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AZ ÉREM MÁSIK OLDALA 
 

7-9. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK 
HELYSZÍN: Hat város (Dél Ynev), Haddarennim város 

IDŐPONT: P. sz. 3693. Krad negyedik (Felemelkedők) havának 15. napja 
a Manifesztációs és a XIV. Zászlóháború idején, tíz esztendővel a Dúlás után 

 
Írta: Hulla 

Idén egy olyan rendhagyó szemléletű és történetvezetésű modult szeretnék a közösségnek 
készíteni, ahol a játékosok a „sötét oldal” figuráit személyesítik meg, és amelyben ők maguk 
alakítják a történetet, manipulálják környezetüket, mozgatják a történet szálait. Ennek sikere 
érdekében az idei Mesélőktől is más hozzáállásra lesz szükség. Szeretném, ha nagyobb teret 
adnátok a csapatoknak, és az egyes fordulatokat, eseményeket illetve a háttérben futó szálak 
találkozásait jó dramaturgiai érzékkel időzítenétek. Ezzel pedig a lehető legmesszemenőbbekig a 
csapatotokra szabnátok ezt az igazán nagy szabadságfokkal megáldott történetet.  

 
KONCEPCIÓ 
 

A modulban a játékosok egy általuk választott vagy kidolgozott alvilági szervezet elit 
végrehajtó osztagát személyesítik meg. Következő célpontjuk Haddarennim városa. Jó ideje 
tapogatóznak, hogy mielőbb ott vethessék meg a lábukat, most azonban apró homokszem került a 
gépezetbe, merthogy az ottani uralkodó váratlanul elhalálozott. A szervezet vezetésének, akik nem 
szeretnének lecsúszni a kínálkozó lehetőségről, sürgősen lépnie kell, a keletkezett hatalmi vákuum 
ugyanis jó alkalom arra, hogy befolyásuk alá tudják vonni a város irányítását. Ezért rendjük 
legkiválóbb tagjait (a JK-kat) küldik oda, hogy valósítsák meg titkos céljaikat. Alapos 
előkészületekre nincs idő, a csapat az eligazítást követő nap éjjelén - térkapun keresztül - ér a város 
pereméhez. Mivel a szervezetnek érdeke, hogy a csapat sikerrel járjon, ezért lehetőségeikhez 
képest most minden támogatást megadnak nekik. Vagyis sok információt és érdemi támogatást 
nyújtanak a csapatnak, ellenben nem döntenek helyettük és nem irányítják őket. Szabad kezet 
kapnak a cél eléréséhez, hiszen ők az Elit. Az esetleges kudarcnak viszont végzetes 
következményei lehetnek, és ezzel ők is tisztában vannak (lásd. Hangulatkeltő I.). 

A színfalak mögötti rész, melybe a JK-kat is beavatják (a Megbízás), a következő: A 
szervezetük birtokába került egy "recept" a legendás holdlunír előállításának módjáról. Az 
ötvözet elkészítésének több súlyos követelménye közül az egyik, hogy egy kyr időkből származó 
kovács-alkimistaműhelyben kell az egy hónapig tartó folyamatot végrehajtani. Északon nincs ilyen 
hely, mely a klán számára elérhető lenne. Ám az e várost alapító kyr Had'daren egy varázskovács 
volt, aki jó eséllyel rendelkezett egy ilyen műhellyel, illetve építhetett egyet magának a város 
alapítását követően. Hogy ez a hely megvan-e még, arról nincs információ. Hosszú idő kell a régi 
épületek átvizsgálásához, illetve a receptben foglaltak végrehajtásához. Ez csak akkor 
kivitelezhető, ha a klán irányítja a város legfőbb vezetőjét. Úgy minden akadály elhárul! (Fontos 
tisztázni, hogy a karaktereknek NEM feladata a kovácsműhely felkutatása! Nincs rá módjuk!) 

A karakterek motivációs tartaléka a történetben maradáshoz egy ilyen háttér mellett 
garantált. A feladatot és a háttér-információkat nagy vonalakban, már a tábor előtt, a 
hangulatkeltőkön keresztül megkapják. Gyakorlatilag a modulra szabhatják a csapatukat, ezzel is 
szeretnénk segíteni a minél jobb produkciójukat. Maga a modul többféleképpen is megoldható, 
egyformán megél benne az erőszakos, a diplomáciai, és az alvilági játékstílus is. 

A játék során a karakterek – bár a legpotensebb szereplői a történetnek – nem tehetnek meg 
bármit következmények nélkül. Ha túl durván, meggondolatlanul vagy hibásan cselekednek, akkor 
a játékosok riválisai vagy a városi szervezetek idővel ellencsapásba lendülnek. Nem csak a rivális 
kalandozócsapat vagy egy másik örököst támogató szervezet léphet fel ellenük, hanem pl. a sok 
betörés/gyilkosság miatt a városi őrség és/vagy a Gyöngykeresők, vagy pl. “nép” vegzálása miatt a 
“Hang” és követői.  

Másrészt az is pontosítva van, hogy a szervezetüktől milyen támogatást mennyi idő alatt 
tudnak igényelni. Ezekkel a mechanizmusokkal szándékozom biztosítani, hogy minden csapat 
hasonló KM-i szigorral, hasonló feltételekkel találja szembe magát a játék során. 
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KÖRÜLMÉNYEK 
 
https://kalandozok.hu/idojosda?ev=3693&nap=415&x=5494&y=12958 
 

Időpont 
A modul 1. napja - azaz kezdete - megegyezik Krad negyedik (Felemelkedők) havának 

tizenötödik napjával a P. sz. 3693. évben, amely a Manifesztációs háború második évére esik. 
Egyben ez a meleg évszak utolsó hetének kezdete, még az esős évszak beállta előtt. 
 

Időjárás 
Az időjárás felhős, fülledt meleg ebben a tengerparti városban. A holdak ideje alatt 

langymeleg, míg nappal igen meleg idő várható, amely enyhén melegnek mondható az évszakban 
errefelé megszokottakhoz képest. A nyugati szél többnyire hasonló erősséggel fúj. Olykor könnyű 
szellő, máskor élénk szél hajtja majd a fellegeket, melyekből jobbára vastag, összefüggő réteg van 
az égen. A régóta várt eső közeleg. 
 

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

táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 4:48-kor kel és 15:11-kor megy le. A Kék hold 1:03-
kor kel és kisápad, a Vörös napnyugtakor már fent van és 1:00-kor nyugszik. Az éjközép 
időtartama 3 perc. 
 

óra elnevezés óra elnevezés 
00 Kék hold 10 Törekvők 
01 Pusztítás 11 Lobogók 
02 Remény  12 Hit 
03 Fény  13 Barátság 
04 Tisztesség 14 Bűnbánat 
05 Áldozatok 15 Vágyak 
06 Gazdagság 16 Homály 
07 Béke 17 Vörös hold 
08 Igazság 18 Álmok 
09 Szentek 19 Sötétség 

 
Manaháló 

A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a sűrű-mana kategóriába tartozik (lásd, PPL I. 
159-162. old.). Ez azt jelenti, hogy 400 Mp-al lehet számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 
30 Mp/kör.  
 

Helyszín 
A történetünk Dél-Yneven a Hat város szövetségének egyikében, Haddarennim városában 

játszódik, mely a Gályák tengerének észak-nyugati partján, Pyarrontól 600 ynevi mérföldre 
található észak-északkeletre. 
 

Antiss 
A város régiói az Álomsíkon a pyarroni Noir-papok felügyelete alatt állnak. Ez azt jelenti, 

hogy az első érdemi aktivitással járó „éjszaka” után nagy létszámban kutatnak majd az aktivitás 
forrása után, és szinte biztosan eliminálják az agresszió forrását ezek után. Feltéve persze, hogy az 
illető ismételten tiszteletét teszi az Antisson. 
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HÁTTÉR 
 
A JK-k klánjának eddig ténykedése 

 
A klán első terve a hatalom átvételére az volt, hogy a missyr (uralkodó) elsőszülött fiát 

hálózza be, majd ennek sikere után végeznek a város vezetőjével. Ehhez – a klán stílusához illő – 
alkalmas ügynökeiket másfél esztendővel ezelőtt Pyarronba küldték, ahol az elsőszülött Agron épp 
Dreina lovagjának tanult. Számításaikban azonban hiba csúszott, a Pyarroni Titkosszolgálat 
felfigyelt rájuk és megölte őket. Szerencsére a kilétükre és céljaikra nem derült fény. 

A következő terv az volt, hogy kihasználják a missyr azon gyengéjét, hogy még mindig 
szerelmes régen elhunyt feleségébe. A klán felkutatta a nő alteregóját és belekezdett a feladatra 
való felkészítésébe. Abba a feladatba, amelynek keretében majd képes lesz irányítása alá vonni a 
nemest. Sajnos az uralkodó minap történt halálával ez a terv is dugába dőlt. 

  
Treysiss Had’daren, a Missyr 

 
A város alapítóját, a kyr nemest, magát Myrelyass Had’daren-t kyr pusztítók segítették el 

idáig száz veszélyen át közel hétezer évvel ezelőtt. A legendák szerint tizenkilenc, egyes eretnek 
vélemények szerint húsz pusztító érte el a mai Haddarennim területét. A mai város uralkodói ettől a 
kyr nemestől származtatják magukat, míg a pusztítók örökösei a város koronázó nemességét adják, 
azaz ők a kardnemesek.  

Az uralkodó (missyr) Treysiss Had’daren majd három évtizednyi szolgálat után, hét nappal 
ezelőtt egy végzetes vadászbalesetben elhalálozott. Utódjának személyéről, az utódlás menetéről a 
több ezer éves hagyomány alapján döntenek. Részleteket lásd lentebb. 

  
A Konzul terve 

 
A missyr halálának körülményei látszólag egyértelműek. A legutóbbi vadászaton egy 

medve sebezte halálra. Ez a hivatalos verzió. Valójában az a medve nem egy hétköznapi állat. Egy 
alakváltó – egy torz lelkű sinath – végzett az uralkodóval, mégpedig az equasseli konzul 
megbízásából. A konzult már régóta sakkban tartotta a missyr. Történt ugyanis, hogy a konzul 
összejátszott néhány kalózzal, akik ennek hála sikeresen fosztogatták Equassel adószedő hajóit. A 
kalózok egyik kapitánya később a missyr hadigályáinak horgára akadt. Ez a kalózkapitány – a 
kivégzését elkerülendő – alkut ajánlott, és elárulta a konzul szerepét a missyrnek. A kapitány azóta 
is a Börtöntorony vendégszeretetét élvezi. A missyr ezek után zsarolta a pénzéhes konzult, aki az 
Equassel vezette szenátus képviselője volt a városban. Az évek során ez a lojalitásbeli hiányosság 
mindinkább felszínre került. Olyannyira, hogy már a szenátusban is felmerült, hogy le kellene 
cserélni a konzult, másnak adva pozícióját. A konzult ez súlyos döntések meghozatalára késztette. 
A terve, melyben a kellemest összeköti a hasznossal – a következő volt: 

- kiiktatja az őt zsaroló missyrt 
- a saját emberét juttatja a város trónjára 
- az új missyr segítségével eltünteti a bizonyítékokat 
- egyúttal ráteszi a kezét a város vagyonára 
- ő visszavonul és a messzi északon kezd új életet. 

 
A gyilkossághoz egy alakváltó segítségét kérte, akit viadalmester barátján keresztül ismert 

meg. Az alakváltó két évszakkal ezelőtt, mint egy a viadalokon lehetséges induló érkezett a 
városba. Ám szerepeltetése szabálytalan lett volna, így senki nem vállalta a kockázatot, és 
visszautasították. A történet kezdetekor az alakváltó feltehetően már nincs a város közelében. 

A feladat második feléhez viszont komoly befektetésre kényszerült a konzul. Hasszi Miszib 
arénamestertől hitelt vett fel és balkézről született (boszorkány) leányát Erionba küldte, hogy az a 
feladatra alkalmas kalandozókat béreljen föl. Ők az Erioni bajkeverők, akik közt egy színészi 
tehetséggel megáldott bárd testvérpár is található. Ennek a kalandozócsapatnak a feladata, hogy 
első lépésben kiiktassák (megöljék) az Equasselből érkező követet, illetve megszerezzék tőle a 
procedúrához elengedhetetlen jogart. Ráadásul, mivel a követ egyben Kyel papja is, ő felügyelné az 
egész utódlási folyamat tisztaságát. A konzul tervei szerint a ceremónián így az egyik bárd a 
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szenátusi követ, míg a másik az elhunyt missyr épp most felbukkanó testvéröccsének szerepében 
fog tetszelegni. Az Erioni bajkeverők a boszorkány irányítása alatt állnak. Azt, hogy a nő a konzul 
lánya, senki nem tudja a városban. Az alku értelmében ha sikerül a terv, a kalandozók markát üti a 
város kincstárában felhalmozott vagyon kétharmada, míg a boszorkányé a maradék egyharmad. 
Utóbbi felel azért is, hogy a konzul elleni bizonyítékok is eltűnjenek. 

 
A Missyr-i rang utódlásáról 

 
A városban nagyon ősi hagyományok alapján kerül kiválasztásra az, aki a következő 

missyri rang birtokosa lesz. Ennek szabályait a családi kódex taglalja. Kizárólag az a férfi lehet a 
rang birtokosa, akit a Kardmesterek választanak. A jelöltek a családi kódexben szereplő örökösök 
lehetnek. A szóba jöhető jelöltek esetében az öröklési sorrendet a rokoni kapcsolat szorossága 
határozza meg. A jelentkezők közül mindig a legalacsonyabb körbe tartozók, azaz a legközelebbi 
rokoni kapcsolattal bírók közül kötelesek(!) a kardnemeseknek választani. Azért, hogy az 
évezredek során is fenn tudják tartani a folytonosságot, egészen széles körben van mód az 
utódlásra. A mindenkori utódnak, rokoni kapcsolatától függetlenül fel kell vennie a legelső missyr 
családnevét, ha korábban nem rendelkezett vele. 

 
Azok az első körbe tartozó személyek, akik közül a kardnemeseknek választani kell: 
- a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr fiú gyermekei 
- a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr lány gyermekeinek férje 
- a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr özvegyének új férje 
- a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr fiú testvére 
- a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr lány testvérének férje 
- a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr apja 
- a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr anyjának férje 
 
Második körben a fent említett személyekkel a fent említett módon rokoni kapcsolatban 

álló férfiak jelenthetik be igényüket a trónra. A balkézről született – azaz hivatalosan el nem ismert 
utódok – nem játszhatnak szerepet a folyamatban, ám az apai ágról származó féltestvérek igen.  

A több ezer esztendő alatt alig volt példa arra, hogy még messzebbről, azaz a harmadik 
körből kellett utódot választani. Jelen helyzetben nem fog sor kerülni rá. 

Az utód személyéről a kardnemesek döntenek. A legfontosabb szempont, hogy kizárólag 
azok közül választhatnak utódot, akik az Ősök csarnokába, a koronázás napján bejelentkeznek a 
titulusért. A vér szerinti örökösöket jellemzően preferálják a nem egyenes ági leszármazottakkal 
szemben. (Ha senki nem jelentkezik, másnap hajnalban újra kezdődik a procedúra.) A jogosultak 
nevének szerepelnie kell a családi kódexben. A kódexbe kizárólag a mindenkori missyr 
jegyeztethet be valakit, vagy ha nincs épp missyr, akkor a kardnemesek egyöntetű véleménye 
alapján kerülhet bele új név. (Az új jogos személy bejegyzését a kardnemesek nem tagadhatják 
meg.) Ha egy női rokon miatt kéri egy férfi a titulust, akkor a nőnek is végig ott kell lennie a 
ceremónián. Másik fontos szabály, hogy egy első körös örököst sosem előzhet meg egy második 
körös. A csarnokban nem folyhat vér, ám annak falain kívül ez annál gyakrabban megtörtént már a 
történelem során. Nem véletlen, hogy a város azon területe teljesen elnéptelenedik a szertartás 
napján, amely a jogar megérkezését követő napkeltétől napnyugtáig tart. A jelölteknek a 
napkeltétől a nap deleléséig van lehetősége igényük bejelentésére. Ezt követően közülük az a jelölt 
nyeri el a címet, aki mellett több kard tesz esküt a kardnemesek részéről. A ceremónia addig nem 
érhet véget, míg az egyik jelölt nem szerez legalább egyszerű többséget. Az eltelt évezredek után 
mára már csak tizenegy kard szolgál a kezdeti tizenkilencből. Három (az Awador, Quadel és 
Demydissus Házaké) különféle okokból visszakerült a missyrhez, vagyis a család kihalt, esetleg 
kegyvesztetté vált. Átruházásukat a többi kardnemes – akiknek a beleegyezése elengedhetetlen – 
sosem támogatná, bár voltak erre irányuló próbálkozások. A maradék öt kard (a Sayassin, Myrgan, 
Zephyas, Erseyss és Igron Házaké) elveszett a történelem viharaiban. 
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A modul során előfordul(hat)ó elsőkörös jelöltek: 
- az elsőszülött fiú (Agron) 
- az elveszett testvéröcs (Lyaniss) 
- a lányának házastársa (nincs) 
- az özvegyének házastársa (nincs) 
- a kisebbik fiúgyermek (Wen) 

 
A modul során elméletben jogosult másodkörös jelöltek, akik az adott időpontban ott 

lehetnek: 
- az apjának öccse (egy szenilis matuzsálem) 
- az elhunyt első feleségének bátyja (egy semmirekellő szélhámos) 
- az özvegyének apja (a szomszéd városállam feje) 
- az özvegyének öccse (egy meggondolatlan nagyra vágyó ifjú) 

 
Ha egy adott jelölt még kisgyermek, vagy valamilyen okból uralkodásra alkalmatlan 

személy, a kardnemesek egy vér szerinti rokonát, mint régenst (gyámot) jelölhetnek ki mellé. 
A rendszer működése óhatatlanul maga után vonja a riválisok és ellenlábasok ilyen vagy 

olyan módon való kiiktatását. Mihelyst valakit missyrré választanak, ezek a bűnei, legalábbis a 
kardnemesek szemében, semmissé lesznek. Hogy a nép vagy a nagypolitika miképp reagál erre, az 
már más kérdés. A történelem során nem egy példa volt arra, hogy a Csarnokba lépés előtt maguk a 
kardnemesek koncolták fel a túlságosan véreskezű vagy törtető jelöltet. Ezt jellemzően közösen 
hajtották végre, csakis akkor, ha már nem volt más megoldás, és a város érdekei is ezt kívánták 
meg.  

 
A nemesi Kódexek 

 
A missyr és a kardnemesek családfáját a nemesi kódexekben vezetik. Bár gyakorlati haszna 

– tehát ami az öröklést illeti – csupán a legutóbbi két-három generáció esetében van, mégis minden 
ház törekszik arra, hogy a saját példányában a lehető legrégebbi korokra visszamenő adatok 
szerepeljenek. Fontos megjegyezni, hogy a kódexekbe történt bejegyzések tartalmát általában 
minden házhoz eljuttatja az, aki a bejegyzést teszi. Ennek legfőbb oka, hogy a kódex elvesztése, 
megsemmisülése, illetve az utódlási viták elkerülése okozta bonyodalmak ekképpen jobbára 
elkerülhetőek. A fentiek alapján tehát minden nemesi ház saját példánnyal rendelkezik, melyek 
szövegtartalma – főképp a legutóbbi generációk tekintetében – egyformának mondható. A 
kardnemesi titulus öröklése, ami a lehetséges utód személyét illeti, nagyban hasonlít a missyrnél 
vázoltakhoz. A legfőbb különbségek, hogy házon belül történik, és hogy egy nő közvetlenül is 
örökölhet, és közel sem tartalmaz annyi előírássá vált hagyományt. Ami viszont nagyon fontos, 
hogy egy új kardnemes beiktatásához elengedhetetlen a mindenkori missyr jóváhagyása. Ennek 
értelmében például a jelen történet során egy aktuális kardnemes esetleges halála után a család nem 
vehetne részt az uralkodóválasztáson. Ez is magyarázat arra, hogy miért fokozottan óvatosak a 
kardnemesek ebben az időszakban. 
 
A Kardokról 

 
A kardnemesek hatalmát szimbolizáló kardok mind mágikus fegyverek, melyeket az első 

missyr, a Myrelyass Had’daren nevezetű varázskovács, készített és adományozott leghűbb követői 
számára. Összesen 19+1 ilyen kard készült. A +1 a huszadik pusztítóé volt, amely a benne lévő 
bosszúszomjas lélek okán egyben egy ereklye is. Hatalmát tekintve pedig messze túlszárnyalja az 
összes többi varázsfegyvert. A kardok mind más-más lunírból készültek, és más-más mágikus 
képességgel is bírnak. Ráadásul – bár ezt csupán a kiválasztott kevesek tudják – a kardokba plántált 
lélekmágia okán a jogos örököst ruházzák fel hatalommal. Mára a helyi legendáriumosok tizennégy 
kardot tartanak nyílván, amelyből három erejét vesztett relikviakén a missyr kincstárában található 
meg. 

 
A kardokra vésett családi jelmondatok, melyek egyébként utalnak az egyes egyedi pengék 

különleges képességeire is: 
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Nyitott szemmel, 
Figyelő tekintettel. 

Assernis 
 

Föld, szikla, kő, 
A kezünkben az erő. 

Brachur 
 

Csak az élet a múlandó, 
A halál fátyla állandó. 

Cyrn 
 

A szikra az élet, 
A vérem a tiétek. 

Hyrass 
 

Minket a harc edzett, 
Pusztítsuk el mindet! 

Dran 
 

Szemed csalfa, nyelved álnok, 
Átlátunk rajtad! Igazságot! 

Anradd 
 

Halottimmal körülvéve, 
Bosszúm beteljesedve. 

Delyath 
 

Szél nem fújja, eső nem mossa, 
A homályban a végzeted nyoma. 

Nabaart 
 

Nincs szebb virág, mint a rózsa, 
Ne számíts tőle semmi jóra. 

Rassaljys 
 

A jövőd akkor lesz biztos, 
Ha lelked kezemben tartom. 

Mechcass 
 

 

Szorgos kezek erdeje, 
A fejlődés kezdete. 

Ynchi 
 

Fagyott eső, fagyott szél, 
Népünk mégis itt él! 

Awador 
 

Az erős megvédi a gyengét, 
S pusztítja az ellenségét. 

Quadel 
 

Egy fiú, egy leány, 
Egy lélek, egy család. 

Demydissus 
 

Az út porába nem rovom szavamat, 
Inkább hívok belőle hadakat. 

Sayassin 
 

Két hold, egy éjszaka, 
Vágyainknak hajnala. 

Myrgan 
 

Hősnek születni nem lehet, 
De a kard még azzá tehet. 

Zephyas 
 

Vadon gyermekei gyertek velem, 
Új otthonra találtok mellettem. 

Ereyss 
 

Kérned se kell, máris jövünk, 
Te uralkodsz, mi megvédünk! 

Igron 
 

Vérednek vére nem az ellenségem, 
Hűségem megkérdőjelezhetetlen. 

Sab’dagron 
(Vérednek vére  az  én ellenségem.) 

 
Lunír 

 
A bölcsek halott, tompa fényű anyagnak mondják, a holdak testvérének, amely azok 

teremtésével egyidős. A tiszta lunírnak nincsen hangja: az is alig sóhajtásnyi nesszel jár, ha 
pöröllyel sújtanak rá. Ezt a rendkívül értékes fémet varázskovácsok nemzedékei ezredéveken 
keresztül a vas ötvözőanyagaként használták. Megmunkálásához nem csupán különleges 
eljárásokat kellett magas fokon ismernie a beavatottnak, de nem csekély mágikus tudás is 
szükségeltetett hozzá. Hosszú szertartások során hozták létre a különböző színű acélötvözeteket, 
melyek mind más-más tulajdonságokkal bírnak. A megmunkált fém színe a felhasznált 
mágiaformától és a kovácsolás idején fenn ragyogó holdaktól is függött. Ismeretes a lunírnak zöld, 
vörös, kék, fekete és ezüst változata, illetve egyesek esküvel állítják, hogy saját szemükkel láttak 
hatodik fajtájából, a legendás holdlunírból készült tárgyakat is. Vassal ötvözve, napfénynél készül a 
zöldlunír, ami az időt fogadja magába. A vöröslunírt a rőt hold alatt, őstűzzel kovácsolják, ez 
leginkább az érzelmeket köti meg, az acélon szikrát vet. Kékacéllal ötvözve, gyenge tűzön a kék 
hold fényénél készül a kéklunír. A gondolatokat fogadja magába, szikrát sosem vet. Vassal 
ötvözve, éjközépkor, a holdak nélkül készül a feketelunír. Démonokat, holtak lelkét fogadhat az 
ilyen magába. A holdlunírból készült tárgyak különböző együttállások alkalmával kovácsoltatnak 
és még az Álomsíkra is elkísérik hordozójukat. 
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ESEMÉNYSOR 
 
AZ ELŐZMÉNYEK (régmúlt) 
 
• P. e. 3. évezred – Kyr menekültek érkeznek észak felől a Gályák tengerének északnyugati 
öbléhez, egyik vezetőjük a Myrelyass Had’daren nevezetű varázskovács, aki alapítója és első 
missyre lesz a mai Haddarennim néven ismert városnak. 
• P. e. 3. évezred – a város alapítását megelőzően a tizenkilenc pusztító végez huszadik társával, 
akit Sab'dagron Syr-nek neveztek. 
• P. sz. 3664 – Lyaniss Had'daren a regnáló, de beteg missyr kisebbik fia, Treysiss öccse elhagyja a 
várost. Talán azért, hogy megelőzze az apjuk közelgő halála után követő esetleges belviszályokat.  
• P. sz. 3664 – Treysiss Had’daren kerül a missyri pozícióba apja halálát követően.  
• P. sz. 3666 – Treysiss Had’daren és Jara Syd Had'daren házassága. 
• P. sz. 3668 – megszületik Treysiss Had’daren és Jara Syd Had'daren fiú gyermeke Agron. 
• P. sz. 3670 – megszületik Treysiss Had’daren és Jara Syd Had'daren leány gyermeke Myorass. 
• P. sz. 3670 – Myorass születésekor meghal Jara Syd Had'daren. 
• P. sz. 3675 – Artemius Adex -t az Equassel vezette szenátus konzulként a városba küldi. 
• P. sz. 3682 – a missyr bizonyítékot talál Artemius Adex üzelmeire és zsarolni kezdi őt.  
• P. sz. 3683 – Agron Had’daren megkezdi lovagi tanulmányait Pyarronban. 
• P. sz. 3684 – Myorass Had’daren testébe egy asztráldémon költözik. 
• P. sz. 3686 – Treysiss Had’daren és Doras Lora Had'daren házassága. 
• P. sz. 3687 – megszületik Treysiss Had’daren és Doras Lora Had'daren fiú gyermeke, Wen. 
• P. sz. 3689 – Jiljan Assernis párviadalban orvul megöli a Ynchi család akkori vezetőjét. 
 
AZ ELŐZMÉNYEK (közelmúlt) 
 
• P. sz. 3690 – a JK-k klánja rábukkan a holdlunír ősi receptjének titkát rejtő leírásra. 
• P. sz. 3691 – a JK-k klánja rájön Haddarennim városának fontosságára, ahová kémként Marrat 
Arkint is oda küldi. 
• P. sz. 3692 – Agron Had’daren visszatér Pyarronból. 
• P. sz. 3693, Végítélet (IV.) hava – az Obszidián erőd Gyöngykeresőinek legjavát keletre rendelik 
a Manifesztációs háború miatt. 
• P. sz. 3693, Pengék (VIII.) hava – Artemius Adex, lánya Haria Erionba indul az apja terveihez 
illő kalandozókat toborozni. 
• P. sz. 3693, Álmok (XII.) hava – Haria megnyeri ügyüknek az Erioni bajkeverők csapatát. 
• P. sz. 3693, Bölcsek (XIX.) hava – a Hang a városba érkezik, és megkezdi áldásos tevékenységét. 
• P. sz. 3693, Beavatottak (XX.) hava – Artemius Adex felbérli az alakváltót a merényletre. 
• P. sz. 3693, Felemelkedők (XXI.) hava 9. nap – a missyr „vadászbaleset” áldozata lesz. 
• P. sz. 3693, Felemelkedők (XXI.) hava 11. nap – a Papi szék diplomatája, D'Aquil Anhiara a 
városba érkezik. 
 
A MODUL KEZDETE 
 
P. sz. 3693, Krad Felemelkedők (XXI.) hava (a Meleg évszak vége) 
• 15. nap (16 óra) – a kalandozók megérkeznek az ősi bányásztárnák egyikébe, amely fél napi 
gyalogútra van Haddarenim városától északkeletre. 
• 16. nap (5 óra) – a helyi városőrség (a Gyöngykeresők felügyelete mellett) kísérletet tesz Marat 
Arkin elfogására. 
• 20. nap – a Viadalok utolsó, záró napja. 
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HADDARENNIM 
HHaaddddaarreennnniimm  ttéérrkkéépp  ((4444..  oolldd..))  
 

Leírás 
 

A kikötőváros a Gályák tengerének északnyugati szegletében található. Igen jelentős 
település, hozzávetőleg nyolcvanezer lakost számlál. A Hat város szövetségének egyike Equassel, 
Quesserthol, Tilemaer, Immyn Hassyn és Armen mellett. Mivel a parti városok közül ez a 
legdélebbi, tekintélyes flottával rendelkezik, mondhatni ez a szövetség déli, tengeri kapuja. Már-
már hagyományosan rivalizál a szövetség vezetőjének tekintett Equassel-vel. 

E dimbes-dombos térség már akkor is lakott hely lehetett, amikor a P.e.-i harmadik 
évezredben  a kyr alapítói megérkeztek ide. A legendák szerint a kyr nemes, akire ma Had’daren-
ként emlékeznek, tizenkilenc pusztító élén érkezett meg a tenger partjára. Utódjaiknak hatalma 
azóta is töretlen.    

A helyiek magas, aranybarna bőrű, hullámos és sötét hajú emberek. A férfiak nagy súlyt 
fektetnek a kidolgozott izomzatra, a nők a csábító, buja megjelenésre. A férfiak ágyékkötőt, felette 
térdig érő szoknyát hordanak, felsőtestüket – ha mellvértet nem öltenek – vagy szabadon hagyják, 
vagy csak a vállukon vetnek át egy gondosan összehajtogatott, hűvösebb időben köpönyegként 
szolgáló ruhadarabot. A nők elől-hátul mélyen kivágott, lenge ruhát, hosszú szoknyát viselnek, 
amit csípőjük és kebleik ívének kihangsúlyozása végett a derekuknál övvel húznak össze. Mondják, 
a Délvidék asszonyai közül ők értenek a legjobban a férfiak nyelvén, ők ismerik legjobban a 
csábítás tudományát. Azt is beszélik, mindenre kaphatók. 

A helyi nemesség nyelve a Lyronais, ez a Hat Városban, szűk körben beszélt nyelv, amely 
az ókyr egy romlott dialektusára vezethető vissza. Páratlan jelenség, mert Yneven a kyr 
utódnyelvek Toronon kívül kihaltak. Toronban például "méltó nyelvként" ismerik el, és beszélőit 
külhoni mivoltuk ellenére sem taszítják rabszolgasorba felségterületükön. 

 
 

Közigazgatás 
A város közigazgatásáért a missyri hivatal intézői felelnek. Rajtuk keresztül a missyr jelöli 

ki a város kulcsbeosztású tisztségviselőit, az egyháziakat leszámítva. A kardnemesek, szerzett 
előjogaik révén viszont rendre belefolynak a közigazgatás egyes szegmenseibe.  

A város hagyományosan több kerülettel is rendelkezik, ám ezek nem képeznek külön 
közigazgatási egységet. 
 
 

Vallás 
Több mint háromezer esztendővel ezelőtt az alapítók kyr isteneit felváltották az akkor 

futótűzként terjedő pyarroni istencsalád tagjai. Legfőképpen Antoh kultusza dívik ma is. Ettől 
függetlenül itt-ott még megtalálhatóak a régi idők vallásának épített emlékei, illetve az azokból az 
időkből származtatott, mára babonává silányult, szokások, hiedelmek.  

Meg kell még említeni Domvik, illetve a dzsad istenségek híveit, akik apró szentélyeket 
tartanak fent a város területén.  

Az egyház – köszönhetően a világi hatalom egységes ellenállásának – nem folyik bele a 
város irányításába. Az erre tett kísérletek, mivel a helyiek törekszenek a Pyarrontól (és minden más 
külső hatalomtól) való függetlenségük megőrzésére, eddig a napig jobbára kudarccal jártak. 

A helyiek jellemzően a tengerbe temetkeznek. 
 

Gazdaság 
A város gazdasága, bár több lábon áll, mégis leginkább a kézműveseire támaszkodik ezen a 

téren. Számtalan szakma követőit megtaláljuk itt, úgy mint hajóácsok, vitorlakészítők, fazekasok, 
fegyverkovácsok, fémművesek, kőfaragók. Számtalan halászdinasztia rója a tenger habjait, illetve 
kiemelkedően sok olajbogyót termesztenek a város mögött magasodó dombság naposabb, északi 
lejtőin. Rengeteg kereskedő munkálkodik a település falain belül. A város messze földön híres az 
állatviadalairól, és ennek folyományaként az idomárjairól. Ezzel szemben a kontinens többi részén 
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ismert ember-ember elleni viadalokat barbár dolognak tartják. A környező hegyek évezredeken át 
ontották magukból a különféle érceket, ám mára ezek már szinte kivétel nélkül kiürültek. 

A kardnemesek – szerzett előjogaiknak hála – a gazdasági élet szinte minden területén 
képviseltetve vannak. 

 
 
Városőrség és közbiztonság 

Mondják, a szövetség határain belül nincs még egy hely, ahol kevésbé lenne nyugodt az 
egyszeri ember élete, mint ebben a városban. A nagy tömeggel bizony sok-sok nyerészkedő és 
erkölcsi korlátoktól mentes szerzet keveredik a város tornyai közé. Persze a helyiek a 
megmondhatói, hogy annyira nem vészes a helyzet. Az itt élőknek nem is az élete, sokkal inkább a 
megélhetése kerül veszélybe a hétköznapok során. A missyr fehérbe öltözött talpasai szüntelenül 
róják a város utcáit, ügyelnek a rendre, ám minden sötét sikátorban ők sem lehetnek jelen. 

 
 

Épületek és utak 
Haddarennim egy erősen tagolt dombos vidéken terül el. Mivel a hajóépítés rengeteg fa 

nyersanyagot felemészt, itt főként kőből építkeznek. Az épületek egyes részei gyakran a sziklákba, 
sziklákból vannak kivájva. Főképp az ősi városrészekben jellemzőek a négy-öt szintes épületek, 
amelyek azonban jobbára alacsony belmagasságúak, szűkek, sötétek. A forróságot enyhítendő, a 
helyiek szinte minden épületet fehérre meszelnek. A tehetősebbek házainak lapos teteje teraszként 
szolgál, vagy gyakran erkélyekkel van ellátva. 

Azt, hogy hol lakik tehetős ember, már az otthonának megjelenése is jól elárulja. A 
tehetősek tulajdonában lévő épületeken faragott frízek, gyönyörűen megmunkált bronz ajtók és 
rengeteg virágos növény burjánzik.  

A város utcái, főképp a központi területeken kifejezetten keskenyek, szűkek. Nem egy 
helyen fordul elő, főképp a meredélyekre épült részeken, hogy egymás mellett legfeljebb két ember 
tud menni rajtuk egyszerre. Mindig tekervényesek, követik a hely, a terep adottságait. Gyakoriak a 
meredek lépcsők, a zsákutcák, a kisebb gyalogos hidak. Lóval, pláne szekérrel csupán a 
völgyekben futó szélesebb utakon lehet közlekedni. 

A parti út, mely gyakorlatilag körülfutja a Gályák tengerét, kiváló minőségű. A város 
határában futó szakasza egy jókora hasadék fölött, a helyiek által épített kőhídon ível át. Ez az a 
pont, ahol a város adószedői posztolnak. 

Tippek a városról képekben (Fontos: a szöveges részek NEM mérvadóak e modulban): 
https://hatvaros.wordpress.com/2015/11/17/hatvarosi-kirandulas/ 

 
 
Kapuk, falak, alagutak 

Ebben a városban nincsenek védelmi célt szolgáló városfalak és nincsenek a városnak 
kapui sem! A történelem eddig azt igazolta, hogy a veszedelem jobbára a tenger felől érkezik. 
Ráadásul egy ennyire tagolt vidéken képtelenség is lenne falakat emelni. A várost, ha a szárazföld 
felől meg is ostromolnák, mivel szinte teljes egészében kőből épült, felgyújtani sem lehet. Ezzel 
szemben a zegzugos és keskeny utcák, az erődként funkcionáló nemesi épületek, komolyan 
megtizedelnék a gyalogos erőket. A lovasság és az íjászok számára a terep leküzdhetetlen akadályt 
jelent. 

Azért, hogy a helyiek mielőbb értesüljenek a közelgő veszedelemről, a környező 
magaslatokon több tucatnyi őrtornyot építettek. A legtávolabbi majd félszáz mérföldre van innét. 
Szóval sem a szárazföld, sem a tenger felől nem érkezhet nagyobb sereg ide észrevétlenül. 

A több ezer éves építkezések során számtalan alagutat fúrtak a környék szikláiba. Ezek 
közül nem egy csak a kiválasztott kevesek számára ismert, illetve gyakran kétes ügyletek 
helyszínéül szolgál. Jellemző az is, hogy az évszázadok folyamán egymásra épülő lakószintek 
idővel a felszín alá kerülnek. Ezek jobbára szegényebb néprétegek számára továbbra is menedéket 
jelentenek. 
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Fogadók 
A városban egy időben közel tízezer külhoni is tartózkodhat. Természetesen ezek közül 

csak a legtehetősebbek engedhetik meg maguknak azt, hogy fogadókban szállásolják el magukat. 
Az árak, kiváltképp ünnepek idején, az egekbe szöknek. Az utazók többsége egyszerű, gyakran az 
utcaszint alatt található tömegszálláson húzza meg magát.  

A legismertebb és legnagyobb fogadóház a kikötő melletti Dagály. A legelőkelőbb a 
tehetős pyarroniak által kedvelt Fehér páholy. Szót kell még ejtenünk a páratlan konyhájáról híres 
Hét kemencés, illetve a nyugalmat garantáló shadoni Három Strázsa fogadókról. A leg-
elvetemültebb címért olyanok küzdenek, mint a Vasmacska, az El Dzsiah vagy a Rozsdás rákolló.  
 
 

Törvénykezés 
A városban elméletileg komoly szigorral súlyt le a törvény minden tilosban járóra. A 

gyakorlatban ez azért nincs így.  Sokkalta több tett marad megtorlatlan, mint gondolnánk. Az 
apróbb kihágásokkal a helyiek nem is igazán foglalkoznak. Teszem fel, ha ideje engedi és a városi 
őrség elkap pl. egy enyveskezű suhancot, néhány kiadós pofonnal hazazavarja.  

A súlyosabb cselekedetek fölött, amennyiben mód van az igazságszolgáltatásra, sosem 
hunynak szemet. Ilyen esetekben olyan szigorú büntetéseket szabnak ki, mint a csonkítás vagy a 
kaloda. A legsúlyosabb ítélet során kőkolonccal a nyakában indul az elítélt a tengerfenék felé. 
Amennyiben azonban oly sötét a vétek, hogy még Antoh is kivetné magából a gonosztevőt, 
fellógatják a törvényszegőt. No nem a megszokott módon. Itt az elítélt két kezét és a bal lábát kötik 
össze a háta mögött, majd egy magas helyről fejjel lefelé lógatva kötik ki a jobb bokájánál fogva. 
Többségük órákon, olykor napokon át, szenved ordítva, mielőtt a kárpiton túlra távozik. Innét a jól 
ismert mondás „Hátra kötöm a sarkadat!”, melyekkel az anyák riogatják tilosba tévedt csemetéiket. 

Az idegenek számára a Vendégjogként ismert hagyomány lehet a legkülönösebb. A 
városon belül, saját házában mindenki egyszemélyben képviseli a törvényt. Minden helyi Úr a saját 
otthonában. Ez azt jelenti, hogy elvben másokkal szinte bárki bármit megtehet saját házának falain 
belül, azzal nem kell senki felé elszámolnia. Akkor, amikor valaki mást vendégül lát a házában, 
hivatalosan is lemond erről az előjogról. A külhoniak számára ez tűnhet kisé túlzott 
udvariaskodásnak, hagyománytiszteletnek. Ezt a régi szokásjogot tompítja, hogy a mindenkori 
missyr a város egészére saját otthonaként tekint, ezzel nagyban gyakorolja a fent említett jogokat.  
 
 

Rendek, Céhek és Szervezetek 
Bár itt minden pyarroni istenség követőit megtalálhatjuk, mégis együttes számuk sem 

közelítheti meg az Antohhoz imádkozók tömegét. Ennek folyományaként a Tengerek Úrnőjének 
követői, Antoh papjai bírnak a legnagyobb számú vallási renddel a településen. Hatalmas úszó 
„erődjük” a középső öbölben horgonyzó, egykor szebb napokat látott, tucatnyi tengerjáróból 
tevődik össze, melyeket egykor gazdáik a rendnek adományoztak. Rajtuk közel száz pap és 
templomszolga éli mindennapjait. Nappali dagály idején innen mutatják be szertartásaikat a parton 
álló hívekkel egyetemben. 

A Gyöngykeresők fejvadászklán egyik oszlopa, alrendje az Obszidián oszlop. Tagjai az 
árnyak, melyek az ellenség nyomában osonnak, kikémlelik, megtévesztik őket. Ha kell, ügyelnek 
rájuk, legyenek akár a szövetség területén, vagy azon kívül. A Hat Város szövetségének kyr 
gyökerekre visszatekintő fejvadászklánja. Alapítása a legendák szerint a Kie-Lyron szövetséghez, 
és egy Mosoly néven ismert fejvadászhoz, Yle Cyrrashoz kötődik, állítólag ő és öt fia voltak az 
első gyöngykeresők. A klán a kyr számmisztika szerint öt területre oszlik, mely mind egy-egy 
tevékenységi kört jelöl. Ezeket a részeket oszlopoknak nevezik, és egy-egy drágakővel jelölik. Az 
Obszidián oszlopba a kémek, a Rubin oszlopba a támadó fejvadászok, a Gyémánt oszlopba a 
búvárok, a Smaragd oszlopba a testőrök, míg a Borostyán oszlopba az orgyilkosok tartoznak. Az 
oszlopok élén a Szobroknak nevezett elöljárók állnak. Rangban utánuk a mesterek, majd a halászok 
következnek, az újoncokat halacskák névvel illetik. A klán központja a titkos Jádeterem (mely 
minden bizonnyal Equasselben áll), itt hangolják össze az oszlopok tevékenységét. Ezt a feladatot a 
jádeőrök végzik. Klánházaik minden nagyobb városban megtalálható, ezeket fekete zászló díszíti öt 
gyönggyel; ide térhet be az, akinek szüksége van rájuk. Emellett minden oszlop rendelkezik egy 
oszloperőddel is, a Hat Város jelentős városaiban. Számos mágikus, különleges mechanikus tárgyat 
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alkalmaznak, és nagy a mágikus támogatottságuk is. A Hat Város, és a szövetség révén Pyarron 
támaszai, az Inkvizíció egyik öklei, a Gályák-tengerének partvidékén jelenlévő intrikák és 
gyilkosságok egyik főszereplői. 

Az Árnyékfestők tolvajklán nevét a rododa színdarabok tizenhárom hagyományos 
szerepének egyikéről, Morgena szolgálólányáról kapta. A dolog nem véletlen, hiszen a tagság ma is 
az istennőt tekinti patrónusának. A klán legalább több száz éve él, de manapság már egyáltalán 
nem virágzik. A dekadens nézeteik miatt, illetve mert kizárólag kellően intellektuális tagokat 
fogadnak maguk közé, a tagságuk néhány tucatnyi csupán. Az a hír járja, hogy az érdemesebbjeik 
misztikus kapcsolatban vannak az árnyékokkal. Elsősorban besurranó tolvajok, akik kizárólag 
éjszaka űzik mesterségüket. Nappal jobbára tisztességes életet élő emberek, akik sem más fajok 
egyedeit, sem a kirívó rassz jegyekkel bíró embereket nem fogadnak be maguk közé. Ők 
önmagukra és munkásságukra inkább vallási felekezetként tekintenek. 

 Cariac fia tolvajklán a Hat Város Szövetségének legendás tolvajvezére az Ezerarcú 
Alonssi Cariac után nevezték el magukat. Neves mentoruk számos helyi mese és kocsmai történet 
hőse, kinek kézügyességéről és átváltozó képességéről legendákat zengnek. Helyi utódai inkább 
védelmi pénz szedéséből és rablásból tartják fenn magukat. Kevésbé szervezett, de 
nagyságrendekkel több tagot számlál, mint az általuk gyűlölt Árnyékfestők és Holdvarázslók 
együttvéve. 

A Holdvarázslók tolvajklánja alig négy emberöltővel ezelőtt bukkantak fel a város utcáin. 
Szinte teljes bizonyossággal állítható, hogy az azonos nevű ibarai tolvajklánhoz köthetőek ők is. 
Rengeteg utcakölyök van a talpasaik közt. Jobbára zsebmetszésből, csalásokból, 
szerencsejátékokból és lopásból tartják fenn magukat.  

Az Arénamesterek a külvilág gladiátoriskoláinak helyi megfelelői, akik egy konkrét 
személy irányítása, neve alatt végzik munkájukat. Ez lényegében abban áll, hogy vadászaik és 
idomárjaik segítségével megkísérelnek minél több, a végső győzelemre is alkalmas állatot befogni 
és felkészíteni az elkövetkezendő küzdelmekre. Az állat-állat elleni viadaloknak komoly 
hagyományaik vannak a településen. Az egyes évszakok (meleg, esős, hideg) utolsó heteiben 
tartják azokat a küzdelmeket, melyre messzi földről is érkeznek nézők és „versenyzők”. Azt, hogy 
mely lény milyen kategóriába soroltatik, kivel vagy inkább mivel mérheti össze vérszomját, 
komoly szabályok határozzák meg. Az arénák mindenesetre mindig tömve vannak, és hatalmas 
összegek cserének gazdát ezekben a napokban.  

Az Amarro család a szó szoros értelmében egy boszorkánymesteri família. Rossz nyelvek 
szerint Gorvikból érkeztek pár száz esztendővel ezelőtt. Az, hogy mára mégis köztiszteletnek 
örvendenek, szintén a helyi állatviadaloknak köszönhető. Történetesen e népes család tagjai 
felelnek a viadalok biztonságos és korrekt lebonyolításáért. Varázserejüknek hála, és mert mindig 
együtt dolgoznak, a legvérszomjasabb bestiákat is képesek kordában tartani. Különös 
ismertetőjegye e népes családnak, melyben a nők is épp olyan beavatottak, mint a férfiak, hogy 
mindegyikük szeplős, vörös hajú figura. Csupán a missyr felügyeli ténykedésüket. 

A még felsorolás szinten megemlítendő, foglalkozáson alapuló főbb céhek: 
 Vízhordók, Matrózok, Hajóácsok, Vitorlakészítők, Kőfaragók, Alkímisták, 

Mészégetők, Temettetők stb céhe. Gyakorlatilag minden a városban jellemző foglalkozás céhekbe 
tömörül. E céheknek két fajtája ismert. A Nemesi és a Szabad céhek. Előbbiek a kardnemesek 
egyikének felügyelete alatt állnak, míg utóbbiak kizárólag a missyr felé tartoznak elszámolással. 
Jellemzően minden céh arra törekszik, hogy ez utóbbi osztályba tartozzék. 

 
 

Viadalok Völgye 
Közel egy mérföld hosszúságú, feltehetően természetes eredetű, 15-30 láb mély hasadék a 

város közepén, melynek legmélyebb pontja a tenger szintje alá esik. Erősen beépített terület, amely 
fölött féltucat függőhíd visz át. Az oldalában is mélyen bevezető, eltérő méretű járatok találhatóak, 
számtalan funkcióval. Három nagyobb és közel féltucat kisebb aréna található benne. A 
legnagyobb központi aréna ötezer fő befogadására is alkalmas. Ezen felül szinte minden 
arénamesteri ház is itt található. 
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Obszidián erőd 
A Gyöngykeresők fejvadászklánjának klánháza bárki által fellelhető és látogatható a város 

kikötője mellett. Ám mint a klán másik négy oszlopának a többi városban, úgy az itteni obszidián 
oszlopnak is van egy titkos erődje. Ennek az oszloperőd a fő bejárata a Viadalok völgyének keleti 
feléből, a Missyr terének sarkából nyílik. Maga az épület a központi városhegy alá vájt titkos 
járatokban található. Ez a játék során a kalandozók számára nem derülhet ki, de itt van az áhított 
varázskovácsműhely. (Ez lesz a fő oka annak, hogy játékosok klánja végül majd nem kezdheti meg 
a holdlunír gyártását.)  

 
Ősök csarnoka 

Egy nyitott, kyr mintára épült, impozáns oszlopcsarnok a városdomb tetején. Az elhunyt 
missyr teste – hogy szelleme őrködhessen alattvalói felett – is itt van felravatalozva, hiszen a 
hagyományok értelmében csupán az utód beavatását követően gyújtják meg a halotti máglyát, hogy 
a hamvakat a tenger felet kavargó szél szertehordja az elhunyt ősi birtokai felett. A missyr halotti 
mágia által védett (lásd NJK-k rész) holttestét tucatnyi őr vigyázza. 
 

A Varázsló szigete 
A sziget a várostól negyed napnyi hajóútra található délkeleti irányban. Rajta egy mára már 

romos őrtorony is található. A most elhunyt uralkodó bocsájtotta a dorani magiszter, Azel Timon 
rendelkezésére. A varázsló felügyelete alatt itt él az uralkodó lánya, Myorass Had’daren. 
Kettőjükön és egy vén cseléden kívül senki más nem lakik a szigeten. Egy nem túl nagy méretű 
nyári lak található ezen az aprócska szigeten. Szépen gondozott kertek és sok apró, kis és közepes 
méretű állat jellemzi a helyet. 
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FRAKCIÓK 
  
 
Az elsőszülött fiú (első körös örökös) 
 

Agron Had’daren. Húszas évei elején járó ifjú, aki Pyarronban kapott lovagi kiképzést. 
Nincs még egy éve, hogy visszatért délről. A közelmúltban több – morális alapokon nyugvó – 
összetűzése volt apjával. A fiú egy idealista, de mentes minden hátsó szándéktól. A becsület és 
erkölcsiség mintapéldánya. Erősen munkál benne a kötelességtudat, bár a rá nehezedő súlyt csak 
látszólag viseli könnyedén. Tanácsadóinak hála Pyarronhoz hű. Antoh helyi főpapja támogatja 
tanácsaival. Sőt, apja halála után egy magas rangú Dreina papnő diplomata is a városba érkezett 
kíséretével, hogy segítse (jó irányba terelje) tanácsaival. A városlakók számára ő az elsőszámú 
örökös.   

 
A mostoha és a másodszülött fiú (első körös örökös) 
 

Az elhunyt missyr második felesége Doras Lora Had’daren. Armen városából került ide. 
Az ott uralkodó apjának harmadszülött leánya. Tisztán politikai házasság volt az övék, mely hét 
esztendővel ezelőtt köttetett, az özvegy Had’darennel. A missyrrel közös gyermeke Wen 
Had’daren, aki a kötelezően elhált nászéjszakán fogant. Az elhunyt Treysiss és új felesége között 
sosem volt szoros kapcsolat. Oly annyira, hogy az ifjú ara – úgy hitte titkon – a nálánál idősebb 
udvari bárddal, Rounn Loandar tart fenn intim viszonyt. 

Férjének halála után, ismervén a helyi „hagyományokat” a nő retteg attól, hogy az ő vagy 
gyermeke élete is veszélybe kerülhet. Már üzent is apjának, hogy menekítse ki őket innen. Próbál 
minden lehetséges közszereplést elhárítani, illetve minden megkeresését elkerülni. Gyermekét 
próbálja elrejteni a külvilág elől, nehogy ők ketten a hatalmi harcok áldozataivá váljanak. 

 
A leány (első körös örökös) 
 

Myorass Had’daren. E különleges leányzó fogyatékosan született. Nem kommunikált a 
külvilággal, mondhatjuk az autizmus jeleit hordta magán. Születéskor halt meg édesanyja, azaz 
Treysiss első felesége Jara Syd Had’daren. A missyr ezt roppant nehezen dolgozta fel. A cseperedő 
kislány külsőleg nagyon hasonlított az édesanyjára. Az uralkodó vagyonokat költött arra, hogy 
megpróbálja az örökletes kórból kigyógyítatni a lányát. Ez látszólag sikerrel is járt, ám végül 
majdnem tragédiába fulladt, amikor egy mágikus procedúra során egy asztráldémon költözött a 
lány testébe. A „démon” történetesen korrigálja a lány sérült asztráltestének hibáit, ám 
természeténél fogva a Vörös hold ciklusával képes befolyását kiterjeszteni a lányra és rajta 
keresztül az asztrál síkra. A hold – bár nappal ez nem látszik – a késő délelőtti órákban kel fel és 
egy órával éjfél után nyugszik le. Ez az időszak az, amikor a „démon” képes önerejéből átvenni az 
irányítást. A másik szempont pedig a hold fázisa. Az egyik véglet a telihold, amikoris csekély a 
démon ereje. Ellenben fogyó holdnál hatalmas erőknek parancsol. (Elviekben a modul 6. napja az, 
amikor teljes holdfogyatkozás van!) Minderre hatással van még a lány érzelmi állapota, hisz 
nagyon erős érzelmi behatás esetén az asztráldémon a felszínre törhet és ilyenkor fékezhetetlen 
tombolás lesz rajta úrrá, amely zabolázatlan erőket zúdít az asztrálsikra. A missyr a fenti incidens 
után egy idős, dorani asztrálmágust kért fel segítőnek. Ő ki tudta volna űzni a „démont” a lány 
testéből, de az apa ezt nem hagyta jóvá, hiszen a lány tudata akkor ismét visszasüllyed a homályba. 
Így hát egy szigetet adományozott a magiszternek, aki Myorassal együtt ott él önkéntes 
száműzetésben a mai napig. Az apa pedig rendszeresen látogatta gyermekét a halála napjáig. 

A lány még nem tud szeretett édesapja haláláról. És nagyon veszélyes lenne, ha erről 
értesülne, mert az érzelmi behatástól az asztráldémon - saját síkján - őrült tombolásba kezdene. 
(Lásd Bestiák) Az ő felvonultatása az utódlási ceremónián elengedhetetlen, ha valaki rajta keresztül 
szeretne jogot formálni a trónra, ellenben garancia egy gigantikus asztrális tornádóra a 
felravatalozott apa miatt. 
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Az elveszett fivér (első körös örökös) 
 

Lyaniss Had’daren, aki eltűnt három évtizeddel ezelőtt. Hogy a valódi él-e vagy sem, 
felbukkan-e vagy sem az a mindenkori KM döntése. Szóval legyen az, ami a történet 
dramaturgiáját leginkább szolgálja. Ellenben a konzul és az Erioni bajkeverők az ő szerepében 
tesznek majd kísérletet a hatalomátvételre. 

 
Második körös örökösök 

 
Elviekben előfordulhat, hogy a történet végére a JK-k tevékenykedései folytán a második 

körös örökösök is potenciális jelöltek közé lépnek elé. Akár Pyarron, akár a játékosok klánjának 
támogatásával. Bár elvben jópár ilyen személy előfordulhat, mégis a legvalószínűbb jelöltek:  

Quessur Had’daren az elhunyt missyr apjának öccse. Lényegében egy szenilis 
matuzsálem, aki a palotában él. Korából és szellemi készségeiből adódóan könnyen irányítható, 
kiváló báb. 

Praedax Tyr az elhunyt missyr első feleségének bátyja. Egy semmirekellő szélhámos, aki 
az egyik fogadóban, hitelből múlatja idejét. Pont azzal a szándékkal érkezett nagy sietve 
Haddarennimbe, hogy hátha valamit tud majd profitálni egykori sógora váratlan halálából. 

Tago Sharragg az elhunyt missyr özvegyének apja. A Szövetség szomszédos városának 
Armennek uralkodója. Az ő felbukkanására van a legkisebb esély, de ha jön, akkor lehetséges, 
hogy egy szárazföldi sereg is érkezik vele. Az, hogy a kislányát féltő apa, vagy a hódító nagyúr 
lesz-e a szerepe a történetben, a KM döntésén áll. 

Oberiak Sharragg az elhunyt missyr özvegyének öccse. Önhitt, meggondolatlan, 
kalandvágyó, őnmagát kissé túlértékelő fiatalember. Hajója épp a város közelében járt, amikor hírt 
kapott a missyr haláláról. Célja bármi lehet. Tán a kedvenc nővérét jött „kimenekíteni”, tán 
bizonyítani akar a családjának, hogy ő lesz Haddarennim soronkövetkező missyre?  

 
 

Assernis Ház (kardnemes) 
 
Családfő: Jiljan Assernis (a Kapitány) 
Kardok száma: 1 
Kardok helye: A családi fegyverét sosem adja ki a kezéből, magánál tartja, az pedig (egyfajta 
Hatodik érzékként) mindig előre jelzi számára az őt fenyegető veszélyt. 
Haderő: Hat tökéletesen felszerelt két, illetve három evezősoros hadigályával rendelkezik. Ezek 
legénysége legalább 500 fő. 
Központ: A flottájának zászlóshajója a Calowyn. Ő maga is többnyire itt tölti idejét és csak 
határozott céllal száll partra. 
Gazda(g)ság: A család tizenegy halászhajóval rendelkezik. Másfelől a város körüli vizeken náluk 
váltható meg a halászati jog.  
Célok: Két fia és egy négy éves lánya van. A történet során – főképp lelkiismereti okokból – 
szeretné elérni, hogy a lányát jegyezze el a Ynchi Ház örököse, Akran. 
Gyenge pont: Négy évvel ezelőtt a Ynchi Ház akkori vezetője Hakyr és Jijan Assernis felesége 
viszonyt kezdett egymással. A kapitány ezt megtudván, a titkos légyottról hazafelé tartó csábítót 
párbajra hívta ki, ahol fegyvervesztés okán alul maradt az összecsapásban. Felindultságában a 
távozó Hakyr Ynchi-t így hátulról leszúrta, majd elmenekült a helyszínről. Az összecsapásnak nem 
voltak tanúi, a dologról egyedül Jiljan feleségének, Eklarissinek van sejtése. Az üggyel könnyen 
zsarolható. 

 
 

Brachur Ház (kardnemes) 
 
Családfő: Lasheran Brachur (a Földműves) 
Kardok száma: 1 
Kardok helye: A várostól északnyugatra található Türkiz mocsárban lévő rejtekhelyen. 
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Haderő: Alig 200 környékbeli jobbágya, továbbá majdnem 100 jól képzett udvariork harcos. 
Központ: A család város melletti majorsága. 
Gazda(g)ság: Földjein olajbogyót termeszt, továbbá ő birtokolja a város egyetlen présházát, 
melynek létesítéséhez kizárólagos jogot kapott a missyrtől. 
Célok: Konfliktuskerülő férfiú, akinek előjogai megtartásán túl nincs más célja. Ezt, azaz a 
változatlanságot és nyugalmat tartja egyedüliként szem előtt a választása során. 
Gyenge pont: Első körös örököse nincs. Egy semmirekellő unokaöccse fogja tovább vinni a 
kardját. Emiatt aggódik csak. Senkinek sem meri bevallani, de van egy olyan udvari ork tanítványa, 
akit sokkal szívesebben látna a család élén. Ehhez – mármint a vérség nélküli örökléshez – a missyr 
hozzájárulás szükséges. Ha ezt a vágyát valaki felismerteti vele, és ígéretet tesz az udvari ork jogos 
örökösként a kódexbe való felvételére, akkor azt fogja támogatni. 

 
 

Cyrn’ Hyrass Ház (kardnemes) 
 
Családfő: Cyr Cyrn’ Hyrass (az Ifjú) 
Kardok száma: 2 
Kardok helye: A család bankházának erős mágikus és fizikai védelemmel bíró kincstárában az 
egyik kard. A másik pedig, melyet letétként helyeztek el Equassel egyik dzsad bankházában, épp 
egy sebes tengerjárón van úton idefelé és nem tudni, időben érkezik-e. 
Haderő: 200 íjász és 100 fegyveres. 
Központ: Egy előkelő palota a városhegyen. 
Gazda(g)ság: Kizárólag a család foglalkozik pénzváltással, illetve a városban található egyetlen 
bankház is az övék. 
Célok: Céljuk, hogy a város aktív részt vállaljon az Ibarában folyó hadi cselekményekből. A 
háború mindig jó üzlet, főleg annak, aki a pénzt adja hozzá, még ha az nem is a sajátja. Ha pedig 
egy-két ottani város bankháza is elpusztul, talán vissza sem kell fizetni a hiteleket, vagy legalábbis 
az onnét szerzett javakból kifizethetik a tartozásaikat. 
Gyenge pont: Kincstáruk kong az ürességtől. Ők is kemény függésben vannak az északi dzsad 
bankházaktól. Ha ez kiderülne, az a ház gazdasági összeomlásához vezetne. Ezt a család – és 
előbb-utóbb a heves vérmérsékletű ifjú is – mindenképp szeretné elkerülni. 

  
 

Dran’Anradd’Delyath Ház (kardnemes) 
 
Családfő: Pirna Dran'Anradd'Delyath (a Dáma) 
Kardok száma: 3 
Kardok helye: Egy mechanikus és mágikus csapdákkal ellátott titkos kamrában, amelynek bejárata 
a ház központi épületének jól őrzött részéből nyílik. 
Haderő: 400 matróz a kereskedőhajóikról és 200 fegyveres. 
Központ: Több jelentős ingatlannal is bír a család a városon belül, ám a legjelentősebb a 
kikötőöbölben található palotájuk. 
Gazda(g)ság: Kereskedőhajói – egyedüliként – vámmentességet élveznek a város kikötőjében. 
Ezzel, ha olyan az árú, olykor még vissza is élnek. Másfelől a hajóépítők céhét is ők irányítják, 
mellyel a nyers faanyag kizárólagos beszállítóivá is váltak.  
Célok: Fő a változatlanság, de ha tovább lehetne a terjeszkedni, az ellen nincs kifogás. 
Gyenge pont: A családfő a város legjobb politikusa, így még ha valaki fényt is derít a család 
piszkos üzleteire, azzal sem lehet ténylegesen sarokba szorítani. A nő egy nagy küzdő, akinél a 
finom módszerek, a zsarolás, a fenyegetés nem érheti el a célját. 

  
 

Nabaart Ház (kardnemes) 
 
Családfő: Railekh Nabaart (a Dörzsölt) 
Kardok száma: 1 
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Kardok helye: Családi öröksége egy mágikus erszény, mely a mélytarisznya elvén működik és 
otthonának egy ajtóval nem rendelkező titkos kamrájába nyílik. A kardot is ott tartja. 
Haderő: 100 fő, részben alvilági készségekkel is bíró fegyveres. 
Központ: Legalább három kisebb nagyobb házat tart fent a család városszerte. Ezek közül a 
legismertebb a család által üzemeltetett Dagály fogadóval szomszédos épület.  
Gazda(g)ság: A Nabaart ház tett szert a városi fogadók és ivók adóztatásának jogára, mellyel 
kíméletlenül él is! Nem véletlen, hogy a helyi fogadósok egy emberként gyűlölik a Nabaart 
családot és ahol csak tehetik, ott rágalmazzák, szapulják őket. 
Célok: Railekh szeretné elérni, hogy az Obszidián oszlop, és így a szövetség jelentései hozzá is 
elérjenek. Épp ezért a missyri cím minden várományosainak felajánlkozik, mint tanácsadó. Régóta 
dédelgetett terve, hogy idővel a következő missyr kémfőnökévé váljon. Ez sokat lendítene a 
tolvajcéhének státuszán.   
Gyenge pont: A három helyi tolvajklán egyikének vezetője ő. Ha erre bárki bizonyítékkal tud 
szolgálni, az ügyes taktikával sakkban tarthatja Railekhet, aki egyébként majd mindent megtesz a 
zsaroló elhallgattatásáért. Azt, hogy melyik ez a tolvajklán, a KM határozza meg. 

  
Rassaljys’Mechcass Ház (kardnemes) 

 
Családfő: Dogan Rassaljys'Mechcass (az Öreg) 
Kardok száma: 2 
Kardok helye: Mindkét kardot egy különleges ládában tartják és mindenhová abban is szállítják. A 
láda színültig van vérrel, és kizárólag Dogan illetve vér szerinti leszármazottai nyúlhatnak bele 
büntetlenül. A mágiát a tharr pap tartja működésben. 
Haderő: 150 könnyű és ugyanennyi nehéz fegyveres katona, akik közül az elöljárók előszeretettel 
mérgezik fegyvereiket. 
Központ: A család egy kisebb, de jól védhető erődben fészkel a város egyik magaslatán. 
Gazda(g)ság: Kizárólag a ház kereskedhet a városban rabszolgákkal. Hivatalosan – mivel az 
államközösségen belül az ilyesmit rossz szemmel nézik – persze ezek olyan emberek, akik pénzért 
több éves szolgálatot vállalnak egy-egy helyen. Ám az életük és életvitelük nem sokban különbözik 
a rabszolgákétól. Hadigályákon kiváltképp jól szolgálnak. A Délvidéken Sikoltó néven ismert 
emberkereskedelemmel foglalkozó titkos szervezet egyik vezetője e család mindenkori első 
embere. 
Célok: Szeretné elérni, hogy a helyi alkimistákat és gyógyítókat tömörítő szabad céh ezentúl a 
családja felügyelete alá tartozzon. 
Gyenge pont: Amennyiben egy jelölt ígéretet tenne arra, hogy egy Tharr-szentély épülhet a 
városban, Dogan azt mindenképpen támogatná. Másfelől ha kiderülne, hogy közük van a 
Sikoltókhoz és/vagy emberáldozatokat is tartottak a várostól távol eső helyeken, az sem vetne túl jó 
fényt rá. Az inkvizíciót ez utóbbi például biztosan érdekelné. 

 
 

Ynchi Ház (kardnemes) 
 
Családfő: Yara Ynchi, fia Akran jogán (az Özvegy) 
Kardok száma: 1 
Kardok helye: A város Gilron szentélyében egy rejtekhelyen elzárva. 
Haderő: Kb. 150 fős, kiváló felszereléssel ellátott katona. 
Központ: A Műhelyek háza nevű családi épület két felső szintje. 
Gazda(g)ság: A városba érc és szén kizárólag a Ynchi ház közvetítőin keresztül kerülhet. Továbbá 
a házhoz tartozó mesteremberek munkáik kapcsán nem adóztathatóak. 
Célok: Faanyaggal kizárólag Pirna Dran'Anradd'Delyath háza kereskedhet a városban. Ez a Ynchi 
ház kézműveseit erősen korlátozza. Külön sérelmezik, hogy nincs eldöntve a faszén besorolása, 
amire mindkét család jogot tart. Célja, hogy fiára erős házat hagyományozzon. 
Gyenge pont: Ha valaki megfizet a férje gyilkosának, azt ő mindenképp támogatni fogja. 
Egyébként a gyilkosság mögött – tévesen – a Rassaljys'Mechcass házat sejti, mivel ők mindig is 
ágáltak a régi vallás feladása ellen, melyben egyébként a Ynchi ház korábban, és most is élen jár. 
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A szenátus konzulja (pók a háló közepén) 
 

Adex Artemius a konzul. Eltitkolt lánya Haria, aki jól képzett boszorkány. Előbbinek van 
egy felesége és két semmirekellő fia is, ám ők egyáltalán nem fontosak a számára. Ő a városban a 
szenátus – pontosabban Equassel – képviselője és a szövetségi haderő (csupán pár hajó) helyi 
parancsnoka. Sokkal inkább politikus, semmint katona. Célul tűzte ki a már korábban ismertetett 
tervének megvalósítását. Az indokai a pénznél jóval összetettebbek. Már tudatták vele, hogy 
hamarosan leváltják. Ám a missyrnél ott vannak a bizonyítékok (tanú) a kalózokkal való 
összejátszásról, amelyek miatt sosem élhetne békében. Ahhoz, hogy azokat megszerezze 
(eltüntesse) az „ő emberét” kell hatalomra juttatni. Miután ez megtörténik, az Erioni bajkeverők 
meglépnek a pénz kétharmadával. Biztos benne, hogy a Hatváros az Erioni bajkeverőket fogja 
keresni, akikhez neki látszólag semmi köze sincsen. Így ő nyugodtan visszavonulhat, 
megszervezheti lányának eltűnését stb, amíg a kalandozók menekülnek. Ez az alap terve. 
Valószínűleg az Éjjárók ebbe bele fognak kavarni. Így jó eséllyel nem marad más alternatíva majd 
a konzul számára, mint elmenekülni az erioniakkal és a lányával együtt. Kényszerpályára kerül, 
ahonnét már nincs visszaút, de menti, ami még menthető! Mivel a város – és főképp annak 
kardnemessége – kényesen ügyel a függetlenségére, ezért jellemzően ki nem állhatják Equassel 
konzulját, akinek közigazgatásilag nincs is semmi közvetlen hatalma a városban.  

 
 

Az Erioni bajkeverők (rivális csapat) 
 

Egy erkölcsi aggályoktól mentes kalandozócsapat, melynek tagja egy komoly színészi 
tehetséggel megáldott bárd testvérpár is. A konzul legfőbb szövetségesei, akiket Artemius a leánya 
praktikáival és a kilátásba helyezett vagyonnal tart „sakkban” úgy, hogy az ő szerepéről a 
kalandozók nem is tudnak. Haria sikeresen ujja köré csavarta a csapat egynémely férfi tagját. E 
kalandozók tapasztalati szintjükből adódóan képesek valódi ellenfelévé válni a játékosoknak is. 
Ettől függetlenül mi sem áll távolabb tőlük az önfeláldozásnál. Szóval, ha arra kerül a sor, inkább 
az életüket mentik. Csak épp az a baj, hogy feltehetően önhittségük okán, kései lesz a felismerés 
részükről, kikkel is kerültek szembe a játékosok karaktereinek személyében. 

 
 

A Hang (mindent elsöprő áradat) 
 

Egy szerzetes, aki testről testre járva hirdeti veszélyes eszméit, a demokráciát, azaz a 
néphatalom elveit. A köznép a Hangra (így hívják) egyfajta isteni kinyilatkoztatásként tekint. A 
Hang a lehető legszélesebb körben válogat testet a kinyilatkoztatásai eszközként. Olyat, aki már 
megtért az új eszméknek, és így örömmel és önként lesz szócsöve a Hangnak. A gyakorlatban ez 
úgy néz ki, hogy az egyszerű koldusként élő szerzetes elvonul egy félreeső sarokba. Aktiválja a 
Hatodik érzék diszciplínát, majd a tudata kilép a testéből (Lélekút) és megszáll (Eggyéválás) egy 
mágikus védelemmel nem rendelkező halandót. Ez a halandó általában egy olyan személy, akit a 
koldus korábban az utcán megfigyelt már, és ilyen vagy olyan okból alkalmasnak találta a 
soronkövetkező feladatra.  

A Hang tanai: minden értelmes halandó egyenlő, mert az istenek mindent egyféleképpen 
teremtettek, és mindenki imája és áldozata egyformán kedves a számukra. Mivel a halandó hívek 
egyenlők, ezért egyformán kell részesülniük a jogokból és kötelezettségekből. Tiszteletben kell 
tartaniuk egymás véleményét és szabadságát. Senki sem születik többnek vagy kevesebbnek 
másoknál. A különbségeket az önző és helytelen lelkület plántálta a haladók hétköznapjaiba. Az 
eredendő egyenjogúságból következik, hogy mindenki a saját sorsa felett őrködik. Másfelől a 
hatalom is érdemei szerint illet meg mindenkit. Így hát a közösség, azaz a nép az, amely az 
uralkodásra hivatott. Akik ezzel ellentétesen vélekednek, azok az égiek szándékával mennek 
szemben. Ebből adódóan, a közösség érdekében, az istenek akaratából változniuk, és ha szükséges 
veszniük kell a nagy, közös jó érdekében. 
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KEZDETEK 
 
A bemesélés alkalmával:  

- hírszerzési jelentésben foglaltak tisztázása (Hangulatkeltő II.),  
(Fontos, hová teszik el az írott jelentéseket? Hiszen, ha azokat valaki megleli náluk…) 
- feladat/cél pontos megadása  
(Útbaigazítás a városig, majd keressétek fel az ottani kémünket, Marrat Arkin-t. Jelszó*), 
- kapcsolattartás (saját pszi kontakt) és ellátmány kérés menetének tisztázása, 
- esetleges fogságba esés vagy halál miatt a klán titka nem derülhet ki, 
(Ezért valamilyen klánhoz illő lélekcsapda aktiválása, előkészítése vész esetére.) 

 
 
*Jelszó: Aki fel szeretné venni a kapcsolatot a klántársával, annak három azonos mássalhangzóval 
kezdődő szóval kell kezdenie a mondanivalóját. E mondat negyedik mássalhangzója adja meg, 
hogy a válaszolónak, az ő válaszában, mely mássalhangzóval kell kezdődnie az első három szónak. 
Ezt kell oda-vissza-oda-vissza lejátszani a sikeres „azonosításhoz”. Példa: 
- Haonwellben hallottam, hogy Marratot kell keresnünk, ha jó pénzt szeretnénk látni egy északi 
bestiáért. 
- Már megmondtam mogorva barátomnak, hogy több állatot nem tudok ellátni. 
- Bizony bánná Belack, ha ezt hallaná. 
- Hát hozzák hátra. Most még utoljára kivételt tudok tenni. 

 
 
Itt kezdődik a modul a JK-k számára!!! 
  

A modul nincs szigorú ciklusokra tagolva. Az elkövetkezőkben a különféle események, 
történések befolyásolják az eljövendőt. A Mesélőnek nincs más dolga, mint a különféle 
események és fordulatok adagolásával sztoriban tartani a csapatot. A játék célja nagyon sokféle 
módon elérhető. Fontos, hogy a KM hagyja játszani a játékosokat, akik most a koncepció 
értelmében nem elszenvedő tárgyai, hanem tevékeny és meghatározó alanyai, főszereplői lesznek 
az eseményeknek. Nagyon lényeges, hogy kellő mértékletességgel vezessünk be új szálakat. Azaz 
ne váljon követhetetlenné, csapongóvá a történet. Az egyetlen fixen tartandó mérföldkő a szenátusi 
követ megérkezése, melynek kőbe vésett időpontja a pénteki első (délelőtti) játékalkalom vége. 
Azaz sem előbb sem később, hanem SZIGORÚAN ott és akkor. Ez teljesen független attól, épp 
mivel vannak elfoglalva a játékosok, mert a követ hajója befut és a soron következő reggelen 
megkezdődik az öröklési procedúra.  

Az egyes fordulatoknak két fajtája van. A Köt(elező) és az Opc(ionális). Előbbieket 
minden mesélőnek kötelezően bele kell szőni a sztoriba, míg utóbbiak közül csak a dramaturgiailag 
oda illőt kell bemesélni. 
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JELENETEK ÉS FORDULATOK 
 

Bemelegítés gonoszságra (Opc.) 
 

Indításának időpontja és helyszíne: a nyitó jelenet a bányában 
 

A csapat a szervezet varázstudóinak segítségével egy régi, használaton kívüli bányába 
érkezik meg, amely húsz mérföldre van a várostól. (Egy hátas állat még kivezethető a tárnákból, de 
szekér vagy kordé már nem játszik!) Hajnal előtt vagyunk négy órával. 

Bonyodalom, hogy a tárnában két tíz év alatti pásztorfiú húzta meg magát, akik látják az 
érkezőket és megpróbálnak rejtve maradni. Ha a JK-k átkutatják a helyszínt, próbálják menekülőre 
fogni a dolgot. A bánya bejárata előtt egy birkanyáj várja a fiúkat. Javallott a csapatnak 
beállítottságához mérten kezelni a helyzetet, mert a szemtanúk komoly problémák forrásai 
lehetnek. Lásd Fény és Árnyék pontok. 

 
A mi kémünk (Köt.) 
 

Indításának időpontja és helyszíne: első nap, a helyi összekötővel való kapcsolatfelvétel utáni 
reggelen 
 

Marrat Arkin, a játékosok szervezetének helyi ügynöke. Feltehetően – az aktuális 
információk kinyerése miatt – a csapat tagjai a megérkezést követően vele akarják majd felvenni a 
kapcsolatot. Erre egyébként az indulás előtt vezetőik fel is hívják a figyelmüket. Az érkezésüket 
követő nap hajnalán (5:00) a városőrség fehérbe öltözött talpasainak egy szakasza érkezik a 
házához, hogy elvigye őt a Börtöntoronyba. (Reméljük nem alvással, hanem informálódással töltik 
majd az éjszakát.) A letartóztatás okairól nem nyilatkoznak, nincs is arról tudomásuk. Az osztag 
érkezését két egymástól függetlenül kiküldött halacska (alacsony Tsz-ű Gyöngykereső) kíséri 
titkon figyelemmel. A játékosok így az okokról nem tudhatnak semmit, ám vélhetően aggódnak 
majd. Rájuk van bízva, miképp kezelik a helyzetet. Konfrontálódnak, vagy meghúzzák magukat.  

Valójában az Oszlop utasítására fognák el Marat-ot a városőrök, mivel a neve képbe került, 
mint egy olyan külhoni arénamester, akinek köze lehet a missyr – bestia általi – halálához. Ennek 
azonban semmi alapja, és mivel nem törik meg, három nap múlva mindenképp elengedik. 
Csakhogy ezt a játékosok nem tudhatják előre! 

A lebukás és/vagy a benne rejlő információk okán a játékosok valószínűleg 
megpróbálhatják kiszabadítani. Szerencsére nem az Obszidián erődben, hanem a Börtöntoronyban 
tartják fogva, ahol az ítéletre váró hétköznapi gonosztevők többsége is senyved. Szóval ez egy nem 
túl nehéz feladat. 

További csavar viszont, hogy elfogását követően elővigyázatosságból Arkin egy hajtincsét 
magukhoz veszik a Gyöngykeresők emberei. Így a sikeres mentőakciót, ha nem követi rövid időn 
belül a kém likvidálása, még rajtaütések sorozatát indíthatja útjára. Kérdés, mikor és miképp 
jönnek rá az összefüggésre? 

 
Árulót fogtam (Opc.) 
 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 
 

A játékosok klánjának egyik renegátja bukkan fel a városban. Elképzelhető, hogy nem 
ismeri fel a játékosokat, ám a vérbosszút be kell teljesíteni. Csakhogy ez az alak nem véletlenül 
jutott el idáig. Érdemes óvatosnak lenni vele! Ráadásul lehet valamilyen formában épp érintett is a 
játékosok folyó ügyeiben?  
 

Az Elszabadult bestia (Opc.) 
 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 
 

A Viadalok völgyének egyik különleges képességű és igen veszedelmes bestiája (Példaként 
lásd Bestiák) szabadon mászkál a városban! A helyiek, képességének hála (pl. láthatatlan, 
alakváltó, teleportáló, anyagtalan stb) képtelenek levadászni, ám valamilyen oknál fogva (önként, 
véletlen, kényszer) a játékosok „konfrontálódnak” vele. Illetve van, aki hálás lenne érte, ha egyben 
kapná vissza a dögöt. 
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A Feltüzelt ostoba (Opc.) 
 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 
 

A város egyik fontos, illusztris és potens személyisége első látásra beleesik a csapat egyik 
tagjába. Ennek folyományaként rendszeresen zaklatja szerelmével, törekszik arra, hogy kettesben 
maradjon vele. Ajándékokkal és ajánlatokkal ostromolja. 

 
A Helyi rosszfiúk területén (Opc.) 

 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 
 

A KM által választott egyik helyi (alvilági?) klán vagy céh érdekeltségi köreibe ütközik a 
játékos csapat jelenléte. Így amazok megkísérlik saját stílusukhoz illő módszerekkel eltávolítani az 
alkalmatlankodó karaktereket. Persze szegények elsőre még nincsenek tisztában az 
erőviszonyokkal, így meggondolatlanságokat követnek el. Kérdés, a játékosok reakciójukban 
meddig mehetnek el a lebukásuk túlzott kockázata nélkül? 

 
Az Álca szerep visszanyal (Opc.) 

 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 
 

Amennyiben a JK-k egy érdekes és/vagy hangulatos álcával érkeznek a városba, a KM 
intézheti úgy, hogy ennek a tökéletességnek az árnyoldalaival is számolhassanak. Pl.: 

- Kereskedőként érkezzenek hozzájuk adószedők, vagy a konkurensek verőlegényei.  
- Mesterembereként a szaktudásukat igénybe venni kívánók hada. 
- Nemesi származás mímelésekor szolgálatra jelentkező ifjak, vagy báli meghívók. 
- Stb-stb. Minden a választott álcától annak tökéletességétől függ! 

 

A Régi ellenség (Opc.) 
 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és ahol nem léphetnek azonnal 
 

A városban egy rivális vagy épp szövetséges fél oldalán feltűnik a JK-k egyik régi 
„ismerőse”. Valaki, akivel a korábbi időkben már komolyan meggyűlt a bajuk! Kölcsönösen 
felismerték egymást, ráadásul olyan a szituáció, hogy a régi sérelmek vérrel való lemosására sem a 
hely, sem az idő nem alkalmas. Ám valamiképp fel kell oldani ezt a patthelyzetet. Vajon hisz-e 
nekünk, és mi hiszünk-e neki, ha egyességre is jutunk? Vállalható ezzel a lebukás kockázata? 
 
 

Ősi átok - Felvigyázó (Köt.) 
 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 
 

A modul eseményei kapcsán két ősi legenda is felszínre kerülhet. 
Az első és biztosan felbukkanó egy átok. Bár mára ez már csupán legenda, ám a történelem 

már többször bizonyította, hogy az, aki hamis utódként kerül a város uralkodói székébe, nem éli 
meg uralkodásának első évfordulóját. Ez egy átok, melyet a legelső uralkodó bocsátott az utána 
következőkre. A halál számtalan formában elérheti a missyri pozíciót bitorló latrot. Ez az egykori 
varázskovács Myrelyass Had’daren öröksége. 
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Ősi átok - Bosszúálló (Opc.) 
 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

 
A legendák máig is tarják magukat, hogy az alapítók idejében nem tizenkilenc, hanem húsz 

kyr pusztító érte el száz viszontagság után az akkori város falait. A kyr számmisztika szerint 
viszont ez rossz ómen lett volna a város jövőjére nézve. Ezért a legalacsonyabb rangban szolgáló 
pusztítóval, a Sab'dagron Syr nevű ifjú leánnyal, végeztek egykori fegyvertársai. Az elhunyt 
szelleme azonban visszatért a hullámsírból. Bosszúra szomjazó lelke családjának ősi kardjában 
lakozik. Így e romlott ereklye aktuális hordozója bosszúszomjas démonként kutatja a város 
kardnemeseinek utódjait, és ha bármelyikükkel is összefut, az sosem élheti túl a küzdelmet. Ám, 
hogy hol és kinél is van most ez az ereklye, azt homály fedi. Tán századok óta nem hallottak már 
felőle, de az is lehet a hordozója épp úton van errefelé!? 
 
 

Irány az Aréna (Opc.) 
 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 
 

Marra Arkin vállalkozása még a vártnál is sikeresebbnek bizonyul! A kedvenc bestiája a 
döntő kapujáig menetel. Arkin – ha a JK-k kimenekítik és most velük van – próbálja a csapat egy 
vagy több tagját arra rábírni, hogy tekintsék meg a küzdelmet. Ha a kedvenc kémük mégsincs jelen, 
de valamiért a JK-k intézik az ügyeit, akkor a korábbi idomárjai sarkalják őket ugyanerre. Esetleg 
valami politikai játszma során kerülhet képbe a dolog. A szál kiváló eszköz némi időhúzásra, ahol 
nem elég a bestiát irányítva (igen, átadhatjuk az egyik játékosnak) győzedelmeskedni, de 
szerencsés, ha meg is óvják a játékosok aljas mesterkedéseitől kedvencüket, vagy netán épp ők 
iktatják ki az ellenfelet a mesés vagyon és dicsőség megszerzésének érdekében. 
 
 

A Követ (Köt.) 
 
Indításának időpontja és helyszíne: bárhol a finálé megindításához (a 3. ciklus legvégén) 
 

Kyel papja, Revaldax Talman atya megérkezik. Ha a játékosok nem befolyásolják a dolgot, 
úgy csak egy imposztor, az Erioni bajkeverők csapatának egyik bárdja helyettesíti. A soron 
következő napkeltével megkezdődik az utódlási ceremónia. Addig jól felfogott érdekükből a 
konzul katonái és az ifjú Had’daren emberei is vigyázzák lépteit.  

Az igazi kyel papot az Erioni bajkeverők iktatták ki. A konzul információinak hála az éj 
leple alatt, egy varázsszőnyegen jutottak fel a hajóra. A kyel papot elrabolták/megölték, és a saját 
emberüket tették a helyére. Így ő, annak díszkíséretével együtt érkezett meg a Had’darennbe, 
kezében az ősi nemesi jogarral. (A jogar kyr neve kulcs-ot jelent. Talán ez a kulcs a műhelyhez?) 
 
 

A Missyr visszatér (Opc.!!!) 
 
Indításának időpontja és helyszíne: a finálé során, ha nem rontja a játékélményt 
 

A missyr halála csak jól megrendezett színjáték volt. Valójában sikerült kiiktatni a vadászat 
alkalmával rá rontó alakváltót. Ám az uralkodó kíváncsi volt, vajon ki mozgatja a háttérben a 
szálakat. Gyorsan döntött és belement a játékba. Ezért egy ismeretlen holttestével – esetleg egy 
varázsló által teremtett testtel – terelte el a figyelmet. A háttérből mindvégig követte az 
eseményeket. A ceremónia befejezése előtt azonban felbukkan, hogy kiugrassza a nyulat a 
bokorból, hisz nem tudja biztosan, ki is szándékozott az életére törni. Fontos, ha a játékosok 
átvizsgálják a felravatalozott missyr tetemét, ott előre döntenie kell a KM-nek, hogy ezt a szálat 
be akarja-e majd hozni. Javaslom, ilyen esetben vesse el ennek a lehetőségét a további 
bonyodalmak elkerülése okán! 
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BEFEJEZÉS 
 

A záró jelenet nagy valószínűség szerint az Ősök csarnokában fog zajlani. Tömény árulás 
és intrika! A pyarroni tanácsadók miatti „nemzeti öntudat” kártya kijátszása, az áltestvéröccs 
részéről. Melyre a konzul fölényeskedő és szenátusi főséget hangsúlyozó véleménye még egy 
lapáttal rátesz. Ezzel elintézve a kardnemesek támogatásának többségét az erioni bajkeverők 
imposztorának. Újabb (opcionális) fordulat lehet a Hang féle armageddon, melynek keretében a 
lázongó pórnép ezer fős tömege megkísérli meglincselni a ceremónián résztvevőket, esetleg rájuk 
gyújtja az egész városdombot. Hogy ebből mi és miképp valósul meg ténylegesen, az főképp a 
játékosok által véghezvitt cselekedetektől és a történet ütemezésétől függ. Fontos, hogy a játékot 
megelőzően ne legyen fix forgatókönyve a Mesélőnek, hanem a történet előrehaladtával válasszunk 
dramaturgiailag megfelelő kifutást az eseményeknek. Lehetőleg olyat, amely legalább köszönő 
viszonyban van a játékosok várakozásaival. 
  

Itt végződik a modul a JK-k számára!!! 
 

FÉNY ÉS ÁRNYÉK 
 

Egyértelmű, hogy a játékosok modulon belüli „hatalma” nagyon nagy. Ezt a KM csupán 
addig tudja jól kezelni, amíg a játékosok nincsenek ennek tudatában. Ehhez egy „paráztatás”-nak 
nevezet önszabályzó mechanizmust, azaz egy pszichológiai trükköt javasol a modul. Minden ciklus 
végén a KM felteszi az alábbi kérdést a játékosok számára: 

„Játékos szemmel a ti megítélésetek szerint mennyire került előtérbe a karaktereitek 
Haddarennimben való eddigi ténykedése. Gondolok itt főképp arra, hogy … (és itt felsorolod a 
kisebb-nagyobb túlkapásaikat, ténykedésüket). Pontozzatok 1-től 10-ig, ahol az 1 a ’Semmit nem 
tudhatnak az itt létünkről’, míg a 10, hogy ’Tuti lelepleződtünk’.” 

Ezt követően egy lapra sejtelmes arckifejezést színlelve jegyezd fel az egyes játékosok által 
egyenként bemondott értékeket. 

Működés:  
- A csapat tisztában lesz azzal, hogy nem tehet meg büntetlenül akármit. 
- Amikor már mindenki magas számokat mond be, és Te is időszerűnek és alkalmasnak 

látod, jöhet a válaszcsapás a modul részéről. 
 
 

UTÁNPÓTLÁS OTTHONRÓL 
 

A klánjuknak érdeke, hogy a JK-k akciója sikerrel járjon. Éppen ezért ha bármire igényük 
van, küldik, amint tőlük telik. Ám azért vannak korlátaik. Pl. kérés után fél nap, míg a barlangba ér 
a cucc. Az azonos feltételek biztosítása végett vegyük úgy, hogy: 

- napi szinten 100 Mp-nyi és 300 aranynak megfelelő forrás áll rendelkezésükre. Ha az 
egyszeri kérés ezt korlátot túllépi, akkor naponként még 20%-al nő ez a limit, de ugye ilyenkor 
napokat kell várni arra, hogy a klán beszerezze a kért dolgot. Pl. egy Átváltoztatás botja 133 Mp-s 
tárgy. Az, ha ma „megrendelik”, akkor holnaputánra érkezik meg, mivel 100Mp+20%+20% kell 
hozzá.  

- Embereket is kérhetnek, ám ezt a klán mindig kockázatosnak tartja a lebukásveszély 
miatt. Így naponta maximum 6 TSz-nyi klánhű NJK-t rendelhetnek a játékosok szolgálatába. 
Azaz pl. 6 db 1. TSz-űt, vagy 1 db 2. és 1 db 4 TSz-űt, vagy 12 db 0. TSz-űt. Fontos, hogy itt 
kizárólag a klán profiljának megfelelő kasztú (és fajú) NJK-k jöhetnek szóba. Minden ettől eltérő 
NJK TSz-e egyel magasabbnak számolandó és jó eséllyel kevésbé lojális zsoldosként érkezik meg 
hozzájuk.  

 
FONTOS: Ha a bányákban lévő Térkapus út „lebukik”, akkor ha JK-k nem gondoskodtak 

alternatíváról, legalább 3 napot várni kell az új utánpótlást biztosító útvonal „kiépítésére”. 
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PLETYKA GENERÁTOR 
 

k10 adott KARDNEMESI CSALÁDRÓL ÁLLÍTJÁK 
1 Új embereket keresnek vmi célra, feladatra. 
2 Összefogott a(z) … Kardnemessel/Céhhel/Szervezettel vmilyen cél miatt. 
3 Titkos kapcsolatban állnak egy külső hatalommal (Pyarron, Equassel, Dzsadok). 
4 A családfő rég nem mutatkozott. Esetleg fél, beteg vagy már nem is él?!? 
5 Érdekszférájukban gondok adódtak, mivel vmi történt. 
6 Agron helyett egy titkos jelöltet támogatnak majd a szavazáson. 
7 Agront támogatják, aki vmilyen további előjogokat biztosít majd a családnak. 
8 Embereik véres leszámolást terveznek a … családhoz tartozókkal szemben. 
9 A családtagok lázonganak a családfővel szemben. 
10 Nyoma veszett a(z egyik) családi kardjuknak és így nem választhatnak majd. 

 
k10 AZ URALKODÓRÓL ÉS AZ UTÓDLÁSRÓL 
1 A missyr özvegyének apja sereget küld Armenből, hogy biztosítsa unokája uralkodását. 
2 A missyr halála a fiának jött legjobban, hisz Agronnal megromlott a kettejük viszonya. 
3 Az özvegy vagy annak rejtélyes külhoni szeretője végzett a missyrrel. 
4 A pyarroni diplomaták teljesen átveszik az irányítást a város vezetése felett. 
5 Összesen 60 arany jutalmat tűztek ki az uralkodógyilkos bestia trófeájára. 
6 Külhoniak halásznak a zavarosban az utódlási hercehurca körül. 
7 Az Oszlop tisztában van vele, hogy a haláleset nem baleset volt. Esetleg közük volt hozzá? 
8 A Myorass nevű lányát titkon elvette egy equasseli nemes, aki így missyr lehet. 
9 Treysiss Had’daren valójában meg sem halt. Többen is látni vélték a napokban. 
10 Equassel nem hajlandó visszaszolgáltatni a beiktatási jogart, így a város vezető nélküli. 

 
k10 EGYÉB ÁLTALÁNOS ESEMÉNYEKRŐL 
1 Az egyik arénamester 100 aranyat kínált fel a missyrgyilkos bestia élve való elfogásáért. 
2 A Tántorgó nevű halászhajó elsüllyedt a kikötő bejáratánál. 
3 Dzsad szónokok érkeztek a városba, akik önkénteseket toboroznak a háborúba. 
4 Az időjárás miatt (szárazság) páratlanul rossz lesz az idei olajbogyótermás. 
5 Zúgolódnak a kisemberek a nemesi elnyomás miatt. 
6 Az egyik neves arénamester esélyes bestiáját megmérgezték, most keresi az elkövetőt. 
7 Különös halálesetek történtek a temető területén az elmúlt hetekben. 
8 Mindenki csodájára jár a hamarosan elkészülő új, négy evezősoros hadigályára. 
9 Fogadási tippek a soron következő viadalokra. 
10 A város határain kívül több embernek, jellemzően magányos utazóknak veszett nyoma. 
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TIPPEK ÉS FELJEGYZÉSEK A KM-EKNEK 
 

A modul során nincs KM forgás, mert az teljesen a játék rovására menne! Ellenben ha 
bármi gond adódna, keresd a modulírót!  

 
Elvben a játékosok önállóan képesek megélni a modulban. Kérem a mindenkori mesélőket, 

hogy a szokottnál is kisebb presszionálás és terelgetés mellett hagyják játszani a játékosokat, hogy 
valóban ők döntsenek a saját sorsuk felől. A dramaturgiailag megfelelően időzített fordulatokkal 
inkább a feszültséget, a történet feszességét próbáljátok fenntartani. Ezen keresztül tegyétek 
színessé, izgalmassá és egyedivé az idei játékot. 

 
 
 

Mi van ha … 
 
Szétszakad a csapat? 
Ez a legvalószínűbb probléma. Előfordulhat, hogy a csapat két vagy több részre szakad a rájuk váró 
teendők sokasága okán. Amíg csak két részre oszlanak, nincs gond, bár fontos, hogy akkor tényleg 
külön meséljen nekik a KM. A csapatokat egyébként érdemes egyben tartani, melyre talán a 
legjobb eszköz a külső nyomás fenntartása. Ha elhitetjük velük, hogy itt ellenséges területen 
vannak, amellyel szemben az erőik koncentrálása a leghatékonyabb magatartás a siker 
szempontjából. Javasolt a Telepátia szigorú kezelése (Pszi-pontok). 
 
A karakterek szökni próbálnak a modulból?  
Szerencsére a karakteralkotás már megfelelő motivációs hátteret biztosít. Ám mivel ez a játék a 
csapat szórakozását hivatott biztosítani, ők pedig valamilyen megfontolásból mégsem akarják a 
sztorit vinni, hát hagyjuk meg nekik ezt a lehetőséget. Cél, hogy jól szórakozzanak, bár nyerni így 
tuti nem fognak. 
 
A karakterek „eltévelyednek”, leragadnak valaminél a játék során?  
Egy-egy jól időzített megbízói pszi (vagy egyéb) üzenet, mely a feladat aktuális helyzete felől 
kíváncsiskodik, visszaterelheti a csapatot a helyes mederbe. Végső esetben akár egy olyan 
„küldött” is bevethető, aki személyesen ellenőrzi a dolgok állását. Ez a klán jellegétől függően egy 
élőholt, egy elementál, egy vérszolga, egy famulus vagy bármi más érdekes entitás is lehet.  
 
ELHALÁLOZIK az egyik karakter?  
Meghalt és vége. Amennyiben még több ciklus van hátra a történetből, akkor a hátországból 
küldött egyik segítő NJK-t, esetleg egy utánpótlásként kiküldött újabb klántagot hozhat be új 
karakterként a játékos! Az új karaktert 10.001 Tp-ből alkothatja meg a következő ciklus elejére. 
 
Eleget alszanak a karakterek?  
Kérlek Mesélő kövesd figyelemmel, hogy mennyit alszanak vagy esznek, tisztálkodnak stb. a 
karakterek. A modul történéseinek intenzitása várhatóan nemigen engedi meg az ilyen „luxus” 
elfoglaltságokat. A fenti dolgok elmaradásának következményeit, a végkimerültséget pedig 
élvezetesen le lehet majd mesélni!!!  
 
A csapat fejben nem képes megoldani a feladatot!Rutintalanok, elveszettek vagy kezdők?  
A Mesélő a kém Marrat Arkin (leplezett) irányítása alatt levezényli a történetet a számukra. 
 
A csapat a koronázás utánra tervezi az akcióba lendülést?  
Meg kell velük értetni, hogy az aktuális jelölt (pl. Agron) teljes pyarroni befolyás alatt áll. Híre 
megy, hogy a koronázást követően egy pyarroni diplomatákból álló régenstanács gondjaira bízza a 
várost ő maga pedig visszatér Pyarronba. Rá kell valamiképp a csapatot ébreszteni arra, hogy a 
koronázást követően elszalasztódik ez a lehetőség. 
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OPCIONÁLIS FORGATÓKÖNYV 
 

Nagyon fontos, hogy a KM a csapatára szabja a modult. Előfordulhat azonban olyan 
szituáció, amikor tanácstalanná válik a Mesélő, a „Hogyan tovább?”-ot illetően. Ilyenkor, azaz a 
legvégső esetben használható az alábbi segédlet, amely tartalmaz minden ciklusra néhány opciót, 
tippet. Ezek közül választhatja ki a KM, hogy a csapatának – azok eddigi cselekedeteihez mérten –, 
melyik a legmegfelelőbb megoldást. Mindig tartsátok szem előtt a JÁTÉKIDŐT, mint tényezőt! 

 
Indulás (1. ciklus) 
Úgy érzed, hogy kell egy kis tesztüzem a csapatnak, hogy belelendüljön? 
Bemelegítés gonoszságra jelenetet vedd elő. 

Az első út a bányától (térkaputól) a városig (Haddarennim)  
A karakterek az éj leple alatt villámgyorsan és minden gond nélkül eljuthatnak a falmentes városba. 

Ömlik az infó  
Megtalálják a helyi kémük otthonát, aki előbb tán nem is tudja, kik látogatták meg, majd ha nem 
hagynak aludni, akkor ontja magából az infót. Ezek közt legyen részigazság, tévedés és „Ezt ki kell 
deríteni” is. 

 
Bevezetés (2. ciklus) 
Fokoznád a hangulatot? 
Megérkezik a városőrség az elfogató paranccsal a kémért. Ne félj tőlük elvenni, hisz már így is sok 
infót kinyertek belőle.  

Irány a város  
Valami céllal (pl. tuti nincs meg minden infó/eszköz) megindulnak a város felé, hisz nem 
kuksolhatnak végig itt. Nyúlj a pletykagenerátorért! Keltsd életre e pezsgő várost! 

 
Elmélyedés (3. ciklus) 
Bekempeli magát a csapat kém házába? Vagy máshova? 
A Gyöngykeresők titkon épp átkutatják azt. Vagy a helyi alvilág látogatóba érkezik épp oda. 

Jöhetne valami bonyodalom még, ami megzavarja az állóvizet? 
Válasz egy történetbe illő Jelenetet a modulból (pl. Álca szerep, Helyi rosszfiúk, Árulót fogtam) 

FONTOS!!!  
A ciklus végén megérkezik Equassel követe a jogarral, és másnap kezdődik a ceremónia!  

 
Megoldás (4. ciklus) 
Tanácstalan a csapat? 
A klánjuktól érkező információ (pszi üzenet) vagy egy utánuk küldött, megfigyelő átlendítheti őket.  

Túl magabiztos a csapat?  
Egy váratlan és jól előkészített rajtaütés, vagy egy ideillő jelenet, fordulat (pl. Régi ellenség, Ősi 
átok - Bosszúálló) megzavarhatja még őket.  

 
Lezárás (5. ciklus) 
Túl simán megy minden? 
Jöhet a Hang féle felkelés vagy a Missyr visszatér fordulat.  

Bukni látszik a dolog vagy elfogyott a játékidő? 
Próbáld részsikerrel lezárni a történetet. Pl. a Hang féle lázadás elsöpri a játékosok felett most 
győzedelmeskedőket, ám ők maguk a jogarral, egy örökössel vagy néhány karddal sikeresen 
elmenekülhetnek. Ezzel megteremtve a lehetőségét az újrakezdésnek a „vihar” elülte után.  
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NJK-K  
 
 
Myrelyass Had’daren   halott    a városalapító első missyr 
Sab'dagron Syr    halott    a huszadik pusztító 
Treysiss Had’daren     halott    az egy hete elhunyt missyr 
Jara Syd Had'daren   halott    az elhunyt missyr első felesége 
Lyaniss Had'daren   *bármi*   a missyr elveszett testvéröccse 
Agron Had'daren   3. tsz lovag   az ehunyt missyr elsőszülött fia 
Doras Lora Had'daren   kasztnélküli (nő)  az elhunyt missyr özvegye 
Wen Had'daren   kasztnélküli (gyerek)  az elhunyt missyr második fia 
Myorass Had'daren   megszállt lélek   az elhunyt missyr egyetlen leánya 
Jiljan Assernis   6. tsz harcos   kardnemes (Kapitány) 
Lasheran Brachur  4. tsz harcos   kardnemes (Földműves) 
Cyr Cyrn'Hyrass   1. tsz harcos   kardnemes (Ifjú) 
Pirna Dran'Anradd'Delyath   kasztnélküli (nő)  kardnemes (Dáma) 
Railekh Nabaart   7. tsz tolvaj   kardnemes (Dörzsölt) 
Dogan Rassaljys'Mechcass   5. tsz bosz.mester  kardnemes (Öreg) 
Yara Ynchi     3. tsz amazon   kardnemes (Özvegy)  
Artemius Adex   kasztnélküli (férfi)  szenátusi konzul 
Haria Lehur (Adex)  4. tsz boszorkány  a konzul eltitkolt lánya, segítője 
a Hang     8. tsz szerzetes   a felforgató szerzetes 
Marrat Arkin    5. tsz fejvadász   a JK-k helyi kéme, arénamester 
Hasszir Miszib   6. tsz gladiátor   a város legnagyobb arénamestere 
Rounn Loandar   3. tsz bárd   az udvari bárd, Doras szeretője 
D'Aquil Anhiara   6. tsz Dreina papnő   diplomata, Agron tanácsadója 
Artem Itis    8. tsz Antoh pap  Antoh helyi főpapja 
Hudon Mirthan   11. tsz fejvadász  Gyöngykeresők vezetője, a Szobor 
Bartemn Amerro   6. tsz bosz.mester  az Amerro család feje 
Azel Timon    7. tsz varázsló   dorani asztrálmágus 
Revaldax Talman   6. tsz Kyel pap   a követ, a jogar hordozója 
Erioni bajkeverők   6. tsz    a konzul felbérelt kalandozói 
 
előre generált NJK név   NJK szerepe    Megjegyzés 

Beris Rys   …………………………………… ………………………… 

Ractor Damrand  …………………………………… ………………………… 

Dail Armarra-An  …………………………………… ………………………… 

Dailor Leyrna   …………………………………… ………………………… 

Mosso Hardat   …………………………………… ………………………… 

Shoclar Tres   …………………………………… ………………………… 

Gal Bezak   …………………………………… ………………………… 

Dzsdehr Hab   …………………………………… ………………………… 

Bedasse Haszef   …………………………………… ………………………… 
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MYRELYASS HAD’DAREN HALOTT, KYR VARÁZSKOVÁCS  VÁROSALAPÍTÓ MISSYR 
 
Jellemzés: Hét és fél ezer évvel a történet előtt élt kyr nemes, aki családját és hűbéreseit a széthulló 
birodalomból délre, a Sheralon túlra vezette és utóbb megalapította Haddarennim városát.   
Kinézet: Erős testalkatú, átlagos magasságú, vékony arcú, szigorú tekintetű férfiú, akinek szobra 
ma is ott áll az Ősök csarnokában. 
Jellem: A ma élők már nem sokat tudhatnak a városalapító személyiségéről.   
Motiváció: -  
Statisztikák: -  
 
 
SAB'DAGRON SYR    HALOTT  A HUSZADIK PUSZTÍTÓ 
 
Jellemzés: Hét és fél ezer évvel ezelőtt élt fegyverforgató, egy kyr dinasztia utolsó sarja. Pusztító. 
Családi kapcsolatok révén Myrelyass egyik követője, akit fegyvertársai fojtottak vízbe a kyr 
számmisztikának való megfelelés okán.  
Kinézet: Neméhez képest igen magas és erős testalkatú fiatal nő. 
Jellem: Lelke az ősi fegyverében él tovább és bosszúra szomjazik.   
Motiváció: Célja, hogy minél harcképesebb személy kezébe kerüljön, hogy ezzel megkönnyítse a 
vérbosszú beteljesítését.  
Statisztikák: Ego: 60 KÉ:9 TÉ:21 VÉ:24 Sebz:1k10+5 (leszármazottaknak mindig Ép) 
Különleges adottságok: telepatikus kommunikáció a hordozóval, még alárendelt státuszban is 
képes arra, hogy ha érdekei azt kívánják, a fegyver harcértékei negatívumként adódjanak hozzá a 
hordozó harcértékeihez. 
 
 
TREYSISS HAD’DAREN     HALOTT  AZ ELHUNYT MISSYR 
 
Jellemzés: Közel három évtizeden keresztül volt Haddarennim városának vezetője. Alattvalói 
félték, de egyben tisztelték is. Családtagjai, kikhez erős szálakkal kötődött, szerették. Halálakor 
hajítódárdával őzre vadászott a várostól északra elterülő hegyekben. Gyilkosa egy hatalmas 
barnamedve alakjában mutatkozó alakváltó, aki a konzul instrukciói alapján – az már többször is 
részt vett ott ilyen eseményeken az uralkodó társaságában – végzett vele, majd három szolgájával. 
A többiek elől pedig sikeresen elmenekült a sziklás hegyoldalak felé. A medvét máig is kutatják, 
irhájáért jutalmat ígértek. 
Kinézet: Késő középkorú férfi. Holtteste most is az Ősök Csarnokában van felravatalozva, mert a 
hagyomány szerint a város nem maradhat uralkodó nélkül. A hét fős díszőrség által minden 
percben védett holttest Darton papi mágiával van tartósítva. Halotti maszkja alatt az arc erősen 
roncsolódott, a testen több sérülés is található. 
Jellem: Szigorú, de igazságos uralkodó, aki valóban a város érdekeit tartotta szem előtt. Ezzel 
együtt sosem ódzkodott a nagypolitikai intrikák és fogások alkalmazásától. 
Motiváció: -  
Statisztikák: 4. TSz Fegyverforgató (Lovag) 
Az Ősök csarnokában található holttest(é)ről: a medve támadása miatt a test erősen roncsolódott 
és így pl. élőholtként „használhatatlan”. A testet a helyi Darton-papok egy egyedi Szertartás 
keretében közösen „felszentelték”. E varázs Erőssége: 500, Mana pont: 113. Fontos: amennyiben 
sikeres és mély vizsgálatot végeznek rajta, a Missyr visszatér című szál bevetése problémás lehet. 
 
 
JARA SYD HAD'DAREN   HALOTT AZ ELHUNYT MISSYR ELSŐ FELESÉGE 
 
Jellemzés: Treysiss első és egyetlen igaz szerelme, kinek az elvesztését a missyr halála napjáig 
nem tudta feldolgozni. Apja Equassel egyik nemesi családjának feje volt. Ma már ő sem él. Jara a 
missyrrel közös második gyermekük, Myorass születésekor hunyt el.  
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Kinézet: Kifejezetten előnyös külső megjelenéssel bíró nő, aki több az egykori kyrekre utaló testi 
vonással is bírt. 
Jellem: A ma élők közvetlen és a végletekig nyugodt emberként emlékeznek rá.   
Motiváció: -  
Statisztikák: - 
 
 
LYANISS HAD'DAREN   *BÁRMI*  A MISSYR ELVESZETT TESTVÉRÖCCSE 
 
Jellemzés: Az elhunyt missyr egyetlen testvére, aki 29 évvel ezelőtt, haldokló apja kérésére, hogy 
elkerüljék a testvérviszályt, egy nagyobb összeg kíséretében elhagyta Haddarennim városát. Arról, 
hogy mi lett vele, hogy merre jár, hogy visszatér(t)-e nincs információ. (A KM határozza meg.) 
Kinézet: Eltűnésekor erős testalkatú, átlagos magasságú vékony arcú férfi volt. Az uralkodói 
palotában ma is élnek sokan, akik anno személyesen is ismerték őt. 
Jellem: bármi 
Motiváció: bármi 
Statisztikák: bármi 
Különleges adottságok: bármi 
 
 
AGRON HAD'DAREN   3. TSZ LOVAG  AZ EHUNYT MISSYR ELSŐSZÜLÖTT FIA 
 
Jellemzés: A trón elsőszámú várományosa. Több éven át hazájától távol, Pyarronban tanult egy 
Dreinához hű lovagi rend tagjaként. Alig egy évvel ezelőtt tért vissza szülőföldjére. Azóta apja 
próbálta rávezetni az uralkodás rejtelmeire, amely azonban sok-sok súrlódáshoz vezetett az idők 
során. A nála egy évvel fiatalabb mostohaanyjával távolságtartó. Beteg húgával kapcsolatban, akit 
évek óta nem látott, kettős érzéseket táplál. Wen nevű féltestvérével közvetlen és megértő. 
Kinézet: Göndör, de rövid haj. Barna szemek és ápolt külső, kyrekre emlékeztető arcél. Átlag 
feletti testmagasság, izmos test. 
Jellem: Büszke, de kisé bizonytalan személyiség. Akihez sokkal közelebb áll a nyílt őszinteség, a 
lovagi eszme, mint a nagypolitika. Ettől függetlenül erősen munkál benne a kötelességtudat és 
felettébb kitartó. 
Motiváció: Számára nem kérdés, hogy ő lesz a város következő missyre, hiszen kiskora óta erre 
készítik fel.  
Merre jár (k10): Palota (1-4), Ősök csarnoka (5), Antoh-szentély (6), adott kardnemesnél (7-8), 
Konzulnál (9), Dreina-templom (0) 
Statisztikák: 3. TSz Fegyverforgató (Lovag) 
Különleges adottságok: pszi Af 
 

Agron testőrsége 
Az elsőszámú örökös védelméért D'Aquil Anhiara felel, aki valóban számít arra, hogy 
pártfogoltjának életére törhet valaki. Védence közvetlen közelében, a palota épületén kívül ezért a 
nap minden percében két paplovag és négy lovag (mind 5. Tsz-ű, páncél és közepes pajzs) 
található. Ezen felül a háttérben két – egy álcázott és egy láthatatlanság köpenyét viselő – 6. Tsz-ű 
fejvadász. A palotán belül azonban a két fejvadászon túl csupán egy paplovag és egy lovag marad 
az örökös mellett, bízva az épületen belül posztoló többi őr éberségében. Mind a védett személynél, 
mind a kíséreténél egy 1. szintű, gyors hatású (k6 kör) légi méreg található. Hatása bénultság/görcs. 
Hatóideje k5*10 perc. Természetesen ők mindannyian egy ellenméreg miatt, immunisak erre a 
készítményre. Támadás esetén védik az örököst és jobbára saját ruházatukon alkalmazzák a mérget, 
amely így a közelükbe kerülőkön hat. 
Csali: Minden napkeltekor egy fejvadász felveszi az örökös alakját és a szokásos kíséret mellett 
ellátogat a halott missyr ravatalához. Anhiara ezzel szándékosan jó alkalmat kínál a rajtaütéshez az 
esetleges támadók számára. Az örökös ekkor a palotában marad a szokásos véderőt védelme alatt. 
Ha egy ilyen merénylet „sikeres” az nekik csak kapóra jön, mert a ceremóniáig legalább nem kell 
tartani másiktól. A halálhír jól elrejt. Ezt a „csali” projectben résztvevő személyek is tudják ám! 
Éjjel: Egy intelligens Elf kopó tartózkodik az örökös szobájában, aki veszély esetén riasztja az 
egész palotát. Hallása 3x, szaglása 5x az emberéhez képest. Érzékelése: 17. 
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DORAS LORA HAD'DAREN  KASZTNÉLKÜLI (NŐ) AZ ELHUNYT MISSYR ÖZVEGYE 
 
Jellemzés: A szomszédos Armen városából került ide. Az ott uralkodó apjának harmadszülött 
leánya. A Treysiss-el kötött politikai házassága hét esztendővel ezelőtt történt. A missyr első 
feleségére, illetve annak Myorass nevű lányára ma is féltékeny. A missyrrel közös gyermeke Wen 
Had’daren, aki a kötelezően elhált nászéjszakán fogant. A missyrrel, aki inkább gyermekként 
tekintett a nála 25 évvel fiatalabb lányra, sosemvolt bensőséges a kapcsolata. Az udvari bárddal, 
Rounn Loandar fenntartott intim viszonyát a missyr elnézte neki. 
Kinézet: Szőke haj és zöld szem, továbbá formás idomok jellemzik a 24 éves nőt, aki jellemzően 
drága nemesi ruhákban szokott mutatkozni. 
Jellem: Érzelmileg labilis, ingatag személyiség.   
Motiváció: Félelem. Félti az önmaga és kisfia életét és jövőjét. Próbálja kivonni magát az 
utódlásért folyó csatározásokból. Ennek részeként férje halála óta elvonult a külvilág elől és 
igyekszik elkerülni minden társas érintkezést másokkal. Szeretne visszatérni Armenbe. 
Merre jár (k10): Palota (1-9), Ősök csarnoka (0) 
Statisztikák: Tehetős nő (Szépség: 15) 
Különleges adottságok: Statikus pszi pajzsok (30-30E) 
 
 
WEN HAD'DAREN   KASZTNÉLKÜLI (GYEREK) ELHUNYT MISSYR MÁSODIK FIA 
 
Jellemzés: Hat éves forma eleven fiúcska, aki meglepő módon, persze a maga egyszerűségével 
tisztában van felnőttek világában épp folyamatban lévő dolgokról. Korához képest kifejezetten 
okos és érdeklődő. 
Kinézet: Szőke és erősen túlsúlyos gyermek. 
Jellem: Nyugodt és beletörődő.   
Motiváció: -  
Merre jár (k10): (az anyja mellett) Palota (1-9), Ősök csarnoka (0) 
Statisztikák: Kölyök (Erő:5) 
Különleges adottságok: Statikus pszi pajzsok (30-30E) 
 
 
MYORASS HAD'DAREN  MEGSZÁLLT LÉLEK ELHUNYT MISSYR EGYETLEN LEÁNYA 
 
Jellemzés: Születésétől fogva, mely során édesanyját is elvesztette, nem kommunikált a 
külvilággal, mondhatjuk az autizmus jeleit hordta magán. A városban egyesek azt tartják róla, hogy 
néma, míg mások azt, hogy bolond, elátkozott stb. Csak a legszűkebb család van tisztában a pontos 
részletekkel. Az uralkodó vagyonokat költött arra, hogy megpróbálja az örökletes kórból 
kigyógyítatni a lányát. Ez látszólag sikerrel is járt, ám végül majdnem tragédiába fulladt, amikor 
egy mágikus procedúra során egy asztráldémon költözött a lány testébe. A lény történetesen 
korrigálja a lány sérült asztráltestének hibáit, ám természeténél fogva a Vörös hold ciklusának 
függvényében képes befolyását kiterjeszteni a lányra és rajta keresztül az asztrál síkra. Az első 
ilyen „vörös” ciklus alkalmával több haláleset is történt a palotában. Myorass ebben való szerepéről 
szinte senki nem tud. A haláleseteket sikertelen merényletként tüntették fel anno. 
Kinézet: A cseperedő kislány külsőleg nagyon hasonlított az édesanyjára. 
Jellem: Zavarodott, bizalmatlan és kíváncsi.   
Motiváció: Megérzi, hogy valami nincs rendjén, ezért szeretne mielőbb találkozni az apjával.  
Merre jár (k10): Varázsló szigete (0-9) 
Statisztikák: Tehetős nő 
Különleges adottságok: lásd Bestiák. 
 
 
JILJAN ASSERNIS  6. TSZ HARCOS  KARDNEMES (KAPITÁNY) 
 
Jellemzés: Az Assernis ház vezetője, azaz egy kardnemes.   
Kinézet: Jó kiállású, izmos és sármos középkorú férfi. 
Jellem: Látszólag magabiztos. Nagyon határozott.   
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Motiváció: Házának érdekeit képviselni (lásd Frakciók rész)  
Merre jár (k10): Palota (1), Antoh-szentély (2), adott kardnemesnél (3), Ynchi kardnemesnél (4), 
Calowyn nevű hajóján (5-7), Assernis ház (8-9), Szárazdokk (0) 
Statisztikák: 6. TSz Fegyverforgató 
Különleges adottságok: Statikus pszi pajzsok (25-25E), mágikus fegyverzet 
 
 
LASHERAN BRACHUR  4. TSZ HARCOS  KARDNEMES (FÖLDMŰVES) 
 
Jellemzés: A Brachur ház vezetője, közvetlen – vér szerinti – utódok nélkül. Felettébb felvilágosul 
és széles látókörű férfi, aki kedveli az irodalmat és örömét leli a kétkezi munkában.   
Kinézet: Erős, de inkább szívós férfi, aki már az ötvenes éveinek második felében jár. 
Jellem: Mindenkit tettei alapján ítél meg és mindent próbál kívülről, objektíven megítélni. Jól bele 
tudja képzelni magát mások helyzetébe.   
Motiváció: Valami értékeset hátrahagyni az érdemes utódok számára (lásd Frakciók rész). 
Merre jár (k10): Brachur majorság (1-4), Kint a földeken (5-8), Piactér (9), Présház (0) 
Statisztikák: 4. TSz Fegyverforgató 
Különleges adottságok: pszi Af, mágikus fegyverzet 
 
 
CYR CYRN'HYRASS   1. TSZ HARCOS   KARDNEMES (IFJÚ) 
 
Jellemzés: Heves és meggondolatlan ifjú, aki még húsz sem múlt. Betegeskedő apja halála után 
örökölte meg jelen státuszát. Nagyon sokat próbál adni a látszatra.  
Kinézet: Jellemzően komor tekintetű ifjú. Átlagos testi adottságokkal bír. Drága, ám visszafogott 
öltözékekben jár. 
Jellem: Hevessége kétes szituációkban illetve stresszhelyzetekben meggondolatlanná teszi a 
viselkedését. Önön hibái, melyeket hamar belát, dühíthetik.  
Motiváció: Kora és képességei okán kisebbségi komplexusa van, ezért mielőbb szeretné 
elismertetni magát a többi kardnemessel és a majdani uralkodóval. (lásd Frakciók rész)  
Merre jár (k10): Palota (1), Bankház (2-3), Cyrn ház (4-7), Kikötő (8), Viadalok völgye (9), adott 
Fogadóban tárgyal (0) 
Statisztikák: 1. TSz Fegyverforgató 
Különleges adottságok: Statikus pszi pajzsok (30-30E), mágikus fegyverzet 
 
 
PIRNA DRAN'ANRADD'DELYATH   KASZTNÉLKÜLI (NŐ)  KARDNEMES (DÁMA) 
 
Jellemzés: Figyelemre méltóan jó politikai érzékkel bíró kardnemes, aki szinte mindig egy lépéssel 
előtte jár riválisainak. Épp ez az oka, hogy riválisai és partnerei fenntartással viseltetnek iránta, ám 
Pirna ezt is képes jól kezelni. Övéi ellenben már-már rajongásig tisztelik e fentebb megfogalmazott 
képességeiért.  
Kinézet: Későközépkorú, elhízott és nem túl előnyös megjelenésű nemeshölgy. 
Jellem: Számító és szívtelen, aki képes kiválóan színlelni bármilyen érzelmi megnyilvánulást. A 
felszín alatt azonban sosem veszíti el a kontrollt. Kiváló emberismerő.  
Motiváció: Házának érdekeit képviselni (lásd Frakciók rész)  
Merre jár (k10): Palota (1), Vámház (2), Dran ház (3-6), Adex konzul otthona (7), Kikötő (8-0)  
Statisztikák: Tehetős nő 
Különleges adottságok: pszi Af, lélektan Mf 
 
 
RAILEKH NABAART   7. TSZ TOLVAJ   KARDNEMES (DÖRZSÖLT) 
 
Jellemzés: Húszas éveinek végén járó férfi, aki mindenhol nyitott szemmel jár. Valójában azonban 
kettős életet él. Egyfelől köztiszteletben álló nagy múltú családhoz tartozó kardnemes, másrészről 
az egyik helyi tolvajklán vezetője. 
Kinézet: Vékony, átlag feletti magasságú férfi. Szakáll és bajusz, előkelő megjelenés jellemzi. 
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Jellem: Gyakorlott és ügyes hazudozó, aki felettébb simulékony modorú. Próbálja minden téren 
eladni, hogy ő mennyire a város érdekében ténykedő, az egyszeri dolgos embereket féltő nemes.   
Motiváció: Mivel a városban működő egyik tolvajklán tagja is, szeretne bekerülni a velük szemben 
ténykedő erők soraiba (lásd Frakciók rész)  
Merre jár (k10): Palota (1), Kikötő (2), Viadalok völgye (3-4), adott Fogadó (5), Dagály fogadó 
(6-7), Nabaart ház (8-9), Amerro ház (0) 
Statisztikák: 7. TSz Szerencsevadász (Mellébeszélés Mf) 
Különleges adottságok: eltérő hatású méregfiolák, tűgyűrű 
 
 
DOGAN RASSALJYS'MECHCASS   5. TSZ BOSZ.MESTER  KARDNEMES (ÖREG) 
 
Jellemzés: Idős, az idők szavát meg érteni nem akaró családfő. Nosztalgikus lelkületeokán 
rögeszmésen ragaszkodik a családjának és városának régmúltjához. 
Kinézet: Hajlott hátú öregember, aki a vélt vagy valós kyr őseire hajazó külső megjelenést 
preferálja. 
Jellem: Szigorú, rosszindulatú és kárörvendő. E három jelző jellemzi leginkább a személyiségét. 
Emberei között – kik jobbára tartanak tőle – komoly tekintélyt vívott ki magának.   
Motiváció: Házának érdekeit képviselni (lásd Frakciók rész). Szeretne visszatérni a régmúlt idők 
dicsőségéhez. 
Merre jár (k10): Rassaljys ház (1-7), Temető (8), Viadalok völgye (9-0) 
Statisztikák: 5. TSz Varázstudó (-2 minden fizikai képességre) 
Különleges adottságok: pszi Mf, varázshasználó 
 
 
YARA YNCHI     3. TSZ AMAZON  KARDNEMES (ÖZVEGY)  
 
Jellemzés: Yara északon, a Riegoy-öböltől délre látta meg a napvilágot, közel négy évtizeddel 
ezelőtt. Az ottani amazon törzsek egyikében született, majd még gyermekkorában rabszolgaként 
került Erionba. Későbbi apósa hozatta onnét Haddarennimbe, hogy a családjában felhígult kyr vért 
ismét feldúsítsa. Gyakorlatilag egész életét itt élte le, múltjának pontos részleteivel nincs is nagyon 
tisztában. Férje halála után – akit meggyilkoltak – ő vette át a család irányítását.  
Kinézet: Magas, egy átlagos nőhöz képest erős testfelépítésű, felettébb szép arcú teremtés, aki kyr-
ekre jellemző testi adottságokkal is bír. 
Jellem: Szigorú, de igazságos vezető, aki – ha a helyzet úgy hozza – nem rest a végletekig elmenni 
a női „praktikák” bevetése terén sem.  
Motiváció: Egy erős házat hagyni gyermekére (lásd Frakciók rész)  
Merre jár (k10): Palota (1), Bankház (2), Ynchi ház (3-7), Kikötő (8), Piactér (9), Gyöngykeresők 
klánháza (0) 
Statisztikák: 3. TSz Fegyverforgató 
Különleges adottságok: Emberismeret Mf, Mellébeszélés Mf 
 
 
ARTEMIUS ADEX  KASZTNÉLKÜLI (FÉRFI)  SZENÁTUSI KONZUL 
 
Jellemzés: Ő a történet főbb szálait mozgató szereplő. A hálója közepén gubbasztó pók. A külvilág 
számára csak egy megkeseredett, életunt hivatalnok, aki látszólag az alkohol és a szerencsejátékok 
rabja. Két semmirekellő fiúval és egy házsártos feleséggel verték meg az istenek, akiket könnyedén 
vezet orránál fogva Artemius. Nem úgy egyetlen és szeretett, bal kézről született lányát, aki az 
egyetlen bizalmasa a férfinak. Lányával pszi-n keresztül tartja a kapcsolatot. 
Kinézet: Ötvenes éveiben járó, kisé pocakos férfi. Jellemzően előkelő és drága ruházatot visel. 
Olykor ápolatlan külsővel mutatkozik. 
Jellem: Okos és alapos figura, aki kiválóan képes másokat manipulálni és megtéveszteni.   
Motiváció: Nyugalomban és gazdagon visszavonulni. (lásd Frakciók rész) 
Merre jár (k10): Palota (1), Adex ház (2-4), Kikötő (5), Viadalok völgye (6-8), adott Fogadóban 
(9-0) 
Statisztikák: Tehetős (férfi) 
Különleges adottságok: Statikus pszi pajzsok (45-45E), Mellébeszélés Mf, Pszi Mf 
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HARIA LEHUR (ADEX)  4. TSZ BOSZORKÁNY  A KONZUL BIZALMASA, LÁNYA 
 
Jellemzés: Artemius kalandozó vérű talpraesett és eltitkolt leánya, apjának egyetlen bizalmasa. 
Terveinek tudója és segítője, egyesek szerint szeretője. A csábítás rejtelmeiben páratlan 
jártassággal bíró szépség, aki – hála az apja által foglalkoztatott oktatóknak – kiválóan ért mások 
manipulálásához és rendkívül okos. Jobbára a háttérben marad. Apjával pszi-n keresztül tartja a 
kapcsolatot. 
Kinézet: Vékony, magas, tökéletes megjelenésű, húszas éveinek elején járó lány. Fekete haj és 
fekete szemek. Érzéki külső. 
Jellem: Vidám és számító teremtés, aki páratlan kisugárzásának hála azonnal felkelti az ellenkező 
nem tagjainak érdeklődését. Imádja a kihívásokat és egyáltalán nem gátlásos semmilyen téren.  
Motiváció: Izgalom és káosz.  
Merre jár (k10): az Erioni bajkeverők „mellett” épp feladatot végrehajtva 
Statisztikák: 4. TSz Varázstudó (Szépség és Intelligencia: 17) 
Különleges adottságok: pszi Mf 
 
 
MARRAT ARKIN  5. TSZ FEJVADÁSZ  A JK-K HELYI KÉME, ARÉNAMESTER 
 
Jellemzés: A JK-k szervezetének feltétlen hűséggel bíró tagja, akit két évvel ezelőtt, mint gazdag 
kereskedőt küldött ide a klán. Azóta tehetséges arénamesterként éli életét. Közben sok-sok 
részinformációt begyűjtve a városról és annak prominens személyeiről.  
Kinézet: Körszakállas, tagbaszakadt fickó. Apró közelálló szemekkel. 
Jellem: Közvetlen férfi, aki a közelmúltban kisé azért elkényelmesedett. Amíg a JK-k nem teszik 
„helyre”, hajlamos legalábbis egyenrangú klántagként viszonyulni hozzájuk, akár a „fejükre nőve”! 
Motiváció: A klán céljaiért dolgozik, de mellesleg az arénamesteri teendőket is megkedvelte, 
szóval próbál egyszerre két lovat megülni, ami nem feltétlenül optimális megoldás.  
Merre jár (k10): Történettől függ. 
Statisztikák: 5. TSz Fegyverforgató 
Különleges adottságok: pszi Mf, fejvadász 
 
Marrat információi 
Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a JK-k számára minden olyan információt megad, mely itt 
tartózkodása során a tudtára jutott. Ez azt jelenti, hogy az arénamesterként itt töltött két év során, 
mivel tudatosan erre készült, sok-sok embert ismert meg és sok-sok mindenről értesülhetett. Olykor 
azonban – főképp, hogy a JKnak imponáljon – feltételezésekbe bocsátkozik, amelyek jó része 
legyen TÉVES! AZAZ NE HAGYJUK, HOGY JK-K FELTÉTLENÜL RÁ 
TÁMASZKODHASSANAK!!! Minden olyan dologban, ahol mégsincs információja, jó eséllyel 
tud olyan személyt mondani, aki esetleg(!) a JK-k segítségére lehet. Persze ez magában hordozza a 
lebukás veszélyét is. 
Amit biztosan tud:  
- általánosságok az örökösödésről 
- a lehetséges első körös örökösök személye 
- az egyes Kardnemesekről általánosságok 
- a város történelme és politikája 
- a két ősi „átok” létezése 
  (Felvigyázó és Bosszúálló) 
- a helyi viadalokról mindent és mindig 
- a helyi alvilág helyzetét nagy vonalakban 
- második körös örökös közül csak egyet 
  (Quessur Had’daren) 
- a Varázsló szigetének létezése 
  (Myorass ottlétéről nem, csak a missyr oda 
irányuló látogatásairól.) 
 

Amit biztosan nem tud:  
- a konzul szerepe a történetben 
- Myorass problémája és megtalálhatósága 
- a Hang kiléte és terve 
- Railekh Nabaart titkos élete 
- Jiljan Assernis bűne (Gyilkosság) 
- Lasheran Brachur titkos vágya 
- Dogan Rassaljys'Mechcass titkai 
- Hyrass’Cyrn ház eladósodottsága 
- a Gyöngykeresők meggyengülése 
- a követ (várható) érkezésének időpontja 
- a kardnemesi kardok (rejtek)helyeit 
- az Obszidián erőd holléte 
 
 

 



 36 

A HANG    8. TSZ SZERZETES  A FELFORGATÓ SZERZETES 
 
Jellemzés: A nemesi családba született férfit Dreina papjának szánták felmenői, ő azonban hamar 
letett erről és Ópyarroni szerzetesnek állt. Megosztó és újszerű hitvallása okán idővel onnét is 
tovább kellett állni. Pár esztendőn át vándorprédikátorként ténykedett az államszövetség területén, 
mely szinte minden alkalommal a helyi nemességgel való konfrontálódáshoz és kiutasításhoz 
vezetett. 
Kinézet: Koldusként tengeti mindennapjait, így külső megjelenése is ennek megfelelő. 
Jellem: Erős küldetéstudattal bír. Vallja, hogy az egyénnek a közösség érdekében mindent meg 
kell tennie, épp ezen elv mentén mindenki feláldozható a jó célhoz vezető úton. Nem gyáva, csupán 
önmagára, mint a tudás forrására tekint. Ám ha a siker garantált, örömmel áldozza fel akár a saját 
életét is. 
Motiváció: Az általa népközpontúságnak (demokrácia) nevezett eszmerendszer általános 
elterjesztése, melyet Krad közvetlen sugalmazásának tart. 
Merre jár (k10): Bárhol a városon belül, kerülve a felszentelt helyeket. 
Statisztikák: 8. TSz Varázstudó 
Különleges adottságok: Szerzetesi mágia és pszi Mf 
 
 
HASSZIR MISZIB  6. TSZ GLADIÁTOR A VÁROS LEGNAGYOBB ARÉNAMESTERE 
 
Jellemzés: Bő egy évtizede érkezett Ibarából a városba, ahol középszerű gladiátor lehetett. Itt 
ismert és elismert figura. Az általa indított vadak rendszeres győztesei az évszakos viadalok 
különböző kategóriáinak. Szinte mindenkit ismer. Jobbára bejáratos a város minden tehetős 
személyének udvarába. Kiváltképp jó kapcsolatot ápol Adex konzullal, akinek hitelez is. 
Kinézet: Több mint 2 láb magas dzsad, akinek haja és arcszőrzete már őszbe hajlik. A felszedett 
kappanháj alatt azonban még tekintélyes izomzattal bír.  
Jellem: Türelmes, megfontolt, de számító figura, aki kizárólag a saját érdekeit tartja mindenkor 
szem előtt. Mentes minden erkölcsi aggálytól. 
Motiváció: Vagyon és győzelem. Épp ilyen sorrendben.  
Merre jár (k10): Otthon (1-3), Kikötő (4), Viadalok völgye (5-9), adott Fogadó (0) 
Statisztikák: 6. TSz Fegyverforgató 
Különleges adottságok: gladiátor 
 
 
ROUNN LOANDAR   3. TSZ BÁRD  UDVARI BÁRD, DORAS SZERETŐJE 
 
Jellemzés: Északi vándordalnokként érkezett ide néhány évvel ezelőtt. Rajong a missyr 
özvegyéért.  Egyértelmű külhoni származása. 
Kinézet: Jóképű, kissé megkeseredett húszas évei végén járó fiatalember. Megjelenése igényes, de 
nem kirívó. 
Jellem: Nem veti meg az élet örömeit. Szereti a dorbézolást és imádja, ha a társaság 
középpontjában lehet. Kedvét leli a flörtölésben, de mivel most épp komolyan szerelmes, ennél 
többre nehezen hajlandó. Nem épp a megfontoltságáról híres. 
Motiváció: Mindent megtesz azért, hogy Doras Lora Had’darent biztonságban tudja. Sokkal 
jobban oda van a lányért, mint fordítva. Amolyan másodvirágzását, hősszerelmes korszakát éli épp. 
Merre jár (k10): Palota (1-8), Kikötő (9), adott Fogadó (0) 
Statisztikák: 3. TSz Szerencsevadász 
Különleges adottságok: bárdmágia 
 
 
D'AQUIL ANHIARA   6. TSZ DREINA PAPNŐ     DIPLOMATA, AGRON TANÁCSADÓJA 
 
Jellemzés: Középkorú papnő, akit a pyarroni Papi szék küldött érdekeinek képviseletére a városba. 
Csupán néhány napja érkezett. A feljebbvalóinak utasítására Agron-t látja el tanácsokkal az 
utódlással kapcsolatosan, akit egyébként – igaz csak felszínesen – de már korábbról is ismert.   
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Kinézet: Alacsony, vékony, rövid barna hajú nő, aki ártatlannak tűnő megjelenésével képes első 
látásra jó benyomást tenni másokra. 
Jellem: Elhivatott, nyugodt és kifejezetten okos. Legfőbb hibája a túlzott önbizalma, illetve hogy 
feltétlen hisz a pyarroni eszme teljes tökéletességében.  
Motiváció: Elöljárói utasításainak megfelelően olyan utódot kíván missyr-ként támogatni, kinek 
Pyarronnal kapcsolatos hűségét és elhivatottságát biztosítva látja. Ez most épp Agron. 
Merre jár (k10): Aktuális jelöltjük (jellemzően Agron) mellett. 
Statisztikák: 6. TSz Varázstudó 
Különleges adottságok: pszi Mf, papi mágia, lovagi kíséret 
 
 
ARTEM ITIS    8. TSZ ANTOH PAP ANTOH HELYI FŐPAPJA 
 
Jellemzés: Évtizedek óta egyházának első embere ő a városban, aki e „szűk” körön belül komoly 
tekintélyt vívott ki magának. A politikai csatározásokból próbálja mindinkább kivonni magát, 
mivel erősen hisz a vallásosság világi dolgokon való felülállásában. 
Kinézet: Középkorú, szikár férfi. Gyakorlatilag teljesen kopasz. Testét (tar koponyáját és arcát 
kiváltképp) gyönyörűen kidolgozott szakrális témájú tetoválások fedik. Ezek javarészét az előkelő, 
ám egyáltalán nem hivalkodó ruházata is látni hagyja mások számára. 
Jellem: Fanatikusan hisz istenasszonyában. Töprengő, gyakorta intuitív személyiség, aki határozott 
elképzeléseit képes könnyen ráerőltetni környezetére. Ez főképp lényeglátásának és a 
személyiségéből áradó elszántságnak köszönhető.   
Motiváció: Antoh szolgálatát tekinti életcéljának. Vallja, hogy az Úrnő fensőbbségét mindenképp 
garantálni kell a nem partmenti településeken is. 
Merre jár (k10): Palota (1), Antoh-szentély (2-8), Kikötő (9), Száraz dokk (0) 
Statisztikák: 8. TSz Varázstudó 
Különleges adottságok: pszi Mf, papi mágia 
 
 
HUDON MIRTHAN   11. TSZ FEJVADÁSZ GYÖNGYKERESŐK VEZETŐJE, A SZOBOR 
 
Jellemzés: Ő az Obszidián szobor. A Gyöngykeresők fejvadászklán öt misztikus vezetőjének 
egyike. A kémkedésre szakosodott ág első embere, aki viszont már nagyon idős. Ráadásul már több 
mint egy évtizede vak. Ideje java részét az Erődben kialakított rejtett rezidenciáján tölti, ahonnét 
irányítja a kontinens szerte tevékenykedő embereit. Terepen már évek óta nem járt. 
Kinézet: Erős testalkatú, átlagos magasságú férfi, aki mindkét szemére vak. Egy rontás hatására 
látószervei nyom nélkül eltűntek, benőttek. Ettől függetlenül külső megjelenését boszorkányos 
ügyességgel képes megváltoztatni. 
Jellem: Csendes, magának való férfi, aki az elmúlt évtizedek alatt sikeresen végezte rá bízott 
feladatát. Tisztában van vele, hogy már nincs sok idő számára, és már meg is van az utója, aki 
inkább előbb, mint utóbb átveszi a helyét. E váltás is csupán a háborús helyzetre való tekintettel 
nem történt meg már eddig is. Megfáradt. Beletörődő. 
Motiváció: A JK-k nagy szerencséjére nem az örökösödési konfliktusokkal, nem Haddarennim 
ügyeivel, hanem a Manifesztációs háború alakulásával van elfoglalva. Ám amennyiben a történet 
során szembeszállnak vele, illetve klánjával, vagy minden óvatosságot nélkülözve vetik bele 
magukat a hatalomért való küzdelmekbe, akkor kiválóan megtervezett és összehangolt 
válaszcsapásra számíthatnak az öreg részéről. Az egyetlen, ami mellettük szól, hogy az Obszidián 
erőd legjobbja kivétel nélkül a frontvonalon ténykednek Ibara szerte. Így a gyorsan bevethető erőt 
néhány mára már rozoga veterán, illetve több zöldfülű újonc alkotja. 
Merre jár (k10): Obszidián erőd központi csarnokában. 
Statisztikák: 11. TSz Fegyverforgató 
Különleges adottságok: pszi Mf, mágikus fegyverzet, Vakharc Mf, olyan vegyi anyag, amely 
teljesen vagy részben megvakítja a közelében tartózkodókat. Utóbbi esetben marja a szemet. 
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BARTEMN AMERRO   6. TSZ BOSZ.MESTER  AZ AMERRO CSALÁD FEJE 
 
Jellemzés: Ő a családfő, de inkább kedves nagybácsiként viselkedik az övéi között. Városszerte 
ismert férfiú, aki többedmagával felel az állatviadalok biztonságos és korrekt lebonyolításáért. 
Kinézet: Tagbaszakadt, vörös fickó, aki a családra jellemző bíbor öltözékben rója a város utcáit. 
Jellem: Általában kíváncsi és érdeklődő férfi, aki viszont munkájában körültekintő és elkötelezett. 
Máskor inkább harsány, aki néha már túlzásba viszi mások ugratását. Zavaróan közvetlen. 
Motiváció: Büszke a családjára, illetve a család által kivívott tekintélyre a városon belül. Ezt 
mindenáron meg kívánja őrizi az utódai számára is. 
Merre jár (k10): Amerro ház (1-3), Viadalok völgye (4-8), adott Fogadó (9-0) 
Statisztikák: 6. TSz Varázstudó 
Különleges adottságok: pszi Mf, boszorkánymesteri mágia, kábító mérgek, Idomítás Mf 
 
 
AZEL TIMON    7. TSZ VARÁZSLÓ DORANI ASZTRÁLMÁGUS 
 
Jellemzés: E magának való dorani mindig is kívülállóként tekintett önmagára a varázslórenden 
belül. Sosem volt kimagasló tehetség. Fiatalabb éveiben több alaklommal is „aprópénzre” váltotta 
tudását, amely heves nemtetszést váltott ki az övéi körében. A nemrég elhunyt missyrrel kötött jól 
jövedelmező megállapodása okán mostanra megtalálta a nyugalmát. A neki adományozott szigeten 
minden idejét a kedvenc témájával, azaz az asztrál sík lényeinek tanulmányozásával tölthette. Az, 
hogy ez alatt a megszállt leány felügyeletét is el kellett látnia, csupán szükséges kellemetlenség 
volt számára. 
Kinézet: Alacsony és nem túl erős testalkatú figura, akit ruházata alapján inkább komornyiknak 
vagy háziszolgának nézhet akárki. 
Jellem: Önző, magának való férfi, aki azonban sosem veszti el az önuralmát és páratlan 
ügyességgel képes forgatni a szavakat. Érdekember. Önmaga fontosságát minden másnál többre 
tartja. Nem áll tőle távol a hazugság és mások elárulása sem. Persze ahhoz túl okos, hogy 
ilyesmivel veszélybe sodorja önmagát. Szóval minden belefér, de csak nagyon körültekintően! 
Motiváció: Aggódik, hogy a soronkövetkező missyr vajon meghosszabbítja-e a megbízatását, és 
folytathatja-e a kutatásait. Myorass sorsa egyébként számára nem igazán lényeges, az pedig 
végképp igaz, hogy jelen helyzetben nem sokat kockáztatna a megszállt lány érdekében.   
Merre jár (k10): A Varázsló szigetén. 
Statisztikák: 7. TSz Varázstudó 
Különleges adottságok: pszi Mf, varázsló, Asztrál mágus, Lélektan és Mellébeszélés Mf 
 
 
REVALDAX TALMAN   6. TSZ KYEL PAP A KÖVET, A JOGAR HORDOZÓJA 
 
Jellemzés: JÓ ESÉLLYEL NEM VELE, HANEM A SZEREPÉBEN TETSZELGŐ Erioni 
Bajkeverővel TALÁLKOZNAK A JÁTÉKOSOK.  
Egy száz évvel ezelőtti politikai baklövésnek hála a város missyr-jének hivatalba kerüléséhez 
nélkülözhetetlen jogar Equassel ellenőrzése alá került. Többek közt ennek folyományaként 
viseltetnek akkora ellenszenvvel Haddarennim prominensei a Szövetség „fővárosával” szemben. E 
tisztességben megőszült pap az, aki Equassel követeként a jogar Haddarennimbe való szállításáért 
és felügyeletéért felel(t). Hogy a történet során él-e, vagy megölték. Ha él, akkor hol tartják fogva, 
esetleg megszökött-e az Erioni Bajkeverők elől, az a Mesélő döntésére van bízva.  
Kinézet: Őszes, jól megtermett, amolyan lovagforma férfi. (Legalábbis az álca szerint, ami lehet 
mágikus vagy manuális.) 
Jellem: Szigorú, bizalmatlan és magának való személyiség, aki egy pillanatra sem képes elengedni 
magát és ki nem állhatja a tréfálkozást. Egy sótlan, házsártos, vaskalapos öregember. 
Motiváció: Alapesetben az, hogy a jogart elhozza az utódlási ceremónia lebonyolításához, majd 
visszajuttassa Equasselbe. Ám Erioni Bajkeverőként az alteregója a konzul terveinek sikeréért 
ténykedik majd és jó eséllyel a ceremónia során provokálja majd a helyi nemeseket. 
Merre jár (k10): Feladat végrehajtása közben, mármint az, aki neki adja ki épp magát. 
Statisztikák: 6. TSz Varázstudó 
Különleges adottságok: pszi Mf, (az alakjában tetszelgő Bajkeverő bárd mágiát űz) 
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ERIONI BAJKEVERŐK   6. TSZ  KONZUL ÁLTAL FELBÉRELT KALANDOZÓK 
 
Jellemzés: Ez egy 5(6) fős kalandozócsapat, melyben legalább két bárd is helyet kap, ráadásul ők 
azok, akik „vezetik” a gárdát. Önző és önhitt társaság, akik a konzul tervét hivatottak megvalósítani 
a történet során. Kifejezetten kreatív csapat, de ettől függetlenül nem az az önfeláldozó banda. 
Merre jár (k10): Feladat végrehajtása közben. 
A CSAPAT PONTOS ÖSSZETÉTELÉRŐL A KM HIVATOTT DÖNTENI!!!  
 
Csapattagok: 

- Argas Atheulente 6. TSz bárd 
- Cell Atheulente 6. TSz bárd 
- Gavarra Kratrath 6. TSz … 
- Mac-Liel Sal 6. TSz … 
- O'Virdah Meran 6. TSz … 
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STATISZTIKÁK (TÍPUS ÉS ERŐSSÉG SZERINT SZÁMOKBAN) 
  
Fegyverforgatók 
 
Karakter Megjegyzés 
Fizikai Szellem Ké/Fe Té/Fe Vé/Fe Cé/Fe Seb/Tk ME AME MME Ép Fp 
 

0. Tsz harcos Rövidkard, Rövid íj, SFÉ: 1-3 
11-13 8-12 12/21 25/37 80/94 12/16 k6+1/1 1 0 1 8 15 
 

1. Tsz harcos Rövidkard, Kis-pajzs, Rövid íj, SFÉ: 1-3 
11-14 8-12 15/24 30/42 85/119 15/19 k6+1/1 1 1 2 9 20 
 

2. Tsz harcos Hosszúkard, Kis-pajzs, Rövid íj, SFÉ: 1-3 
12-15 8-12 18/24 35/50 90/124 18/22 k10/1 2 2 2 10 30 
 

3. Tsz harcos Hosszúkard, Kis-pajzs, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 1-3 
12-15 9-12 21/27 40/55 95/145 21/37 k10+1/1 2 7 8 10 40 
 

4. Tsz harcos Hosszúkard, Közepes-pajzs, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 1-3 
12-15 9-13 24/30 45/60 100/150 24/50 k10+1/1 3 12 13 11 50 
 

5. Tsz harcos Hosszúkard, Közepes-pajzs, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 2-4 
12-16 9-13 27/38 50/75 105/165 27/53 k10+2/2 3 17 18 11 60 
 

6. Tsz harcos Hosszúkard, Közepes-pajzs, Visszacsapó-íj, SFÉ: 2-4 
13-16 10-13 30/41 55/80 110/170 30/55 k10+2/2 4 22 23 11 70 
 

7. Tsz harcos Másfélkezes-kard, Közepes-pajzs, Visszacsapó-íj, SFÉ: 3-4 
13-16 10-14 33/42 60/83 115/172 33/58 2k6+1/2 4 27 28 12 80 
 

8. Tsz harcos Másfélkezes-kard, Közepes-pajzs, Visszacsapó-íj, SFÉ: 5 
14-16 10-14 36/45 65/88 120/177 36/61 2k6+2/2 5 32 33 12 90 
 

9. Tsz harcos Másfélkezes-kard, Közepes-pajzs, Visszacsapó-íj, SFÉ: 6 
14-17 10-14 39/48 70/93 125/182 39/64 2k6+3/2 5 37 38 12 100 
 

10. Tsz harcos Másfélkezes-kard, Közepes-pajzs, Visszacsapó-íj, SFÉ: 7 
15-17 10-14 42/51 75/98 130/188 42/67 2k6+4/2 9 42 43 13 110 
 
 
Varázstudók 
 
Karakter Megjegyzés 
Fizikai Szellem Ké/Fe Té/Fe Vé/Fe Cé/Fe Seb/Tk ME AME MME Ép Fp 
 

0. Tsz varázstu Tőr, SFÉ: 0 
8-12 11-14 8/18 17/25 72/74 4/ k6/2(1) 0 7 7 5 10 
 

1. Tsz varázstu Tőr, SFÉ: 0 
8-12 11-15 10/20 20/28 75/77 5/ k6/2(1) 0 10 10 5 12 
 

2. Tsz varázstu Tőr, SFÉ: 0 
8-12 12-15 12/22 23/31 78/80 6/ k6/2(1) 1 15 15 6 17 
 

3. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 0 
8-13 12-15 14/24 26/34 81/83 7/ k6/2(1) 1 20 20 6 22 
 

4. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 0 
9-13 12-15 16/26 29/37 84/86 8/ k6/2(1) 1 25 25 6 27 
 

5. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 1 
9-13 12-16 18/28 32/40 87/89 9/ k6/2(1) 1 30 30 6 32 
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6. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 1 
9-13 13-16 20/30 35/43 90/92 10/ k6/2(1) 2 35 35 7 37 
 

7. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 2 
9-13 13-17 22/32 38/46 93/95 11/ k6+1/2 2 40 40 7 42 
 

8. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 2 
9-13 14-17 24/34 41/49 96/98 12/ k6+2/2 2 45 45 7 47 
 

9. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 3 
9-13 14-18 26/36 44/52 99/101 13/ k6+2/2 2 50 50 7 52 
 

10. Tsz varázstu Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 3 
9-13 15-18 28/38 47/55 102/104 14/ k6+3/2 3 55 55 8 57 
 
 

Egyebek 
 
Karakter Megjegyzés 
Fizikai Szellem Ké/Fe Té/Fe Vé/Fe Cé/Fe Seb/Tk ME AME MME Ép Fp 
 

tehetős férfi Hosszúkard, SFÉ: 1-2 
8-14 7-14 13/22 24/36 80/94 5/ k10/1 1 1 1 6 15 
 

tehetős nő Tőr, SFÉ: 0 
6-13 8-14 10/20 18/26 74/76 4/ k6/2 0 2 2 5 10 
 

közember férfi Furkós-bot, Rövid íj, SFÉ: 0-1 
9-14 7-12 12/14 22/29 80/94 3/7 k6/1 2 0 0 7 16 
 

közember nő Kés 
7-13 7-13 11/21 20/24 75/75 2/ k5/2 0 1 1 5 12 
 

kölyök Kés, Parittya, SFÉ: 0 
6-13 6-13 13/23 20/24 77/77 4/5 k5/2 0 1 1 4 10 
 

őr, stb Rövidkard, Kis-pajzs, Rövid íj, SFÉ: 1-3 
9-14 8-13 13/22 28/40 83/117 16/20 k6+1/1 1 1 2 8 18 
 

1. Tsz szerencse Rövidkard, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 1 
8-13 8-13 15/24 26/36 78/92 15/19 k6+1/1 2 2 1 6 15 
 

3. Tsz szerencse Tőrkard, Alkarvédő, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 2 
9-14 9-14 21/30 33/45 85/117 20/36 k6+2/2 2 9 8 7 30 
 

5. Tsz szerencse Tőrkard, Alkarvédő, Kézi nyílpuska, SFÉ: 2 
10-14 10-14 27/41 40/62 92/134 25/39 k6+2/2 2 18 17 7 45 
 

7. Tsz szerencse Tőrkard, Alkarvédő, Kézi nyílpuska, SFÉ: 2, Méreg 
10-15 10-15 33/47 47/69 99/141 30/54 k6+2/2 3 27 26 8 60 
 

9. Tsz szerencse Tőrkard, Alkarvédő, Kézi nyílpuska, SFÉ: 3, Méreg 
10-16 10-16 39/53 54/76 106/148 35/59 k6+2/2 3 36 35 8 75 
 
 
 



 42 

BESTIÁK  
 
 
FÉNYSIKLÓ        Bestia    a szökött bestia   
 
Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: K 
Sebesség: 500 (L) 
Támadó érték: 70 
Védő érték: 110 
Kezdeményező érték: 60 

Célzó érték: - 
Sebzés: 1k6+3 
Támadás/kör: 2 
Életerő-pontok: 10 
Fájdalomtűrés-pontok: 20 
Asztrál ME: 10 
Mentál ME: 10 

Méregellenállás: 8 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 

Leírás: A fénysiklók a Taba el-Ibarában, a Sonioni Opálmező közelében honos, mágikus 
természetű lények. Testük II. fokon légies, így képes áthatolni a nemesfémek és mágikus anyagok 
kivételével minden anyagon. Ebből következik, hogy a közönséges eszközök támadásaival 
szemben teljes védelmet élveznek. Egy-két méter hosszú testüket fénylő, pehelyszerű anyag fedi. 
Emiatt szinte kizárólag nappal aktívak, az éjszakát valamilyen félreeső helyet töltik elvonulva. A 
föld alá, lévén irtóznak az elemi sötétségtől, önszántukból sosem mennek. Ellenben vonzza őket a 
fény és a világosság. Kizárólag nyers manával táplálkoznak. Természetes élőhelyükön ezt a 
környezetből vonják ki, ám egyéb – mágikusan kevésbé potens helyeken – kénytelenek más 
megoldáshoz folyamodni. Jellemzően olyan varázshasználókra támadnak, akinek vannak szabad 
Mp-i. Mágikus képességeiknek hála ezek megtalálása egyszerű számukra. Akikkel testük 
érintkezik, az a sebzésnek megfelelő Fp-t, ha volt neki, ugyanennyi szabad Mp-t, illetve 5 Fp-nként 
1 Ép-t veszít. A levegőben követhetetlen sebességgel cikáznak, melynek köszönhetően azok, 
akiknek Kezdeményező értéke több mint 10 ponttal elmarad az övéktől, képtelenek időben 
támadást intézni ellenük, mivel mire mozdulnának, ők már messze túlsuhantak. 
 
LÉLEKHULLÁM       „Asztráldémon”   Myorass parazitája   
 
Előfordulás: idézett 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 10/lény 
Támadó érték: -/lény 
Védő érték: -/lény 
Kezdeményező é.: -/lény 

Célzó érték: -/lény 
Sebzés: -/lény 
Támadás/kör: 1/lény 
Életerő-pontok: 22 
Fájdalom-pontok: -/lény 
Asztrál ME: lásd leírást 
Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: - 
Pszi: - 
Intelligencia: -/lény 
Max. Mp.: - 
Jellem: Káosz 

Leírás: A lény jellemzően az asztrál sík lakója. Az elsődleges anyagi síkra csupán akkor jelent 
közvetlen veszélyt, ha parazitaként egy halandó lélekhez kapcsolódik. Annak hiányában közvetlen 
környezetén belül csupán annyit képes elérni, hogy az általa megérintett áldozat egy tetszőleges, 
általában leghevesebb érzelmét felerősíti vagy teljesen kiöli. Egyetlen hatást képes életre hívni 
körönként. Mivel azonban a Lélekhullám csupán csekély mértékben képes a helyváltoztatásra, 
illetve a fenti képességéhez meg kell „érintenie” a lelket, ezért ez csupán időleges hatást 
eredményez az evilági lények esetében, melyet pillanatnyi érzelmi fellobbanásként élnek meg.  
Más a helyzet, ha egy halandó védtelen lelkéhez kapcsolódik. Ekkor egyfajta szimbiózisba kerül a 
tudattal, tehát már tudatosan cselekszik. Onnantól látótávolságon belül már:  

- bárki választott érzelmeit képes felnagyítani, illetve elnyomni egy 90E-s asztrális 
hatásként. 

- bárki érzelmeinek tárgyát/alanyát képes megváltoztatni egy 60E-s asztrális hatásként. 
- bárkibe képes egy teljesen új érzelmet indukálni egy 30E-s asztrális hatásként. 

A Lélekhullám a halandók érzelemkitöréseiből táplálkozik, tehát célja az, hogy minél nagyobb 
érzelmi viharokat keltsen a ténykedésével. Valakit megszállva ezt már tudatosan képes elérni, míg 
önállóan, tudatosság nélkül csupán a véletlenben bízva tevékenykedik. 
Az érzelem keltő Asztrális hatások táplálják, míg a kioltók sebzik hozzávetőleg E-nyi mértékben. 
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TÉRKÉPEK ÉS HELYSZÍNRAJZOK 
 
A modul jellegéből adódóan a karakterek számtalan, akár előre nem tervezett helyszínen is 
megfordulhatnak a játék során. Amennyiben egy helyszínrajzzal nem rendelkező helyre tévednek, 
úgy nyugodtan használhatja a KM az alábbi rajzok egyikét az általa indokoltnak vélt változtatások 
mellett. 
 
Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez alapesetben észak! 
Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült, vagyis hogy a szélén futó 
skála egy egysége pontosan mekkora távolságnak felel meg. 
 
 
 

Hat város 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 
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Haddarennim városa 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 

 
Utazási idő 
• A városon belül 1000 láb távolság gyalogos megtételéhez egy emberek 10 (egy törpének 15) 

percre van szüksége. 
• Lóval (de kiváltképp szekérrel) csupán a völgyekben futó szélesebb útvonalon van mód, 

melyek a Kikötő, a Missyr-tere és a Vámház közt futnak jellemzően. 

 
 

1 – Missyr-i palota  
2 – Őrtornyok 
3 – Ősök csarnoka 
4 – Börtöntorony, Városőrség 
5 – Gyöngykeresők klánháza 
6 – Arkin háza 
7 – Vámház 
8 – Antoh szentély 
9 – Dreina templom 
10 – Amerro család háza 
11 – Dagály fogadó 
12 – Szárazdokk 
13 – Adex konzul otthona 
14 – Bankház 

21 – Brachur kardnemes (Földműves) 
22 – Ynchi kardnemes, Műhelyek háza 
23 – Assernis kardnemes (Kapitány) 
24 – Nabaart kardnemes (Dörzsölt) 
25 – Rassaljys kardnemes (Öreg) 
26 – Cyrn kardnemes (Ifjú) 
27 – Dran kardnemes (Dáma) 
31 – Missyr tere 
32 – Piactér 
33 – Viadalok völgye 
34 – Temető 
35 – Présház 
39 – Türkiz mocsár 
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Börtöntorony 
(Lépték: a térképen 1 mező = 0,5 láb) 

A felső két szint Telepátiától, az egész pedig Térmágiától (2E) is le van védve! 
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Szigetlak 
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Ősök Csarnoka 
 
 
 

  
 



 48 

Missyri palota 
Az épület Térmágiától (3E) és 3E feletti tűztől is le van védve! 
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Céhház, Nemesi palota 
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Erőd 
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Fogadó 
(Lépték: a térképen ölben) 

 

 
 



 52 

Fogadó, Ispotály, Stb 
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Arkin arénamesteri otthona 
(Lépték: a térképen ölben) 
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Haddarennim 
(Tájolás: északi, Vaktérkép) 

 

 


