: - 

Sebzés: 3k6 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 45 

Fájdalomtűrés-pontok: 90 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 5 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: Testük kemény pikkelyei miatt SFÉ:7. Ha áldozatukat túlütik, akkor azt többé el nem 

eresztik, testét pedig - ha a támadás a vízben történt - lehúzzák a mélybe. A szárazföldön 

tartózkodó állatot a kábulat harcértékmódosítói sújtják: -30 Ké, -40 Té, -40 Vé. 
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TÉRKÉPEK 
 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez többnyire észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült, vagyis hogy a szélén futó 

skála egy egysége pontosan mekkora távolságnak felel meg. 

 

 

 

Városállamok 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 
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Erk medence 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 
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Erőd 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 
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Szénbánya 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 
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Templom 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 
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Pákásztanya 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 
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Kereskedőállomás 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 

 

 

 

 


