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6-8. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK
HELYSZÍN: Syburr, a Pyarroni Államközösség legnyugatibb pajzsállama
IDŐPONT: P. sz. 3671, Arel negyedik (Holdak és Vándorok) hava
A történet a Kalandozok.hu XIII. Nyári Táborának versenymodulja, mely egy, a tábori
kalandjaink során még nem érintett területre vezeti a játékosokat, mind földrajzi, mind átvitt
értelemben.
A Játékos Karakterek a Pyarroni Titkosszolgálat elkötelezett ügynökei, kik a Smaragd
Társaságába való bekerülésért mesterpróbájukat teljesíteni érkeznek Syburr szükségállapotot
hirdetett városába. A titkosszolgálati küldetést nem várt bökkenők és meglepetések változtatják
a Dúlást és egy egészen más történelmi eseményt felvezető politikai játszmák között pengeélen
táncoló küzdelemmé.
A Dúlást évekkel megelőző időszakban játszódó kaland még nem vetíti előre Pyarron átmeneti
bukását, a történetnek valójában nincsen köze a háborúhoz, csupán hangulatában érezteti a
közelgő, később egész Ynevre hatással lévő háború előszelét.
A kalandmodulhoz írt további kiadott anyagok elérhetőek az alábbi linkeken:
 Karakteralkotási rendszer
http://www.kalandozok.hu/talalkozok/nyt2015/nyt2015_karakteralkotas.pdf
 A Pyarroni Titkosszolgálatról dióhéjban
http://www.kalandozok.hu/talalkozok/nyt2015/nyt2015_pyarroni_titkosszolgatrol_dio
hejban.pdf
 Hangulatkeltő novella 1.
http://www.kalandozok.hu/talalkozok/nyt2015/nyt2015_hangulatkelto_1.pdf
 Hangulatkeltő novella 2.
http://www.kalandozok.hu/talalkozok/nyt2015/nyt2015_hangulatkelto_2.pdf
 Hangulatkeltő novella 3.
http://www.kalandozok.hu/talalkozok/nyt2015/nyt2015_hangulatkelto_3.pdf
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PROLÓGUS A JÁTÉKOSOKNAK
Mint a Karakteralkotási Rendszerből és az előtörténeteitekből tudjuk, egytől-egyig halálig hű és
elkötelezett ügynökei vagytok a Pyarroni Titkosszolgálatnak. Eszetekbe sem jut megkérdőjelezni
a Titkosszolgálat döntéseit, tisztában vagytok a ténnyel, hogy nem mindig érthetitek az összes
összefüggést az akciók mögött, sőt olykor a pyarroni elvek és eszmék határának túllépése felett is
kénytelenek vagytok szemet hunyni.
Mivel csapatotok nemrég éppen Syburr hercegségének Dreinieshar nevű városában teljesített
szolgálatot, a térkapuk lezárása miatt ti vagytok földrajzilag a legjobb helyen a syburri
küldetéshez, amit a Titkosszolgálat tervez.

Felettesetek, Mariptus, levélben a következő instrukciókkal lát el titeket.
„Most kaptam a hírt. Kulcsfontosságú, és rendkívül összetett szolgálat áll előttetek. A cél
számos, egymást egyes esetekben helyettesíthető, máshol összefonódó vagy együttesen
teljesítendő pontokból áll, úgyhogy jól figyeljetek!
Első pont. Be kell jutnotok Syburr Erődvárosába. Szövetséges hercegség létére ez jelenleg
nem lesz könnyű: Syburrban szükségállapotot hirdettek, lezárták a belső város kapuit.
Nyilvánvalóan módunkban állna olyan menlevelet biztosítani, amivel bejuthattok – de a
feladat rendkívüli érzékenysége miatt nem tehetjük. Hiába szövetségeseink, nem tudhatnak
arról, hogy a Titkosszolgálat küldetésben jár el náluk. Első lépésként be kell jutnotok
észrevétlenül – ám ne feledjétek, szövetségeseinkről van szó, a vérontás és az erőszakos bejutás
nem tartozik a lehetőségek közé. Szerencsére van egy hű ügynökünk a Külsővárosban, aki
segíti majd a bejutásotokat.
Második pont, ez itt a lényeg, és rendkívül összetett, úgyhogy figyelmezzetek minden egyes
szavamra. Amikor bejutottatok a városfal mögé, három különleges ember lesz meghatározó a
feladat szempontjából. Közülük elég EGY személyt választani a bent uralkodó viszonyokhoz
mérten, és az őhozzá kapcsolódó feladatot teljesíteni az egész küldetés teljesítésének érdekében.
„A Fényben Álló”
Az első személy a város egyik elöljárója, a köztiszteletben álló Trin Endall magiszter. Ő
a syburri herceg jobb keze és személyi tanácsadója, a Fénylátók céhének vezetője, a
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városőrség stratégája, és nem utolsósorban a Fehér Páholy tiszteletbeli tagja. Ő a
legbonyolultabb választás a három személy közül, ám nem feltétlen a legveszélyesebb.
Róla sok és viszonylag friss információnk van, hiszen közszemélyről van szó.
Ő a Tudó a történetben. Olyan információk birtokosa, amik jelentősen megkönnyíthetik
a küldetéseteket. A magiszter olyan hírekkel és tudással szolgálhat, amivel még én sem:
valószínűsíthetően mindent tud a másik két személyről, és minden másról is, ami a
városban történik.
Őt el kell tüntetni – bármilyen módon, ám úgy, hogy ennek híre menjen a városban.
Felhatalmazásotok van belátásotok szerint tetszőleges, a küldetés megkívánta
módszerhez folyamodni, ami legalább fél holdhónapra kiiktatja őt. Fontos kitétel, hogy
jelenlétének hiánya legyen nyilvános, és keltsen zavart az egész városban.
„A Rab”
Az ő kilétéről csupán homályos hírek állnak rendelkezésünkre. Egy fogoly a városban,
akiről csupán sejtjük, hogy kicsoda, ám nem tudjuk, hogy került oda, miért és hol
tartják fogva. Nem közrab, a nép nem tud róla. Csupán két ténnyel vagyunk tisztában:
hogy Trin Endall foglya, és hogy hosszúéltű.
Őt ki kell szabadítani.
Ő a Takarító. Elvégzi a munka piszkos és veszélyes részét helyettetek.
Miután visszaadtátok szabadságát, vigyázzatok, hogy ne legyetek az útjában.
Maradjatok távol tőle, ám ne veszítsétek szem elől: jegyezzétek és jelentsétek minden
egyes cselekedetét. Ellenkezni ne próbáljatok vele, még ha a Syburr látja kárát se.
„A Gyermek”
A harmadik személy kiléte rendkívül kényes és bizalmas… Olyannyira, hogy ezt előttem
sem fedték fel. Annyit tudok, hogy politikailag kulcsszerepet betöltő, északkeleti nemesi
család sarjáról van szó. A tizenhat esztendős ifjonc pár nappal ezelőtt, jelentős
kísérettel, ám inkognitóban érkezett Syburrba.
Őt ki kell menekíteni a városból, mégpedig olyképp, hogy egy haja szála sem görbülhet.
Több gond is akadhat vele, melyek közül legutóbbi információnk szerint az egyik, hogy
nem akarja elhagyni a várost.
Ő a Kulcs a küldetésben.
A kémeink által szerzett hírek szerint, bármelyik személyhez kötődő feladat teljesítése sikert
hoz a küldetésnek. Ám legyen tiszta számotokra: az egész küldetés központja és legfontosabb
alakja a Gyermek, körülötte forog minden, csupán őmiatta fontos a másik két személy. A
küldetés fő célja az, hogy a Gyermek épségben és biztonságban elhagyja a várost! Ennek
ellenére nem biztos, hogy a megfelelő vagy a legkönnyebb megoldás az őhozzá kötődő feladat
– lehetséges, hogy a másik két személyhez kötődő feladatok egyike hatékonyabban és
gyorsabban éri el ugyanezt a célt. A jelenleg ismert információk alapján a Titkosszolgálat nem
tudja meghatározni, hogy milyenek lesznek a viszonyok Syburrba érkezésetek idején. Így hát a
városba bejutva mérjétek fel a lehetőségeket, és döntsetek legjobb megítélésetek alapján. Ám
döntsetek gyorsan: a Gyermek akár már most közvetlen életveszélyben lehet!
Harmadik pont. Biztosíthatlak titeket, még nincs vége. Az első két ponttal egyenrangú
feladat az is, hogy a Titkosszolgálatot semmilyen módon ne lehessen kapcsolatba hozni
tevékenységetekkel. Ez nyilvánvalóan érthető… Syburr fontos szövetséges, nem derülhet fény
arra, hogy titkon olyan küldetésben járunk nálunk, amit a hercegség lakói, akár fontos
elöljárói is megsínylenek. Diplomáciai katasztrófa lenne belőle. Nem derülhet ki, hogy ott
jártatok. Amennyiben kudarccal jártok, akkor sem hagyhattok hátra maradandó nyomot
vagy jelet: utólag mindennek tagadhatónak kell lennie. Egyáltalán nem könnyű egy ilyen
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esetben, amikor a nyomozás során mágiatudók segítségét is igénybe fogják venni. A Fénylátók
céhe a holtakat és a tárgyakat is képes vallatni.
Emiatt kiemelkedően fontos tehát, hogy mindannyian túléljétek az akciót, vagy ellenkező
esetben az elesett ügynök teste és felszerelése teljes mértékben megsemmisüljön. Ezen okból
kifolyólag egyikőtök sem maradhat egyedül egyetlen pillanatra sem!
Hogy miért kell a Titkosszolgálat ügynökeit Pyarron saját háza táján bevetni? A Gyermek a
válasz erre a kérdésre is. Olyan rendkívül fontos személyről van szó, akit ha rabságban
tartunk vagy elveszejtünk, az egész Államközösség hírnevét és diplomáciai szövetségeit
kockáztatjuk. No igen, mint említettem, ez igen kényes kérdés… amire Trin Endall magiszter
nem úgy tekint, ahogy mi. Ő kizárólag Syburr érdekeit tartja szem előtt, mi azonban az egész
Államközösséget képviseljük. Sajnálatos módon érdekeink jelen esetben nem egyeznek… és a
konfliktus feloldására nem létezik járható diplomáciai út.
Ezért jöttök a képbe Ti… a nem diplomáciai megoldás.
A küldetés során a velem való kapcsolatfelvételt próbáljátok kerülni, a leírtakon kívül többel én
sem tudok segíteni. Ám ha szükséges, a külvárosi besúgónkon, Berdón keresztül tudtok üzenni
– ő más, nálam magasabb rangú, és a részletekben tájékozottabb személyekkel tartja a
kapcsolatot.
Hogy felfogjátok, milyen horderejű szolgálatot tesztek ezzel az Államközösségnek, tekintsétek
ezt mesterpróbátoknak. Siker esetén a Smaragd Társasága vár titeket, új tagokat.”
További, JK-k számára átadandó információk a küldetésről
 A Külsőváros fogadóiban keressék „az öreg Berdó”-t. Az érdeklődés nem kelt feltűnést,
Berdó az álcája szerint információval kereskedik, és gyakran találkozik külvilágiakkal is.
Megbízhatnak benne, a Titkosszolgálat hű embere. Ő lesz segítségükre az erődbe való
bejutás és a Belsővárosban uralkodó viszonyok felderítése során.
 „Ezen okból kifolyólag egyikőtök sem maradhat egyedül egyetlen pillanatra sem!” sor
felett ne ugorjunk át. A Titkosszolgálat határozott biztonsági előírása, hogy egy JK sem
maradhat egyedül (tehát minimum kétfős csoportokba tud csak szakadni a csapat).
 Szintén hangsúlyozzuk ki azt, hogy „a vérontás és erőszak kerülendő, felesleges ártatlan
áldozatok főképp, hiszen szövetségeseinkről van szó”.
 Van egy közvetlen felettesük, Mariptus, akivel a csapatból ketten „pszi-ismeretségben”
vannak. A csapat a játék elején jelölje ki ezt a két főt. Mariptust azonban nem
tájékoztatták a küldetés részleteiről, csak annyit tud, amit leírt a JK-knak. A küldetéssel
kapcsolatban az egyetlen – gyors és közvetlen – lehetséges módja a Szervezettel való
kommunikációnak Berdón keresztül történik.
 Térképek: Külsőváros és Erődváros. Bizony, a JK-k teljes információval kezdik a
modult a helyszínről, hiszen van hozzáférésük a Titkosszolgálatnak köszönhetően. A
város minden egyes helyszínéről és fontosabb személyiségéről tudhatnak annyit, mint
egy átlagos helyi polgár.
A Játékos Karakterek megérkeznek Syburr Külsővárosának határába, hogy találkozzanak a
besúgóval, aki segít majd nekik bejutni Syburr Erődvárosába.
Itt kezdődik a modul.

8

Kalandozok.hu

Nyári Tábor 2015

HÁTTÉR
Mielőtt belecsapunk a modul Játékosok számára aktív részeibe, először szükséges megértenünk
a történet hátterét és összefüggéseit, valamint a kaland három fő Nem Játékos Karakterének
motivációját.
A Gyermek
P. sz. 3671. esztendő végén járunk, a Dúlásnak már számos előjele mutatkozik. Bár a Dúlás Éve
még odébb van, P. sz. 3670-től Krán fókuszáltan támadja a Pyarroni Államközösség déli határait
(ETK, 446. o., Pyarron alatt). Az elmúlt hónapokban nyílt összecsapásokra került sor Syburr
államában, a határ közelében komoly nomád sereg mozgolódásáról szólnak a hírek. Egy
„térutazási baleset” – melyért minden jobban értesült ember Kránt okolja – miatt lezárták a
térkapukat a régióban. A kereskedő utak forgalma megcsappant, kevesek vállalják a környéken
az utazást, akik mégis, azok kizárólag jelentős kísérettel.
Épp ebben az időszakban utazik Ilanorból Yllinorba, a messzi Északról a távoli Délvidékre, Tai
Fen Lin niarei hercegnő, Mogorva Chei menyasszonya. Pyarron (későbbi Ó-Pyarron) városáig
térkapuk segítségével jutott, ám az Államközösség fővárosába érkezvén meglepődve tapasztalta,
hogy a távolabbi délre vezető Kapukat napokkal ezelőtt lezárták, és szekéren lesz kénytelen
folytatni útját. Célja Yllinor fővárosa, Ru-Shennon, ahol az esküvő után a híres kalandozókirállyal kívánja hátralévő életét tölteni.
A pyarroni diplomácia „mosom kezeim” módon ellenezte a hercegnő háborús övezeten át való
utazását, ám Tai Fen Lin mégis útnak indult. Néhány pyarroni lovag becsületből, néhány fiatal
nemes becsvágyból csapódott hozzá, ám ez volt az összes segítség, mit Pyarronban kapott –
hivatalos álláspont szerint az Államszövetség nem támogatta az útját.
Ugyan rangrejtve utazott, jelentős kísérete – négy szekér, kéttucat testőr és szolgáló – feltűnést
keltett az utakon. Syburr kereskedőútjait járva érte el őket a kráni nomádok egyik kisebb törzse,
az összecsapást követően a megcsappant létszámú társaság azonnal a legközelebbi biztonságos
helyre, Syburr erődjébe menekült.
Ugyan Syburr robusztus védművei időlegesen biztonságot nyújtanak, a társaság tudtán kívül
csapdába esett: nem hagyhatják el a várost.
Honnan tud róla a Pyarroni Titkosszolgálat? A Gyermek pyarroni indulásával eleve
tisztában voltak, szemmel tartották a hercegnő mozgását. Kíséretének egyik tagja a
Titkosszolgálat embere volt, ő azonban a nomád rajtaütés során elesett, így az információ-forrás
hirtelen megszűnt. Berdótól tudják, hogy a hercegnő biztonságban bejutott a városba.
Honnan jött a kódnév? Kettős jelentése van. Egyrészt a hercegnő 16 esztendős, így illik őrá is
a név, de ami az igazi ok: Chei király gyermekét, 2 hónapos magzatot hord a szíve alatt!
A Fényben Álló
Az elmúlt hetekben Syburr város vezetősége szükségállapotot hirdetett, és lezárta az Erődvárost,
csak a bent élők és engedéllyel rendelkezők járhatnak ki és be. Mivel még nincs semmilyen
háború, arra nem hivatkozhattak, így egy kígyó-invázió ürügyével lépték meg ezt, mely állításuk
szerint annyira elharapózott, hogy a krízis-helyzet közvetlenül fenyegeti Syburr lakóinak életét.
Természetesen nyílt titok, hogy ez nem igaz, és nomád hordák támadására készül mindenki.
Ebben a helyzetben a város legbefolyásosabb vezetőjét, Trin Endall magisztert, nem is érhette
volna váratlanabb hír annál, mint Chei király menyasszonyának megjelenése Syburr falai alatt.
Teljes hírzárlatot rendelt el embereinél, az inkognitó fenntartása mellett óvatosan, de tárt
karokkal fogadta Tai Fen Lint.
Órákon belül rizikós stratégiai döntést hozott: a niarei hercegnő felbecsülhetetlen értékű
diplomáciai túsz lehet a kezében, olyan jelentőségű, ami Syburr városának jövőbeli
fennmaradását döntheti el. A határvidéken gyülekező nomád törzsek komoly aggodalomra
adnak okot, azon erők híre, amik pedig a Kráni Hegység mögött gyülekeznek, egyenesen
halálfélelmet keltőek.
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A túlélés érdekében úgy döntött, hogy még Mogorva Chei haragját is megéri kockáztatni. Ha a
hercegnőt Syburrban tartja, és óvatosan elhinti Ru-Shennonban, hogy a király menyasszonya
foglyul esett, Chei minden követ megmozgat majd azért, hogy kiszabadítsa. Mi sem jöhet jobban
ebben a háborús időszakban, mint egy Chei király által vezetett yllinori sereg Syburr falai alatt!
Természetesen nem áll szándékában ártani a hercegnőnek, csupán elintézni, hogy ott maradjon
a városban, tudtán kívül, önként és sértetlenül játssza el a túsz szerepét. Így ha Chei megérkezik,
diplomáciailag védhető maradjon a helyzet, ő soha nem ártott a hercegnőnek, aki
tulajdonképpen saját választásából maradt Syburr falainak védelmében. Ezt persze nem lesz
könnyű megmagyarázni a temperamentumáról híres Mogorvának, sőt, tisztában van azzal, hogy
valószínűleg lehetetlen. Politikai botrány lehet belőle, ami még Trin Endall fejébe is kerülhet…
ám Syburr városának védelme és túlélése mindent megér.
A magiszter hamis levelet küldet a hercegnőnek, melyben Chei király kéri menyasszonyát arra,
hogy ne folytassa veszélyekkel teli útját Yllinor felé, hanem inkább húzza meg magát csendben
és biztonságban Syburr erődjében, majd Chei eljön érte és biztonságban hazaviszi. Ezek után
Ru-Shennonban, Yllinor fővárosában elhinti azt a hírt, hogy a hercegnő veszélyben van, nem
képes és nem hajlandó elhagyni a nomád hordák által sakkban tartott Syburrt, csak ha Chei
személyesen viszi haza.
Thormen Desantest, Syburr hercegét nem tájékoztatja a helyzetről, hogy bukás esetén valóban
védhető maradjon a politikai álláspont. A városban Trin Endall magiszter közvetlen, megbízható
emberein kívül senki nem tud a kényes helyzetről és a hercegnőről.
Honnan tud róla a Pyarroni Titkosszolgálat? A magiszter közismert személyiség, így
személyéről sok publikus információ elérhető. A motivációjáról, és terveiről csak
nagyvonalakban tud a Titkosszolgálat Berdó információin keresztül, de már ez is elég ahhoz,
hogy rájöjjenek: a magiszter túlbuzgó Syburr védelme miatt óriási diplomáciai botrányba
keveredhetnek Yllinorral.
Honnan jött a kódnév? Szintén kettős jelentéssel bír. Egyrészt a magiszter közéleti, publikus
személyiségére utal, másrészt Trin Endall a Fénylátók céhének vezetőségében ezt, a
legmagasabb posztot tölti be.
A Rab
Egy Trin Endall fogságában lévő kráni obszidiánelf, akit hat-hét nappal ezelőtt egy szerencsés
véletlennek köszönhetően ejtettek foglyul a határvidéken. A Kráni Gyűrűhegység mögött
gyülekező erők egyik előhírnöke, egy nem várt, kiemelkedett ellenség az egyszerű nomád hordák
mellett. Hogy milyen céllal hagyta ott Kránt, és milyen szerepe lett volna a támadások
előkészítésében, a mai napig nem derült ki, ugyanis a magiszter még az eltelt napok alatt sem
tudta megtörni. Maga a tény azonban, hogy egy sötételfbe futottak bele a határvadászok, igazán
komoly aggodalommal töltötte el.
A kráni fogoly ugyan nagy fogás, mégsem tették nyilvánossá a városban, mert nagyobb félelmet
keltett volna, mint amennyi morális támogatást. A nép nem, de az uralkodó és a vezetőség tud
egy különleges ellenséges fogoly létezéséről, de ennél többről ők sem.
A magiszternek két fő célja van a sötételffel: megtörni őt és Krán terveiről információkat
szerezni, valamint esetleg egy jövőbeli diplomáciai eszközként (pl. túszcserére) felhasználni. A
vallatás nem élő szóban történik – nem is beszélik egymás nyelvét.
A Rab napok óta el van zárva egy titkos, mágikusan védett helyen, ahol napi rendszerességgel
próbálják fizikális és mentális eszközökkel megtörni. A rab magiszter iránti gyűlölete nem ismer
határokat, életének első számú céljává lépett elő Trin Endall elpusztítása.
Honnan tud róla a Pyarroni Titkosszolgálat? Sokáig nem tudtak róla, a magiszter
ügyesen tartotta titokban. Jelenleg is csak azt tudják, hogy egy kráni elf raboskodik Syburrban
(azt nem, hogy egy sötételf, azaz aquir). Az információt kissé megcsavarva és elferdítve Krán
szivárogtatta ki, ugyanis az a célja, hogy a Rab hazatérjen.
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Fontos részlet, hogy a Rabról szerzett információ nem teljes. A Titkosszolgálat nem tudja, hogy a
Rab egy sötételf. Ha tudná, minden bizonnyal nem adna olyan feladatot az ügynökeinek, hogy
szabadítsák ki. Itt óriási hibát követnek el, csupán szerencséjük van, hogy a Krán általi félreinformálásba, a Rab kiszabadításába a Gyermek nem hal bele.
Honnan jött a kódnév: Egyértelmű.
Hogy kötődnek össze ezek a szálak és az NJK-k, miért adta ezt a feladatot a
Titkosszolgálat?
A fő cél a Gyermek megmentése, de mint a megbízó levélből kiderül, ezt 3 fő személyen keresztül
lehet elérni.
1. “A Gyermek”. Ez a legegyszerűbb út: a Gyermek kimenekítése a városból.
2. “A Fényben Álló”. Ez a küldetés-ág a Gyermek fogvatartóját célozza meg. Ha a JK-k
kiiktatják Trin Endall-t a képből, a hercegnő többé nincs „rabságban”, így könnyebb
kimenekíteni, vagy akár a városban kialakuló káosz miatt maga a Dada viszi ki a
Gyermeket a városból, lásd 1. pont.
3. “A Rab”. Ez a küldetés-ág még egy közvetett lépéssel tovább megy, ez a Fényben Álló
olyan ellenségét célozza meg, aki képes őt kiiktatni a képből. Ha a Rabot kiszabadítják, az
megöli a Fényben Állót, lásd 2. pont.
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A MODUL FELÉPÍTÉSE
A kalandmodul 3 fő fejezetre osztható, melyek várhatóan (ajánlottan) körülbelül az alábbi
arányban oszlanak el a történet teljes játékidejét tekintve.
1. rész: A Külsővárosban – 20%
Ez a bemesélés, a karakterekkel és a környezettel való ismerkedés fejezete. A Kalandmester
megteremti az alaphangulatot (esős évszak, háború előszele, szükségállapot, lezárt Erődváros), a
játékosok belerázódnak a karaktereikbe. Egy huszárvágással (Berdó halála) gyorsan megkavarja
a kiosztott lapokat, és gondolkodóba ejti a JK-kat. Kritikus lökést ad a következő fejezet
irányába.
2. rész: Bejutás az Erődvárosba – 30%
A JK-k számos előre huzalozott, kidolgozott útvonal közül választhatnak, hogy miként jutnak be
a belső városba. Mindegyik útvonal jó megoldás lehet, ám mindegyik teljesen más helyzetből
indítja majd őket a harmadik fejezetben.
3. rész: A Gyermek Megmentése – 50%
A történet kidolgozatlan, adott a környezet és az NJK-k, amelyek reagálnak majd a JK-k
cselekedeteire. Teljes játékosi szabadság, a KM-nek együtt kell “mozognia” a JK-kal.
Mellékszálak
Ebben a modulban kevés mellékszál van, azok is viszonylag kis jelentőséggel. Inkább csak
érdekességként kerültek be, így a játékosok figyelme a főszálon marad.
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1. RÉSZ – A KÜLSŐVÁROSBAN
Emlékeztető: amíg a JK-k a Külsővárosban tartózkodnak, a híg mana szabályai vonatkoznak a
manahálóra és a varázslásra. Lásd: az Erődváros védelmi rendszere részt.
Idő és időjárás
3671 év vége, Esős Évszak, Arel negyedik (Holdak és Vándorok) hava. Hűvös, ködös, zivataros
idő. Még nincs itt a Hideg Évszak, de már készülnek rá az emberek. Éjszaka fagypont alá
csökken a hőmérséklet (-5 és 0 °C között), napközben hűvös az idő, de nincs kifejezetten hideg
(4 és 8 °C között).
Nyitójelenet
A JK-knak látótávolságon belül van a Külsőváros, de még nem mentek be. Napfelkelte van,
hűvös, ködös a hajnal. Borús az égbolt, esőre áll az idő.
Látótávolság 50 láb.
ITT KEZDŐDIK A MODUL A JÁTÉKOS KARAKTEREK SZÁMÁRA!
Hagyjuk a JK-kat felkészülni és megtervezni az érkezést. A város javarésze még csendes, a piac
és környéke azonban már most is aktív.
A JK-k első feladata az, hogy lépjenek kapcsolatba a Titkosszolgálat helyi besúgójával, így előbbutóbb őt fogják keresni.
Az alábbi információkat lehet szerezni róla:
 [Utca embere] Koldusnak néz ki, de igazából csak egy igénytelen vén kujon, aki mások
kárából húz hasznot.
 [Utca embere] Közismert figura, hírekkel kereskedik. A háború előszele kissé lenyomta
az árakat, mert megcsappant a kereskedők és az átutazók száma.
 [Utca embere] Állítólag mocskos uzsorás és piti bűnöző, de a városőrséggel egyelőre nem
volt ügye.
 [Utca embere] Munkájából fakadóan mindegyik fogadóban látták már megfordulni.
 [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] A Kudarcra Ítélt Vadkanláb Sörházában
keressék. Ott bérel egy padlás-lukat.
Ha a JK-k felkeresik Berdó-t: meglepetés Berdó lakhelyén
Amikor a Kudarcra Ítélt Vadkanláb Sörházban érdeklődnek utána, a helyiek rutinszerűen a
padlás-lakrészbe irányítják a JK-kat. Nincsenek megütközve külvilágiak érkezésén, ez
mindennapos Berdó-nál. Megemlítik, hogy szerencséjük van, jókor jöttek, Berdó most épp
otthon van, 10 perce látták felmenni.
A tetőtéri szoba ajtaja csukva, de nincs bezárva. Amikor a JK-k bejutnak, egy akasztott embert
látnak a mestergerendáról lógni feléjük háttal. Közel egy láb magasan van a talpa, és nincs alatta
vagy közelében szék. Még remeg. Az ablak nyitva, a huzat lebegteti a függönyt. A szobában
felfordulás van.
Kutatás (bejelentés, próbák, képzettség-használat, detektálás, stb.) után felfedezhető nyomok:
 A felakasztott emberre tökéletesen illik az öreg Berdó leírása. Már halott. Nagyon friss
halott, a halált közvetlenül követő utóremegéseket látták.
 Dulakodás nyomai láthatóak a szobában.
 Nem öngyilkosság volt.
 Egy papírvágó kés található az ágy alatt, amin friss, még alvatlan vér van. Berdón nincsen
nyílt sérülés, sem vér. (A vér szimpatikus mágiához felhasználható!)
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A kötél, amin lóg a test, vékony, de nagyon erős, fojtásra alkalmazott zsineg.
Berdó nem fulladásos halált halt, hanem kitört a nyaka. Ennek a megvalósításához több
ember kellett, vagy egy kivételesen erős/képzett ember.
A gyilkos még mindig ott tartózkodik a szobában.

Egy „darab” gyilkos van, aki valóban ott van még, nincs egy perce sem, hogy megölte Berdót.
Apró, könnyű sérülést szerzett dulakodás közben, mert későn vette észre, hogy álodzata keze
ügyében volt egy papírvágó kés.
Még nem volt ideje feltakarítani és lelépni. A legtöbb, mit tehetett, hogy a JK-k érkezése előtti
utolsó pillanatban visszavonult rejtekébe. A JK-k beléptekor nagyjából 2 lábbal a JK-k feje felett,
két keresztgerenda között kifeszítve tartja magát a mennyezeten, vagy épp egy keresztgerendán
áll. Láthatatlanság köpenyét visel.
Figyeli a JK-kat, érdekli, hogy kik jöttek az áldozathoz. Mivel egy kisebb társaságról van szó,
ráadásul fegyveresek és mágiahasználók, nem akar harcot kezdeményezni még a láthatatlanság
előnyével sem. Inkább kivár, reméli, hogy lelépnek mihamarabb.
Ha a JK-k lelépnek 1 percen belül anélkül, hogy felfedeznék (pl. megijednek és eltűnnek, vagy
üldözésbe veszik a feltételezett menekülőt az ablakon keresztül), akkor a gyilkos egész
egyszerűen lemászik, villámgyorsan eltakarít pár dolgot, és elmegy jelenteni a klánjának
mindent, amit látott és hallott.
Ha a JK-k 1 percnél tovább maradnak a helyiségben, a következő történik:
Egyikük koppanásra lesz figyelmes (akinek a legjobb az Érzékelése). Egy friss vércsepp a padlón.
Amikor felnéz, hirtelen egy másik az arcán. De hiszen nincsen vér a mennyezeten, a semmiből
jön!
Amikor a gyilkos rájön, hogy le fog bukni, leveti magát az egyik JK-ra támadva, majd
menekülésre fogja a dolgot, továbbra is láthatatlanul. Ha a JK-k nem akadályozzák meg, 2 kör
alatt kijut a szobából vagy az ablakon, vagy az ajtón át. Ha sikeresen kijut az épületből, a fogadó
mögötti sikátorokban gyorsan képes eltűnni, valószínűleg bottal üthetik a nyomát.
Attól függetlenül, hogy a gyilkost elkapták vagy sem, ha a szobát átkutatják, találhatnak egy
levelet az asztal fiókjában. Első ránézésre személyes levélnek tűnik, emiatt a gyilkos eddig nem
foglalkozott vele, még nem volt lehetősége átkutatni és takarítani a szobát. A JK-knak azonban
szemet szúr, hogy Titkosszolgálati kódnevek szerepelnek benne („egy kupica hárs-rum és egy
butélia vörös”) és jó eséllyel nekik címezték volna. A félbehagyott levél tartalma:
„Kedves fiaim!
Oly régen nem találkoztunk, remélem még felismertek. A fogadós, kitől bérlem alvóhelyem,
jóvoltából egy kupica hárs-rummal és egy butélia vörössel várom a találkozásunkat.
Itt semmi érdekes nem történik, ha csak az nem, hogy lezárták az Erődvárost. Úgy mondják,
szükségállapot van bent a kélgyók miatt, bár nyílt titok, hogy nem ez az igazi oka.
Mindenesetre én kint ragadtam, csak a remény maradt, hogy a nomád hordák nem merik
megtámadni Syburr híresen erős falait.
Hiába könyörög a kinti nép, biza nem engednek be senkit. Szinte senkit. A napokban csak a
Koporsó, a Szörny, az Asszonyok, és fegyverek léphetnek be a városkapun, holnap déltől már
azok sem. Ha nagyon akaróznék, léteznek más utak is, ám azok”
Ha a JK-k nem keresik fel Berdó-t a lakhelyén
… vagy alternatív megoldásra jutnak, például beküldenek egy irányított állatot, familiárist, stb.
Ebben az esetben a KM improvizálja a helyzetet a JK-k cselekedetei alapján. A lényeg, hogy a
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JK-k jöjjenek rá, hogy Berdó halott. Hogy a félbehagyott levelet megkapják-e így, vagy sem, az
már helyzetfüggő.
Ki Berdó gyilkosa?
Csendes Penge, a Zsémbesek – helyi alvilági klán – mestergyilkosa. A szervezetnek semmilyen
motivációja nem volt eltenni Berdó-t láb alól, azt sem tudták, hogy a Pyarroni Titkosszolgálat
besúgója. Egyszerű piti uzsorásnak tartották. Valaki az előző napon jó pénzt fizetett azért, hogy
Berdó sürgősen, még ma meghaljon. Ez minden, amit az orgyilkos tud, amennyiben a JK-k élve
elkapják és vallatják.
Aki a gyilkosságot megrendelte: Trin Endall. Pyarroni kapcsolataitól visszahallotta, hogy minden
erőfeszítése ellenére Pyarron már tud a Gyermek jelenlétéről Syburrban. Minden lehetséges
követ megmozgatott, és rájött, ki az információ forrása… tehát eltűntette, mielőtt még több bajt
okozhatna neki. Akárcsak a Titkosszolgálat, ő is nagyon figyel arra, hogy ne lehessen
visszavezetni hozzá a szálakat, így névtelenül egy alvilági klánt bérelt fel a munkára.
Mi történik, ha a JK-k kapcsolatba lépnek a halott Berdó lelkével?
A JK-k abban a kivételes helyzetben és időben érkez(het)nek, hogy kihasználhatják azt a
törvényt, hogy halál után a lélek 66 percig még a helyszínen van, így nem kell azt megidézni!
Több mágiatudó kaszt (boszorkánymester, varázsló, pap, sámán) is képes lehet kapcsolatot
teremteni a lélekkel, ha felismeri a lehetőséget. Ezt NE sugalljuk nekik semmiképp, a
lehetőségre maguktól kell rájönni és kiaknázni.
A kommunikációnak több útja is lehet, az ETK sajnos nem egyértelmű ezen a téren, a KM lehet
kompromisszum-képes!
Ami fontos, hogy Berdó lelke nem ellenséges, hanem segíteni akar nekik! Ha sikerül kapcsolatba
lépni vele, akkor gyakorlatilag sok hasznos információt kiszedhetnek belőle:
 Önmagától elmondja: A bejutási módszerek részleteit, amit eredetileg át kellett
volna adnia a JK-knak. A Koporsó, az Asszonyok, a Szörny és a Fegyverek bejutási
módjait elmeséli nekik (nem szájbarágósan! De elmondhatja, hogy melyik hol van
helyileg, és hogyan használhatják ki).
 Csak rákérdezésre: a Gyermeket hol találhatják az Erődvárosban. Berdó tudja, hogy a
Gyermek egy niarei hercegnő, de nem tudja, hogy Chei menyasszonya, sem
azt, hogy terhes.
 Csak kérdezésre: A Rabot határvadászok fogták el, nem tudja, hogy hogyan és kit. Olyan
titoktartás mellett szállították az Erődvárosba, hogy még ő is csak utólag hallott róla, és
nem tudja, ki a Rab és hol tartják fogva. A Titkosszolgálat más forrásokból szerzett
információk alapján választotta lehetséges megoldásnak a Rab kiszabadítását, ő sem
tudja felfogni, miért.
 Csak kérdezésre: Hozzávetőlegesen ismeri Trin Endall napirendjét és
szokásait. Például tudja, hogy várhatóan mikor megy az őrség ellenőrzésére, de nem
tudja, hogy hova (hiszen a magiszter szúrópróbaszerűen végzi ezt). Tudhatja, hogy
melyik napon várható Ellana-szentélybeli látogatása, de részleteket már nem (mi van, ha
váratlanul barátok csatlakoznak hozzá?).
 Csak kérdezésre: információk a város helyzetéről, pl.: a Zsémbesekről, Trin Endall-ról, a
katonai készültségről, stb. Minden fontosabb városbeli helyszínről és személyről
van információja, több, mint amit a JK-k alapból a Titkosszolgálattól tudhatnak, de ne
fedjünk fel nagyon magas szintű titkokat.
Berdó lelke 66 perccel a halál után eltűnik, és megidézéséhez a JK-knak már nincs elég mágikus
erejük.
A „durvább” JK-k csapdába is ejthetik a lelket (varázsló: Lélekcsapda varázsjel), és
később ez felbecsülhetetlen információs segítségként szolgálhat a modul során.
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Berdó halálával a JK-knak nincs gyors és hatékony kapcsolattartási lehetőségük a
Titkosszolgálattal, csupán a saját döntéseikre hagyatkozhatnak az egész
kalandban.
Természetesen van valaki a Titkosszolgálatnál, akivel kapcsolatba léphetnek, felettesük:
Mariptus. A kapott válasz azonban többnyire az, hogy Mariptust nem tájékoztatták a küldetés
részleteiről, és időbe telik majd, míg a bármilyen kért információt beszerzi. Addig a JK-kat a
saját ítélőképességükre bízza. Mariptust a KM használhatja a JK-k segítésére, ha
esetleg elakadnak.
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2. RÉSZ – BEJUTÁS AZ ERŐDVÁROSBA
Az erődvárosba számos különböző bejutási lehetőséget vázolunk fel, mindegyik jelentősen eltérő
irányba viszi a történetet, hiszen a történetszáltól függően más és más, érdekes szituációba
kerülnek majd a JK-k a városon belül. Ez első 5 alternatíva a preferált, kidolgozott módja a
bejutásnak, a kezdőlökést a JK-k remélhetőleg megkapták a levélből, további információ pedig
könnyedén felkutatható a Külsővárosban.
Abban a ritka esetben, ha a JK-k egyik kidolgozott irányba sem mennek (pl. egyik sem tetszik
nekik, vagy meg sem találták a levelet), akkor a KM feladata az improvizáció. Hagyjuk meg nekik
a lehetőséget, hogy más úton is bejuthassanak ezeken kívül, csak figyeljünk arra, hogy az
improvizált alternatíva se legyen könnyebb, vagy kevésbé élvezetes.
Berdó levelének utolsó soraiban rejtette el az információt arra vonatkozólag, hogy
hogyan juthatnak be az Erődvárosba:
„A napokban csak a Koporsó, a Szörny, az Asszonyok, és fegyverek léphetnek be a városkapun,
holnap déltől már azok sem.”
Fontos részlet az utolsó félmondat, mely arra utal, hogy ezek a lehetőségek másnap délre
mind elúsznak. Ez nem hagy időt a JK-knak arra, hogy napokig tervezgessenek, azonnal ki
kell használni a kínálkozó lehetőségeket.

A Koporsó
Syburr hercege nemrégiben elvesztette elsőszülött fiúsarját, Ettrex-et. A testet épp most hozzák
haza Északról egy gyönyörűen faragott, közel szekérnyi méretű márványkoporsóban. A koporsót
Syburr elit gárdájának 6 tagja kíséri merev, gyászos arccal.
A Külsővárosba érve a menet megáll a temetőnél egy éjszakára, mert a koporsó megsérült
útközben. Mivel másnap nyilvánosan, a bámészkodó tömeg előtt kell bevonulni a városba, nem
engedhetik meg maguknak, hogy csúnya legyen. A Köztemető melletti sírköveshez viszik, ahol
másnapra megjavítják a koporsót. Éjszakára 2 őrt hagynak a koporsó mellett, a többiek a
legközelebbi szállóban, a Kés-Villa-Csirke fogadóban töltik az éjszakát.
Pletykák
 [Utca embere] A trónörökös Északon kalandozott, szegényeket és ártatlanokat Dreina
nevében védve, hősi csatában esett el.
 [Utca embere] Állítólag egy hatalmas szörnyet győzött le, csak belehalt szegény Ettrex.
 [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] A trónörökös állítólag nem vetette meg a
szerencsejátékot és a lebujokat sem, a rossz nyelvek szerint már fiatalon gyakran látták a
Vén Kecskében.
Bejutási lehetőség
 A koporsóban. Olyan nagy, hogy halkonzerv-rendben belefér az egész JK-csapat, minden
kisebb, hordható felszerelésükkel. Problémák: hogyan zárják le a koporsót, miután benne
vannak? Hogyan nyitják ki, amikor ki akarnak mászni? Mit csinálnak a holttesttel,
befekszenek rá/mellé? Hogyan oldják meg a lélegzést? Stb.
Érkezés: a menet másnap délelőtt nyilvánosan bevonul, és a városi mauzóleumba kerül a
koporsó. A délutáni órákban felnyitják a papok, hogy balzsamozzák és előkészítsék a
temetésre.
 A kísérő csapatnak veszik át a helyét. Problémák: azok hatan vannak (többen legyenek,
mint a JK-k, tehát a szám nem egyezik!), ismerik őket a városban, és elit testőrök.
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A Szörny
Az elhunyt trónörökös által elejtett szörnyet, mint a fiú hősiességét bizonyítandó trófeát, szintén
hazahozzák. Érdekes módon egy másik csapattal érkezik.
A valóság az, hogy a szörnynek semmi köze nincsen a fiúhoz. Trin Endall, a probléma-megoldó
szervezte meg a fedő-történetet, hogy ne derüljön ki: a trónörökös Erionban rossz társaságba
keveredett, és egy szerencsejáték-barlangban dorbézolva halt meg. Erről még az uralkodó sem
tud, a magiszter - jó szándékból - még őelőtte is eltitkolta az igazságot, hogy csak jó emlékek
maradjanak a fiúról.
Fedőtörténetét alátámasztandó, Trin Endall megbízott egy külvilági kalandozó-csapatot, hogy
ejtsenek el valami hatalmas, félelmetesnek tűnő állatot vagy szörnyet, és hozzák el neki azt az
előírt időpontban. A magiszter megbízható kalandozókat talált, Vörös Hapzuch bandáját, akik
sikeresen teljesítették is a megbízást: levadásztak egy kifejlett sárkánygyíkot a Sheral lábainál.
Vörös Hapzuch bandája a kaland kezdetének napján, napnyugta után érkezik meg a
Külsővárosba. Mivel a kapukat éjszakára lezárják, még engedéllyel sem juthatnak be másnap
reggelig. Jelenleg a Külsőváros legjobb tavernájában, a Kócos Királyfiban szálltak meg. A
sárkánygyík tetemét egy leponyvázott szekéren hagyták a taverna istállójában.
Pletykák
 [Utca embere] Azért hozza egy másik csapat, mert olyan nagy, hogy külön szekeret kellett
neki csináltatni, és lemaradtak.
 [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] Azért hozza egy másik csapat, mert nem is
Ettrex, az elsőszülött ejtette el.
Bejutási lehetőség
 A sárkánygyíkban. Teteme hatalmas, kb. 25 láb hosszú, melyből csak a törzse 8-10 láb.
Ha a JK-knak van hozzá gyomra, felvághatják, és elrejtőzhetnek benne – ez az utolsó
hely, ahol bárki is kémeket keresne. Problémák: hogyan zárják össze a vágást? Hogyan
tüntetik el a nyomokat? Hogyan oldják meg a lélegzést? Stb.
 Átveszik a kalandozók helyét. Problémák: fizetségre éhes kalandozók, nem adják át
önként a helyet. Ezenkívül nem futhatnak össze a városőrség kapitányával, mert ő
személyesen látta az igazi kalandozókat (ő bízta meg őket).
Érkezés
 Ha a Sárkánygyík tetemében jutnak be a városba, a cirkusz egyik védett sátrában kötnek
ki.
 Ha Vörös Hapzuch bandájának helyét veszik át, a városban kalandozók szerepében
fognak tetszelegni, minden jelentősebb hatalom (városőrség, alvilág) figyelni, vagy
figyeltetni fogja őket.

Az Asszonyok
Közel fél tucat nő, meglehetősen erős fegyveres kísérettel érkezik a városba. Engedélyük van a
belépésre, hogy honnan, azt csak találgatni lehet. Nem mutatkoznak nyilvánosság előtt, ez
magas rangra utal. Mivel késő este érkeznek meg, az Erődvárosba aznap már nem kapnak
bebocsátást. A városőrség szigorú, még velük sem tesznek kivételt, meg kell várniuk a reggelt.
A nők nem mutatkoznak, csak elfüggönyözött elszállásolásra is alkalmas hintókat lát a nép. Nem
kérnek kvártélyt egyik fogadóban sem, a szálló-hintókban töltik az éjszakát a főtér melletti egyik
kis utcában.
Pletykák
 [Utca embere] Északi kisasszonyok, akik etikettet és egyebet fognak tanítani a herceg
lányának. Szerencsés udvarhölgyek, akik a palota legszebb részében fognak lakni.
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[Utca embere] Helyi régióbeli nemesasszonyok, akiket a nomád hordák fenyegetése
miatt menekítenek be az erődbe.

Bejutási lehetőség
Ha a JK-k eljutnak a nőkhöz, nem teljesen az várja őket, amit vártak: valóban 4-5 asszony van
ott, ám bódult állapotban vannak valamilyen szer hatása miatt. Nem lehet szóra bírni őket.
 Ügyeskedéssel és álcázással átvenni az asszonyok helyét.
 Átvenni a testőrség helyét vagy beférkőzni közéjük. Problémák: ugyan nem erősek, de
másfél tucatnyian vannak.
Érkezés (az alábbi 2 opció közül a KM választhat tetszőlegesen a csapat ismeretében)
 Az asszonyok egyenesen a helyi alvilág által vezetett Vén Kecske bordélyházba érkeznek.
Este már kuncsaftok érkeznek a nőkhöz, vagyis a helyükbe lépett JK-khoz.
 Egyenesen az erőd tömlöcébe vetik őket, mint feketemágiával foglalkozó boszorkányokat
(Syburrban nagyon erős a shadoni befolyás). A tárgyalás és az égetés – ezt a börtönőr így
mondja nekik, röhögve, – másnap délelőtt várható.

Fegyverek és nyersanyagok
Mivel háborús helyzet van, a város természetesen nem utasít el semmilyen hasznos
nyersanyagot, fegyvert vagy élelmet. Fű alatt bárki belépési engedélyt „vásárolhat”, ha a város
rendelkezésére bocsát száz fegyvert, vagy jószágot. Emberekre és katonákra nincs szükség, mert
azok fogyasztanak (minden paraszt bepróbálkozott már a szolgálatai felajánlásával hogy a fal
mögé juthasson).
Pletykák
 Nincsenek ilyen irányú pletykák, az utca embere erről NEM tud. Ez nem hivatalos
lehetőség, nincs kidoboltatva vagy hirdetve.
 A városkapu környékén viszont láthatnak példát erre, ahogy egy kereskedőt nem akarnak
beengedni, ám ő megvásárolja az engedélyt azzal, hogy felajánl száz fegyvert.
Bejutási lehetőség
 Valahonnan szerezni kell száz fegyvert vagy jószágot. Ez nem is olyan könnyű (a
fegyverkovácsok az elsők között vonultak be az Erődvárosba), és pyarroni elvek szerint
bűnözéssé fajulhat.
Érkezés
 Egyszerűen beengedik őket, ám előtte nyilvántartásba veszik, hogy kicsodák. Tehát
valamit hazudni kell. (Emlékeztető: a kapunál mindig van mágiát fürkésző, emberismerő
mágiatudó.)

Csatornahálózat
Extra lehetőség, Berdó nem említette meg levelében.
Az erődben ugyan több kút is szolgáltat vizet, létezik egy földalatti csatorna is, ahol egy elterelt
patak fut be az Erődvárosba. Több – nem túl ismert – lejárat is létezik a Külsővárosban, ezek
rejtettek és/vagy védettek. Figyelmeztető jel a JK-knak, hogy egy sima csatorna-lejáraton
védőrúnák vannak… amik nem külső behatolás ellen védenek, hanem azért vannak ott, hogy
bent tartsák azt, ami bent van.
Pletykák
 [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] Az erődben több kút is van, azokból oldják meg
a vízellátás javarészét. Létezik azonban egy földalatti csatorna is, ahol egy elterelt patak
fut be kívülről az Erődvárosba.
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[Alvilági egyének] A földalatti csatornához van egy-két lejárat a Külsővárosban, pontos
helyét is ismerik.

Bejutási lehetőség
A csatornahálózat részletes leírását és védelmi rendszerét a Helyszínek rész alatt találhatjuk.
Érkezés
 Ha a kalandozók végigverekedik magukat a csatornákon, az Erődváros víztározójánál
kötnek ki.

A falon át
Extra lehetőség, Berdó nem említette meg levelében.
Nem lehetetlen, de rendkívül körülményes a falon át bejutni úgy, hogy az a küldetés pontjainak
megfeleljen. A fal a legjobb mászóknak is kihívást jelent, a falon lévő őrség pedig sűrű és éber,
átverni csak a legjobb kombinációkkal és időzítésekkel lehet. Sem a falnak, sem az őrségnek
nincs gyenge pontja.
Az igazi nehézség abban rejlik, hogy a küldetéshez hűen vérontás nélkül jussanak be!

„Márpedig mi besétálunk”
Extra lehetőség, Berdó nem említette meg levelében.
Előfordulhat, hogy a JK-csapat olyan kasztokkal, karakterekkel játszik, melyek hátterükből
fakadóan akár nyíltan bebocsátást is nyerhetnek a kapukon át. Például ha egy pyarroni
inkvizítor felfedi és bizonyítja kilétét, – számos kérdés kíséretében – simán bebocsájtást
szerezhet az Erődvárosba. Ezt a lehetőséget kizárólag megfelelő háttérrel és jó
szerepjátékkal lehet kiaknázni.
Jelentős hátránya is van a módszernek: a csapatot külön figyelemmel fogják kísérni,
gyakorlatilag Trin Endall-tól kezdve a Zsémbesek klánjáig mindenki figyelni fogja. A surranós,
kémkedős módszernek azonnal lőttek, azonban erősödik a szerepjátékos oldal: az is
előfordulhat, hogy a városőrség kapitánya, vagy Trin Endall felkéri őket valamilyen feladatra,
segítségre, stb.

Egyéb lehetőségek és városvédelem
Lásd az Erődváros Védelme leírást a Helyszínek rész alatt. Ez alapján improvizálhat a KM olyan
csapatok esetében, akik más utat kívánnak választani az Erődvárosba jutásra.
Mi történik, ha a JK-k túl sokat (akár 1-2 napot) várnak a bejutással?
Szándékos a sürgetés, hogy a JK-knak még az érkezésük napján cselekedniük kell a bejutást
illetően. Ha nem cselekednek időben, elvileg lecsúsznának a lehetőségekről:
 Az éjszaka folyamán megjavítják a Koporsót, és másnap reggel beviszik az Erődvárosba;
 Másnap délelőtt az Asszonyok karavánja is belép az Erődváros kapuján;
 A szörny és a kalandozók szintén.
Gyakorlatilag nem maradna más, mint a csatornahálózat és a fegyverek bejutási lehetőség.
Ilyenkor jöhet a KM improvizálása: szükség esetén lassíthatja a fent említett lehetőségeket, hogy
ne húzza keresztbe a JK-k kész terveit. Példa: a Koporsó sérülése nagyobb volt a vártnál, és kell
még egy nap a sírkövesnek, hogy megjavítsa.
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3. RÉSZ – A GYERMEK MEGMENTÉSE
Az Erődvárosba jutva indul a küldetés második pontja, a történet fő része. Hogy a JK-k honnan
kezdik ezt a részt, jelentősen függ az előző részben választott bejutási lehetőségtől… Lehet, hogy
egy bordélyházból, lehet, hogy börtönből, lehet, hogy egy víztározó pincéjéből indulnak. A
kaland innentől teljesen szabadjáték, a KM improvizálására van bízva a leírások és
összefüggések tekintetében.
Hagyd a játékosokat érvényesülni, csináljanak, amit csak akarnak! Titkosszolgálati hátterük
miatt a feladat adott, várhatóan nem kell motiválni őket… játssz velük együtt!

Az Erődvárosban
Emlékeztető pontok a Kalandmesternek:
 Itt már nem él a Híg Mana szabálya, a mana visszaszerzése normális módon történik.
 A városőrség erőskezű, és tisztelet övezi – kiváltképp, hogy a háborús idők miatt
megerősítették a milíciát is. A városőrséggel szembeszállni nem érdemes, nyílt erőszak
esetén hamar valódi katonai és mágikus támogatás érkezik.
 Az előző pontból fakadóan az alvilági klánokra rossz idő jár, hatalmuk nem olyan nagy,
mint az egyébként megszokott. Háborús időkben is képesek jól jövedelmező
tevékenységeket folytatni, ám sokkal óvatosabban kell tenniük, mint általában, ugyanis
jelentős katonai erőhátrányban vannak.
 Kígyók mindenfele! A kígyófészekből szeretettel mellékszál megoldásáig a modul során
bárhova mesélhetünk be kígyókat, a JK-k örömére bánatára. Ne essünk át a ló másik
oldalára, ez NEM szívatás! Csak abban az esetben használjuk, ha leül a játék, pl. rájuk
ijesszünk egy kicsit (vajon ki engedte ránk ezt a kígyót, pont itt, és pont most?).
Máskülönben csupán hangulati elem (Zsémbes-tag: „psszt, nem kell kígyófej 30 rézért?
Eladhatod a városőröknek 35ért…”)

A Gyermek
Rangrejtve tartózkodik a városban, a Méz-Jázmin Teaházat bérelte ki maga és kísérete számára,
ennek intézésében Trin Endall is szerepet játszott. A nép nem tud kilétéről, és az alvilági klánok
(Zsémbesek) is csak gyanakodva figyelnek.
A hercegnő betegnek hiszi magát (ugyebár nem az, hanem 2 hónapos terhes), nem tudja, hogy
mitévő legyen, tanácsadóira hallgat mindenben. Legjobb tanácsadóit, a külvilági (nem niarei,
hanem pyarroni és egyéb) nemeseket és lovagokat elvesztette az idefele vezető úton, a nomád
rajtaütés során.
Emlékeztető
Ha bármilyen okból kifolyólag a hercegnőnek ki kell mozdulnia a Teaházból, vagy idegeneket
fogad, kizárólag testőrsége gyűrűjében teszi, ő maga a kardművészek között foglal helyet,
szerepét egy testőrnő veszi át. Bővebben lásd A hercegnő kísérete c. részt az Egyéb Nem Játékos
Karakterek fejezet alatt.
Miért marad a városban? Hogyan tartja itt a Fényben Álló?
A hercegnő a városba érkezése másnapján kapott egy levelet, melyet egy yllinori futár hozott. A
levélben a következő áll:
Chei kéri menyasszonyát, hogy ne induljon útnak Ru-Shennonba, mert túl veszélyes.
Chei el fog érte jönni személyesen, várja meg Syburrban. Feltűnés nélkül húzza meg
magát a városban, ne beszéljen senkivel. Az egyetlen személy, akiben megbízhat, Chei
régi ismerőse: Trin Endall.
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A levél természetesen hamis, nem Chei-től, hanem a Fényben Állótól érkezett. A levél
valódiságát minden tapasztaltabb, intelligensebb ember megkérdőjelezné (hogy lehet, hogy egy
nappal az érkezésük után már oda is ért a futár Yllinorból? stb.), de a hercegnő túl naiv hozzá, az
okosabb tanácsadói pedig a nomád támadás során meghaltak. A Dadának hiába van meg a
magához való esze, a politikához és összeesküvésekhez nem ért.
Hogyan lehet megmenteni a Gyermeket?
Észérvekkel lehetetlen meggyőzni őt arról, hogy önként hagyja ott a várost. A hercegnő annyira
rajong Chei királyért, hogy nem tudja elhinni, hogy jövendőbelije nem jön el megmenteni őt. –
még akkor is ebben a hitben marad, ha a levélről kiderül, hogy hamis!
 „Káosz” megoldás: ha a városban – elsősorban Trin Endall halála miatt – káosz és
anarchia lép fel, a Dada úgy dönt, hogy még a városon kívül is nagyobb biztonságban van
a hercegnő, mint bent. Ebben az esetben a Dada meggyőzi vagy elkábítja a hercegnőt, és
ki akarja menekíteni a városból, akár segítenek a JK-k, akár nem.
 „Erőszak” megoldás: a hercegnőt az ő és a Dada akarata ellenére viszik ki a JK-k.
Figyelem: teljes kísérete ellenáll majd!
 „Szerelem” megoldás: a JK-k A kém, aki szeretett engem mellékszálban megszerzik a
különleges szerelmi bájitalt, megitatják a hercegnővel (vagy akár a Dadával), és annak új
szerelemre gyúlását kihasználva ráveszik, hogy hagyja ott a várost. Hogy mit kezdenek
majd utólag azzal a helyzettel, hogy elcsábították Mogorva Chei menyasszonyát, az más
kérdés…
Hogy reagál a Fényben Álló?
Trin Endall magiszter természetesen éjjel-nappal figyelteti a hercegnő szálláshelyét.
Amennyiben szökésnek merül fel gyanúja, minden erőforrást bevet, hogy megakadályozza azt.
Lehetőség szerint ezt fokozatosan teszi:
1. Erőszakmentes figyelmeztetés, erődemonstráció a JK-knak: „E-e, nem kéne, figyelünk
ám, csak hogy tudjátok.”
2. Egy kisebb elit-egységet küld a JK-kra, hogy békésen vagy harc árán visszaszerezzék a
hercegnőt.
3. Ha kell, végső esetben az egész városőrséget és milíciát a JK-kra engedi.
Amennyiben Trin Endallt kiiktatták, a hercegnő menekülését önmagán kívül semmi nem
akadályozza!
Miért lenne a Gyermek életveszélyben (ahogy a küldetés mondja)?
A hercegnő valójában nincs közvetlen életveszélyben – a magzat viszont igen! Hiszen a stresszes,
embert próbáló körülmények nem kedveznek egy kezdeti terhességnek.
Valójában Trin Endall figyelő szemei nem hogy nem jelentenek veszélyt a hercegnő számára,
még védik is. A magiszter mindent megtesz annak érdekében, hogy a hercegnő épségben és
egészségben jól érezze magát a városban. A Titkosszolgálatnak azonban nem volt elég
információja ennek megállapítására, így a legrosszabbat feltételezte, és nyilvánvalóan
biztonságban akarja tudni a születendő gyermeket.
Az egyetlen, azonnali életveszélyt a hercegnőre a Rab jelenthetné - amennyiben kiszabadul.
Ki tud arról, hogy a hercegnő terhes? A JK-k hogy tudhatják meg?
Jelenleg kizárólag a Dada sejti, illetve a Pyarroni Titkosszolgálat magasabb köre, akiknek a
hercegnő egyik pyarroni kísérője adta le az információt. (Ez a pyarroni lovag nem érkezett meg
Syburrba, az út során életét adta a hercegnőért.)
A modulban senki más nem tudja: sem Trin Endall, sem Berdó, még maga a hercegnő sem; így a
JK-k ezt az információt nem szerezhetik meg egyetlen NJK-tól sem. Csupán saját
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megfigyeléseik, vagy fürkésző módszerek segítségével jöhetnek rá (boszorkány mesterkedések,
Auralátás pszi diszciplína, Élettan képzettség, stb.).

A Fényben Álló
„Őt el kell tüntetni – bármilyen módon, ám úgy, hogy ennek híre menjen a városban.”
Minden megoldás elfogadott, ha megfelel a fenti állításnak. Elrabolhatják, megölhetik, másik
síkra lökhetik, mindegy, a lényeg, hogy a küldetés szempontjából ideiglenesen kiiktassák.
Hagyjuk meg a választás lehetőségét a JK-knak. A Titkosszolgálat azért fogalmaz így, mert
hivatalosan nem adhat olyan parancsot, hogy "öljetek meg egy Pyarron-hű, magasrangú, fehérpáholybeli tagot", politikailag korrekt küldetést kell adnia, amiben benne van akár a gyilkosság
lehetősége is. (Innen a modul címe is.) Aztán utólag majd meg lehet indokolni, hogy "az adott
körülmények között nem volt más lehetőség".
Szinte minden szál Trin Endall kezében fut össze. Ha őt kiiktatják a képből, a hercegnő el tudja
hagyni Syburrt. Fontos: a magisztert semmilyen módon nem lehet meggyőzni arról, hogy önként
engedje el a hercegnőt.
Kitétel a küldetésben az is, hogy a magiszter halálának/eltűnésének híre menjen a városban. Ez
pánikot fog kelteni, ami ideiglenes zavargásokhoz és káoszhoz vezet.
Hogyan lehet a magiszterhez férkőzni?
Trin Endall nagyon elfoglalt és testőrökkel állandóan körülvett személy. Ennek ellenére számos
helyen megfordul a városban, ahol – ügyes tervezés és kémkedés után – találkozni lehet vele:
 Minden nap egyszer, véletlenszerű időben szemlét tart a városfalakon. Helyszín:
valamelyik városkapu és környéke.
 Minden nap első dolga, hogy a hajnali órákban egy órán át a város jelenlegi mágikus
védőműveit ellenőrizze, és további rúnákkal erősítse. Helyszín: valamelyik rúnatorony.
 Minden nap a késő esti órákban ellátogat a Rab börtönébe, néha csak pár percre szemlét
tartani, hogy van-e fejlemény a vallatásban, néha azonban maga is marad vallatni.
 A modul ideje alatt minden nap meglátogat valaki(ke)t, hogy a város védelméről
tárgyaljanak:
o 1. nap: A Nagy Kovácsműhely papkovácsait, megbeszélés a fegyverek készítéséről,
szükséges utánpótlás beszerzéséről. Helyszín: 16 - Nagy Kovácsműhely.
o 2. nap: Az építészmester, megbeszélés a falak és árkok megerősítési
lehetőségeiről. Helyszín: az egyik őrtorony.
o 3. nap: Katonaság, kiképzés felügyelete. Helyszín: 11 - Katonai gyakorlótér.
o 4. nap: Syburr hercege, jelentés a városvédelem helyzetéről. Helyszín: 8 - Hercegi
palota.
o 5. nap-tól KM improvizál
 A modul ideje alatt egyszer ellátogat a város Ellana-szentélyébe, áldozni a Szerelem
Istennőjének oltárán.
 A JK-k A kém, aki szeretett engem mellékszálban megszerzik a különleges szerelmi
bájitalt, és megitatják a magiszter egy bizalmasával, akiből információkat szednek ki
ezáltal, esetleg a találkozást is elintézi a JK-knak.
Amikor nem a fenti cselekmények valamelyikével van elfoglalva, akkor a Fénylátók klánépületében tartózkodik, mely otthonának és munkaszobájának is helyet ad.
Mi történik, ha a Fényben Állót sikeresen elintézik a JK-k?
A JK-k szemszögéből ennek 2 fő hatása lesz:
1. A Hercegnő mozgását immár nem akadályozza külső tényező, csupán saját (illetve a
Dada) akarata.
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2. Trin Endall a város és a köznép moráljának bástyája. Ezért szükséges halálát vagy
eltűnését nyilvánossá tenni, mert órákon belül elharapózik a pánik a városban.
Mivel a herceg gyengekezű uralkodó, és gyakorlatilag a várost a magiszter vezette egy
személyben, egy napon belül átmeneti káosz lesz. A Zsémbesek látván a biztonság és a
szigor megrendülését, lecsapnak a lehetőségre, hogy hatalmat szerezzenek. Nyílt
összecsapások az utcán, stb… anarchia. Lásd a „Káosz” megoldást a Gyermek rész
alatt!
A katonaság lassan, pár nappal később végül reagál és helyreállítja a rendet, de ennek a JK-k
már nem feltétlen lesznek tanúi.
Mi történik, ha a JK-k megölik/eltüntetik a Fényben Állót, de ez nem kerül
nyilvánosságra?
Ha a JK-k csendben elintézik Trin Endall-t, de ez titokban marad, akkor a városban nem lesz
zavargás és pánik, így a Gyermek rész alatti „Káosz” megoldás NEM lép életbe.
A Fénylátók céhe és a városőrség csendben, de nagy erőkkel kutatni kezdi a magisztert, ha nem
találják, valamiféle kifogást hoznak fel a köznépnek (pl.: Trin Endall most egészségügyi okokból
nem mozdul ki a Fény Házából), kezelik a helyzetet, amíg valakit nem tudnak a helyébe állítani,
és a pánikot elkerülni.
Mi történik, ha a JK-k lebuknak a Fényben Álló előtt?
A magiszter nem gonosz, nem akar felesleges vérontást. Megpróbálja foglyul ejteni a JK-kat,
akár a városban tartózkodó katonaság segítségével is, ha szükséges. Ha sikerül foglyul ejteni
őket, börtönbe veti őket, itt hagyjuk nyitva a JK-knak egy javítási, szabadulási lehetőséget.
Mivel ekkor a magiszter már tud a Titkosszolgálat jelenlétéről és titkos küldetéséről, az egyetlen
mód arra, hogy megoldják a titkosszolgálati küldetés 3. pontját, az a magiszter és minden
beavatott személy elnémítása, esetleg emlékeinek törlése.

A Rab
Néhány napja Trin Endall fogságában raboskodó kráni. Csak a magiszterhez legközelebb álló
emberek tudnak a létezéséről, ám még ők sem tudják, hogyan került oda és pontosan kicsoda,
csak azt, hogy kráni. Senki nem sejti, hogy egy egykor óriási és pusztító, mára azonban már
megnyomorított hatalom tartózkodik a magiszter titkos tömlöcében: egy obszidiánelf.
A száját összevarrták és több kísérleti műtéten ment esett át, így hatalomszavakat képtelen
használni. Minden más tulajdonsága megmaradt.
Ha kiszabadítják, nem törődik a JK-kal (feltéve, hogy nem próbálják bántani és az útjába állni).
Bosszúra éhes, elteszi láb alól a magisztert, majd kisétál a városból, nyomában káoszt és
pusztulást hagyva.
Hol tartják fogva a Rabot?
A városi cirkuszban, ami az utóbbi napokban átköltözött a piactérről – szokásos központi
helyéről -, az erődváros egyik sarkába. Nehéz az Erődvárosban, egy zárt, területen elrejteni
huzamos ideig valakit úgy, hogy az titok maradjon. Még nehezebb, ha egy olyan személyt kell
fogva tartani, aki különösen erős fizikai és mágikus védelmet igényel.
Az Erődvárosban csupán egy olyan hely létezik, amit Trin Endall mágikusan biztonságosnak ítélt
meg: a legerősebb rúnatorony. Nem csak hogy mágikusan jól védett, de egyben managyűjtő
gócpont is, melyet a magiszter titokban megcsapolt a Rab különlegesen erős béklyóinak
fenntartása érdekében.
A toronyba mégsem vihette be, ezért olyan közel vitette a Rabot, amilyen közel lehetséges:
közvetlenül a rúnatorony tövébe. A cirkuszi sátor gyakorlatilag fedőponyvaként szolgál.
Megszerezhető információk:
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Egy hete sincs, hogy átköltöztették a cirkuszt a piactérről. Ez nagyon rossz neki, hiszen
így elvesztette központi helyszínét, miáltal jelentősen megcsappant a forgalma. A
piacteret talán katonai gyakorlatokra akarják fenntartani?
A költözés előtt látták a cirkusz vezetőjét a városőrség kapitányával vitatkozni. Nem
tudni, hogy miről.
A cirkusz embereitől: nem tudnak semmiről, csak arról, hogy felsőbb utasításra oda
kellett költözniük a piactérről, és hogy van két sátor, amibe nem mehetnek be – állítólag
új, veszélyes, még szelídítetlen bestiák miatt. (Az egyik sátorban a Rabot őrzik, a másikat
az NJK kalandozó-csapat által hozott szörnynek tartják fenn.)
Hogy a Rab kicsoda, és hol tartják fogva, csupán néhány ember tudja: a Fényben Álló, a
városőrség kapitánya, és a Rab két vallatója.

Hogyan lehet a Rabot kiszabadítani?
A Rabot a következőképpen védik:
 A kétszekérnyi méretű sátor körül nyolc veterán városőr áll őrt. Ők sem tudják, hogy
pontosan mi van a sátorban, kifejezett utasítást kaptak, hogy oda semmilyen
körülmények között nem léphetnek be ők sem.
 A környező házak tetején négy számszeríjász strázsál. A városőrség mesterlövészei
közé tartoznak (könnyű nyílpuskával Cé-jük 70). Jelenlétük, és hogy erre a sátorra
vigyáznak, nem nyilvánvaló – de az élesebb szemű JK-k előtt ez nem maradhat rejtve.
 A sátorban mindenkor félhomály van. Nincs semmilyen benti fényforrás, csak az a fény –
nappal napfény, éjszaka fáklyafény –, ami kintről szűrődik be.
 A sátorban a bejárattal szemben egy 2x2 láb méretű zászlón 50 E Kábaság mentálszimbólumot helyeztek el úgy, hogy a bejáraton belépő a félhomályban is láthassa. Ez
nem a Rabot hivatott megzavarni, ahhoz túl gyenge, hanem az esetlegesen betévedő
őröket, vagy cirkuszi alkalmazottakat kábítja el.
 A sátorban kizárólag a Rab vallatói tartózkodnak. Egy mentalista varázsló, és egy Kyelpap. Mindkettő Abszolút-látást használ, így tökéletesen látnak a sötétben, és azonnal
észreveszik, ha valaki belép a sátorba, akármelyik oldalról is történjen a behatolás. Ha
bárki belép, akit nem ismernek fel, azonnal támadásként kezelik és
ellentámadnak, valamint vészjelzés pszi-üzenetet küldenek Trin Endall
magiszternek. Az erősítés megérkezéséig (ebben akár a magiszter is benne lehet) 5
percük van.
 A Rab csupán egy rá nem illő, bő nadrágot visel. Mezítláb van és félmeztelen. Mind a
négy végtagját kibilincselték, és szétfeszítették őt egy keréken. Fejét kopaszra
borotválták, száját bevarrták, szemét bekötötték. Ez fontos, mert így a JK-k
elsőre nem ismerik fel fehér haja vagy vörös szeme miatt. Fényesen csillogó fekete bőre a
sátor homályában nem kelt feltűnést, amíg világosság nem éri.
 Mágikus hatások a sátorban:
o Körbezáró varázskör, 15 E minden elemi mágia (tűz, víz, levegő, föld), 10 E tér- és
időmágia ellen.
o Vérgát, amit az obszidiánelf véréből rajzoltak, így ő képtelen átlépni – ám
mindenki más képes rá.
o A sötételfen megerősített abbitacél bilincsek vannak, amiket egy medve sem
képes elszakítani. Az egyetlen kulcs Trin Endall magiszternél van. Kulcs nélkül
fizikai erővel a bilincset nem lehet kinyitni, de a lánc eltéphető emberfeletti (20
feletti) erővel vagy mágiával. A zár -50% zárnyitással vagy egyéb trükközéssel
(savak, belülről szilánkokra robbantás, stb.) nyitható.
o A Rab nyakába egy mágikus medált raktak, ami hárommal csökkenti az
Akaraterejét.
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Mindezek ellenére – ha a JK-k már rájöttek, hogy hol tartják fogva a Rabot – a kiszabadítása
nem nehéz. A mágikus védelem nem a külső behatásoktól véd, hanem a Rab bénítására és fogva
tartására koncentrál. Az egyetlen nehéz dió a Vérgát, amit kétféleképpen lehet csak
megszüntetni:
 Megszüntetik mágiával, pl.: Mágia szétoszlatása, Destrukció. Referenciaként az eredeti
varázslat 46 Mp-os, 50 E-s volt.
 A készítő pap kezének kell megtörnie a vonalat. Ez maga a bent tartózkodó Kyel-pap. A
pap semmilyen fenyegetésre nem hajlandó ezt megtenni, csak mágiával vagy fizikai
kényszerrel vehető rá. Ha a JK-k kiszabadítják a sötételfet, az is megteheti, hogy a pap
testét odavonszolja a vérkörhöz, és az ujjával megtöri a vonalat. (A sötételf tudja, hogy ki
készítette, és hogyan működik.)
Mi történik, ha a Rab kiszabadul?
… Elszabadul az iszonyat, de csak percekkel később. A rab első dolga, hogy leveszi a nyakából a
medált és eldobja, valamint a sátorban lévő mentalistát és a Kyel-papot puszta kézzel darabokra
szedi (ha már nem élnek, akkor is). Ezután kicsit lenyugszik, pár percig erőt gyűjt, majd utána
nekiindul, és kezdetét veszi a vadászat és a káosz.
Addig dúlja a várost, amíg meg nem találja Trin Endallt, akit a találkozáskor meg is öl –
ez a szabadulása után órákon belül bekövetkezik. Senki nem lehet méltó ellenfele, inkább
mészárlás az, ami ezután történik a városban. A Gyermekkel – annak szerencséjére – nem fut
össze.
A JK-knak mindezt végignézni komoly morális dilemma. A sötételf a szemük előtt
mészárolja a felsorakozó városőröket, vagy dob a kútba egy gyereket, csak mert az útjában volt.
A JK-kal – ha azok nem állnak útjába – nem foglalkozik. Bármit tehetnek, amíg nem próbálnak
ellenkezni vele. Ha oly botorok, hogy megteszik, akkor ellenük (is) fordul.
Mi történik, ha a JK-k megölik a Rabot?
Ha azt megelőzően teszik meg, hogy a Rab megölte volna Trin Endall magisztert, akkor nem
értek el vele semmit. A Titkosszolgálat küldetését nem teljesítették, viszont szembementek vele,
hiszen az volt az utasítás, hogy semmi esetre se akadályozzák vagy álljanak szembe a rabbal.
Amennyiben Trin Endall halála és a városban elszabaduló káosz után végeznek a Rabbal, az nem
baj, de nem is követelmény.
A Rab megöléséért a Titkosszolgálattól utólag nem fognak megrovást kapni, mert a küldetés adói
nem volt tisztában azzal, hogy a Rab egy aquir.
Az más kérdés, hogy Trin Endall – ha életben van – nem nézi majd jó szemmel ezt. Mindent
megtesz az ügy elsimítása, valamint a JK-k elfogása érdekében.
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EPILÓGUS
Végül a hercegnő képes elhagyni Syburrt, és épségben megérkezik Yllinorba, ahol…
„3672, Mogorva Chei-nek fia születik feleségétől, egy niarei hercegnőtől” /A Nagy
Zöld, 357.o./
Tai Fen Lin, a Gyermek, ha nem is sértetlenül, de mindenképpen élve hagyja el a várost – hogy
hogyan, az a JK-k cselekedeteitől függ. Alább található néhány példa a befejezésre.
Ha a JK-k sikeresen teljesítették a küldetést,
 A JK-k személyesen kísérik el a hercegnőt Yllinorba.
vagy
 A hercegnőt kivezetik a városból, ahonnan saját kísérete épségben eljuttatja Yllinorba.
vagy
 A hercegnőt kivezetik a városból, ahol belefutnak egy Mogorva Chei által vezetett, pár
tucat fős yllinori lovascsoportba – akik a hercegnőért jöttek.
Ha a JK-k elbuktak,
 Chei király eljön egy kisebb yllinori sereggel Syburrba, ahova, mint kritikus szövetségest
és Arel ynevi helytartóját, szó nélkül beengedik. Még aznap vissza is indul RuShennonba, magával viszi nem csak menyasszonyát, hanem Trin Endall fejét is. Politikai
botrány – épp az, amit a Pyarroni Titkosszolgálat el akart kerülni.
vagy
 A hercegnőt saját kísérete épségben eljuttatja Yllinorba.
Ezek csak példák a befejezésre. Mindez jelentősen módosulhat a JK-k cselekedeteitől
függően. Például a JK-k kimenekíthetik a hercegnőt, ám közben lebuknak vagy nyomot hagynak,
így a Pyarroni Titkosszolgálatnak komoly problémát jelent a diplomáciai kárcsökkentés. Egy
másik példa, hogy Chei király akkor is eljöhet, ha a JK-k sikeresen teljesítették a küldetést.
Amennyiben ezt a Rab kiszabadításával tették még, és Mogorva Chei épp belefut a sötételfbe,
akkor az egy epikus harci jelenetet idézhet elő. De sok egyéb befejezés előfordulhat még, ne
erőltessünk a JK-ra semmit, hagyjuk, hogy ők formálják a befejezést is!
Ha a JK-k a küldetés összes pontját sikeresen teljesítették, a Titkosszolgálat rendkívüli
elismeréssel várja őket: beavatást nyernek a Smaragd Társaságba.
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MELLÉKSZÁLAK
Csak kétszer élsz
JK-halál esetén bevetendő szál. A Titkosszolgálat olyan kritikusnak ítéli meg a küldetést, hogy
mindenképpen küld erősítést, anélkül hogy tudná pontosan, hogy mi folyik a városban. Már a
kaland kezdete előtt elindítja az ügynököket (amikor még Berdó életben van, és erősítést kér).
Normál esetben azonban az erősítés nem ér oda... csak akkor, ha meghal egy vagy több JK, és új
ügynököket kell bemesélni.
Az elhalálozott karaktert irányító játékos új karaktert alkot a tábori karakteralkotási rendszer
szerint. A bemesélési részleteket teljesen a KM-re bízzuk. Pár ötlet, javaslat:
 Ha a JK-k már az Erődvárosban vannak, akkor az új karakternek is be kellett jutnia
valahogy. Válassz egy tetszőleges bejutási módot a kalandban leírtak közül, amit a JKcsapat nem választott.
 Érdemes úgy behozni az új karaktert, hogy a JK-csapatot éppen egy szorult helyzetből
segíti ki. Ezáltal egyből bebizonyosodik az őszintesége és hűsége.
 Az új karakter tudjon valami Titkosszolgálati kódot, amivel bizonyíthatja, hogy valóban a
szervezet tagja ő is.
Ha a halott karakter felszerelését és testét nem tudták időben eltüntetni a JK-k, akkor adjunk
nekik még egy esélyt arra, hogy takarítani tudjanak maguk után. Pl.: derüljön ki, hogy hova
viszik az elesett ügynök testét és felszerelését.

A kígyófészekből szeretettel
Egy kígyófajta, ami ráadásul nem is honos Syburrban, veszélyesen elszaporodott. Néhány éve
divatba jött ennek a fajtának a háziállatként tartása, valószínűsíthetően jó pár elszabadult, most
meg nem győzik irtani. Hivatalosan ez az oka a szükségállapotnak, persze mindenki tudja, hogy
a közelgő háború az igazi indok. Trin Endallnak most a legkisebb gondja is nagyobb ennél, ezért
nem foglalkozik vele, futtában csak vérdíjat tűzetett ki rájuk: 35 réz jár minden egyes kígyófejért.
Az egyik alvilági tolvajklán, a Zsémbesek, a lehető legemberibb módon reagált erre: titokban
alapított egy kígyófarmot, és tenyészti a kígyókat. Folyamatos bevétel!
Mára már ők a valódi forrása a kígyóinváziónak. Ha a JK-k leállítják a farmot, a csúszómászók
szép lassan eltűnnek. A Zsémbesek természetesen úton-útfélen ellenmérget is árulnak, ami nem
hatásos. Ha a JK-k egy mezei utcai árustól vesznek ellenmérget, akkor védtelenek a méreggel
szemben.

A magányos ügynök
Ha a JK-k el tudták kapni Berdó gyilkosát az 1. részben, és rá jöhetnek, hogy a Zsémbesek
orgyilkosa, akkor az Erődvárosban felkereshetik a szervezetet. Amennyiben ügyesen
kommunikálnak (jártasak az alvilági kommunikációban), az alábbi példák bármelyikével
megszerezhetik azt az információt, hogy Trin Endall bérelte fel a szervezetet arra, hogy tegye el
láb alól Berdót:
 Kifizetnek 50 aranyat
 Erőszakkal kényszerítenek (komoly erő-demonstráció szükséges)
 Teljesítenek egy apró, ám pyarroni elvekkel ütköző küldetést (KM improvizál)
 Stb. (KM improvizál a csapat ismeretében)
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A kém, aki szeretett engem
A Vén Kecske bordélyház vezetője, a tulajdonos felesége, Fatima Assane, egy különleges szerelmi
bájitalt kínál megvételre. Ezt nem csak tőle lehet megtudni, más - jobban értesült - kereskedők
és fogadósok is elhinthetik az információt a JK-knak.
Ára borsos, 250 arany, ám állítása szerint bárkit szerelemre lobbant az első ellentétes nemű,
vele egy fajba tartozó személy iránt. Nem ő készítette, a férje szerezte kétes üzletei során. Amit
ők sem tudnak: az ital szinte tényleg bárkire képes hatni (150 E), azonban hatása csak egy napig
tart.
Bár a JK-k valószínűleg nem képesek megfizetni a bájitalt, másképp is megszerezhetik. Ha
megteszik, sokféleképpen fel lehet használni: a hercegnőn, Trin Endall-on, a Rab őrein, stb.
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PONTOZÁSI RENDSZER
Szerepjáték pontozása
A szerepjáték pontozására a Magyar Gergely által kidolgozott Játékos egyéni értékelési lapot
használjuk.

Modulmegoldás pontozása
A modulmegoldás pontozása a küldetés pontokba szedettsége miatt adott: a Prológusban leírt
küldetés pontjait vesszük figyelembe. A pontok akkor járnak, ha a csapat az adott részt
extra KM-i segítség nélkül teljesítette! A KM-nek természetesen le kell mesélnie a
modulban leírt nyomokat, a JK-k által megszerzett információkat. Az így teljesített részekért jár
a pont. Ha azonban a játékosok elakadtak, és például csak extra (nem indokolt) KM-i sugallat
vagy segítség hatására tudnak bejutni az Erődvárosba, akkor azért nem jár pont.
A Külsővárosban
Kiderítik, hol van Berdó lakhelye
Rájönnek, hogy Berdó gyilkosa még ott van (mielőtt az lebuktatja magát)
Elkapják Berdó gyilkosát
Megtalálják Berdó hátrahagyott levelét vagy beszélnek Berdó lelkével

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

Bejutás az Erődvárosba
Minden egyes bejutási lehetőség, aminek a létezésére rájönnek
Sikeresen bejutnak az Erődvárosba

1 pont
2 pont

A Gyermek megmentése
A Rab kilétének felismerése és nem-kiszabadítása (bónusz)
1 pont
A Rab kiszabadítása, és annak megölése a küldetés teljesítésével együtt (bónusz) 1 pont
A Gyermek megmentése a három lehetséges út bármelyikén
5 pont
Titkosság
A JK-k nem buktak le, vagy minden nyomot/tanút sikeresen „eltakarítottak”

3 pont

Egyéb
Minden egyes JK halála
Nincsenek járulékos, ártatlan városlakó áldozatok

-1 pont
2 pont

A mellékszálak megoldásáért NEM jár plusz pont! Ezt a játékosoknak is el lehet
mondani. Ne arról szóljon a játék, hogy minél több mellék-küldetést daráljanak le a játékosok,
függetlenül attól, hogy illik a csapathoz egy mellékszál, vagy sem. A hangsúly azon van, hogy úgy
oldják meg a modult, hogy közben jól érzik magukat - ezért is van több, jelentősen különböző
megoldása a modulnak.
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KIEMELT NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK
Tai Fen Lin, a Gyermek

0. Tsz NJK

Chei menyasszonya
Jellemzés: Niarei hercegkisasszony,
Chei 16 éves menyasszonya. Két
hónapos fiú-magzatot hord a szíve
alatt, amiről ő maga sem tud!
Előforduló rosszullétét betegségnek
hiszi. Ha rákérdeznek, hogy ki a
vőlegénye, azt mondja: Sejran. Ha a
teljes nevét kihúzzák belőle, akkor
Sejran Oszen. (Nem hazudik. Niarei
akcentussal sejpít, így ő „Mogorva
Sej”-nek ejti, és maguk között Sejrannak hívja jövendőbelijét. Chei
nevének eredeti, ilanori alakja:
Cheiran O Shen.)
Kinézet: Fiatal serdülő leány,
ártatlan mandulavágású szemekkel.
Hamvas-fehér bőr, hátközépig érő,
hollófekete egyenes haj. Öltözködése
csak egy-egy apróságban – például
egy hajtű vagy egy selyemsál – követi
a niarei divatot, mert inkább
délvidéki stílus szerint próbál öltözni,
tetszeni akar leendő férjének.

Jellem: Kiforratlan, kissé elnyomott jellem; burokban nevelkedett hercegnő. Szűkbeszédű,
szégyenlős, ám kíváncsi. Észak népeivel kapcsolatban meglepően művelt, de Dél-Ynevről szinte
semmit sem tud (Syburr létezéséről sem hallott, amíg be nem tette a lábát a városba).
Engedelmes, megszokta, hogy azt kell tennie, amit mondanak neki. Idegenekkel szemben
zárkózott.
Motiváció: Túlélni, és végre újra látni a férfit, akinek teremtette őt a sors.
Mivel 0. Tsz NJK-ról van szó, statisztikák és képzettségek nincsenek. Pszit ugyan tanul, képzése
még nem ért véget. Tudása még nem elég erős ahhoz, hogy pszi használónak minősüljön.
Elméjét áttörhetetlen sziklafalként 120 E-s, bonthatatlan mentális és asztrális pajzsok védik,
amiket Niare legjobb pszi-mesterei építettek.
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Trin Endall, A Fényben Álló

9. Tsz varázsló

Városvezető magiszter
Jellemzés: Hatalmas tudású
mágus, a városi pletykák szerint
magától
Sonor-tól
tanult
fiatalkorában.
Varázshatalma
valóban jelentős, tanulmányait
tekintve azonban talán a fele igaz
a pletykáknak: valóban Lar-dorban kezdte tanulmányait, ám azt
még elég korán elhagyta, nem
szakosodott semmilyen mágia
iskolára. Évekkel később ugyan
visszatért, és a Fehér Páholyban
tiszteletbeli tagságot kapott,
Sonor-t
azonban
sohasem
láthatta.
Családja,
hozzátartozói
nincsenek – életét teljességgel
Syburr szolgálatának szentelte.
Kinézet: Átlagos magasságú, jó
egészségnek örvendő 50 év
körüli férfi. Kopaszodó fejbúbját
őszes-feketés hajkorona öleli
körbe. Vastag fekete szemöldöke
fokozott szigorúságot kölcsönöz
neki. Ruházata díszes, de nem
hivalkodó, a nemesi pompa
helyett a Fénylátók klánjának
címerét viseli. Vele azonos
magasságú
piszkosfehér
varázslóbotjáról
messziről

felismerhető.
Jellem: Bár a modul egy központi „főellensége”, a magiszter egyáltalán nem gonosz jellem.
Szívén viseli, mind Syburr mind az uralkodó sorsát, és a maga módján mindent megtesz értük.
Rendkívül rendezett személyiség és racionális gondolkodó. Minden lehetőséget megvizsgál,
döntéseket csak alapos megfontolás után hoz - ám gyors döntéshozó képessége miatt ez kívülről
nem mindig így látszik.
Motiváció: Mindent Syburr túléléséért és jólétéért.
Erő: 9
Állóképesség: 13
Gyorsaság: 10
Ügyesség: 12
Egészség: 13
Szépség: 9
Intelligencia: 17

Akaraterő: 16
Asztrál: 14
Érzékelés: 12
Ép: 6
Fp: 51
Mp: 90

Pp: 62 (aktuális: 12)
MME: 93 (62+6+25)
AME: 91 (62+4+25)
Ké: 12
Té: 37
Vé: 96
Cé: 2

Varázslóbotjában 45 Mp-ot tárol, amit a karakteralkotási rendszer leírása szerint használ.

32

Kalandozok.hu

Nyári Tábor 2015

Kiemelt képzettségek: emberismeret Mf, alkímia Mf, rúnamágia Mf, legendaismeret Mf,
történelemismeret Mf, építészet Mf, politika/diplomácia Mf, pénzügyek/birtokigazgatás Mf, pszi
– Kyr, 5 nyelvismeret
A Rab

Sötét elf
Jellemzés: Krán által ismeretlen céllal a
külvilágba küldött aquir, a Dúlás egyik
előhírnöke. Csupán egy átkozottul szerencsés
véletlennek köszönhető, hogy a határvadászok
elkapták – azt sem tudták, hogy mivel találkoztak.
Utólag azt az információt kapták, hogy kráni elf.
Kinézet: Fejét kopaszra borotválták (nincs
hófehér haja), szeme vörös, bőre fényes
obszidián-fekete. Száját bevarrták, testén friss
hegek és kínzások jelei látszanak. Csupán egy rá
nem illő, szakadt, bő nadrágot visel, felszerelése
nincs. Ha tudna, sem szerez, az embernép
primitív eszközeire nincs szüksége.
Jellem: Teljes felsőbbrendűség, mindenki csak
egy eltaposandó patkány a szemében. Épp emiatt
sértette olyannyira, hogy foglyul esett egy
patkánynépnek. Senki életét nem veszi számba a
sajátján kívül, így nem is törődik velük.
Feleslegesen ritkán gyilkol – egy patkány
eltaposása nem éri meg a belefektetett energiát
sem.
Motiváció: Bosszúállás Trin Endall magiszteren,
ami csak egyet jelenthet: a Fényben Álló halálát.
Ezek után Syburr elhagyása a Fekete Határon át.
Statisztikái, értékei messze emberfelettiek. Ha
mégis szükség lenne rájuk, a Bestiáriumban a
sötételfnél szereplő legmagasabb értékek a
mérvadóak. Hatalomszavak használatára
már képtelen.
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VÁROSI SZERVEZETEK
Alvilág
Ezen a vidéken az alvilág kifejezetten gyengének mondható. Ez korántsem azt jelenti, hogy ne
lenne a délvidéken befolyásosabb szervezeteknek legalább egy kémjük a városban, de komolyabb
tevékenységet nem folytatnak errefelé. Itt sokkal inkább a helyi kis klánok keresik meg a napi
betevő falatot, a szokásos módszerekkel. Korrupció csak elvétve fordul elő, nem fonódik össze a
városvezetéssel, és a helyi alvilág bizony joggal tart a városőrségtől.

A városőrség
Syburr városában jónak mondható a közbiztonság. Ennek garanciája az erős városőrség,
melyben kiválóan képzett, az embereket és a várost jól ismerő katonák szolgálnak. A városőröket
a becsületes, fegyelmezett, és harcias jelzőkkel lehet illetni. Mindemellett fontos számukra a
bajtársiasság, a közösség, és annak védelme. Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy a katonák után
a városőröké is egy tisztelettel és elismeréssel járó munka.
A városőrség jól szervezett, és létszám alapján is képes rendet tartani a városban. Békeidőben
kettesével járőröznek a külső és belső városban is. Fegyvereik jó minőségűek: hosszúkard, tőr,
kis pajzs, és a falakon, kapukban strázsálóknál gyalogsági lándzsa. Vértjük könnyű bőrvért, mely
fölött egy sötét zöld általvetőn a városőrség címere van.
Erő: 13
Állóképesség: 13
Gyorsaság: 12
Ügyesség: 13
Egészség: 13
Szépség: 11
Intelligencia: 12

Akaraterő: 12
Asztrál: 12
Érzékelés: 13
Ép: 13
Fp: 33
Mp: -

Pp: MME: 2
AME: 2
Ké: 19
Té: 40
Vé: 91
Cé: 3

Tőr: Tám./kör:2, Ké:29, Té:48, Vé:93, Sebzés:1k6
Hosszúkard: Tám./kör:1, Ké:25, Té:54, Vé:107, Sebzés:1k10
Lándzsa:
Tám./kör:1, Ké:13, Té:52, Vé:103, Sebzés:1k10
Bikacsök:
Tám./kör:1, Ké:28, Té:50, Vé:106, Sebzés:1k3
Kispajzs:
+20 VÉ
Veterán városőrök, katonák: +3 Ké, +4 Té, +4 Vé.
Városőrség kapitánya, Montyr Meluh, 7. Tsz harcos: +15 Ké, +25 Té, +25 Vé, Pszi Mf.
A városőrség címere
Minden városőr egyenruháján megtalálható jelkép, mely az uralkodóház címeréből származik.
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A hercegi család
Desantes Ház (pya)
Syburr hercegi családja a Psz. 3690-es években. Címerében tüzet okádó rőt sárkány látható.
Psz. 3690-ben Thormen Desantes a Ház feje, fia, aki apja gyilkosává vált, Atreq. (Syburr
csillaga,6/1)
A hercegi családnak a modulban semmilyen jelentős szerepe nincs.
Thormen Desantes, a syburri herceg 0. Tsz NJK

Syburr uralkodója

„Syburr hercege a Psz. 3680-as években. Psz. 3690-ben, saját palotájában, állítólag fia, Atreq
keze által hal meg.” (Syburr csillaga,6/1)
Viszonylag gyengekezű uralkodó. Két fiúval és egy lánnyal áldotta meg a sors, melyek közül az
idősebbik fiúgyermekét el is vették az istenek a modul kezdete előtt. Egyetlen megmaradt fiára,
Atreqre, mint hímes tojásra vigyáz.
A JK-k valószínűleg nem találkoznak vele.
Ettrex Desantes, elsőszülött fiú

0. Tsz NJK

Syburr halott trónörököse

A korábban említett 18 éves trónörökös, aki egy erioni szerencsejáték-barlangban vesztette
életét. A JK-k nem találkozhatnak vele.
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0. Tsz NJK

Syburr új trónörököse

8 éves gyermek, Syburr hercege a széltől is óvja, nem engedi ki a palotából. A JK-k valószínűleg
nem találkoznak vele.
Leina Desantes, leánygyermek

0. Tsz NJK

Syburr hercegkisasszonya

12 éves leánygyermek, a palotában él. A JK-k valószínűleg nem találkoznak vele.
A Desantes-ház címere
Syburr fontos jelképe, a városban úton-útfélen belefuthatnak a Játékos Karakterek.
A Desantes Ház címere bíborral és pergamennel hatszor vágott csúcsos godoni pajzson
ágaskodó, arannyal fegyverzett tüzet okádó sárkány kárminban. A pajzson rostélyos acél lovagi
sisak szemből, rajta a syburri hercegi korona. A címert ellentétes színezésű bíbor és pergamen
palást öleli, keresztben egy-egy díszes shadoni lándzsa, és pallos. A címer alatt pergamen és
bíbor szalagon a Ház jelmondata: „Százak fölé zászlót, ezrek elé pajzsot.”

A Zsémbesek klánja
Syburr városának csendben működő tolvaj klánja, mely csupán egy évtizede kezdte meg
működését. A klán alapítója és vezére Hano Antas, ki a húszas évei elejéig ebben a városban
tengette mindennapjait, és tanulta ki a tolvaj mesterség minden csínját-bínját. Egy
jelentéktelenebb céhnek volt tagja, mígnem egy másik alvilági szervezettel való sorozatos
összecsapások következtében a legtöbb társa meghalt. Az alig fél tucat túlélőnek – köztük neki is
– menekülnie kellett. Így távozott Hano Syburr városából, és majd 15 évig senki sem hallott
felőle. Lassan 10 éve, hogy visszatért másodmagával, és egy leszámolás sorozat után saját klánt
alapított. Azt mondják, míg távol volt, kalandorként száz veszélyt megélt és mindig győztesként
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került ki a szorult helyzetekből. Ilyen helyzetekben kovácsolódott össze társával, akit mindenki
Csendes Penge néven ismer.
Az elmúlt tíz esztendő alatt nem lettek nagy befolyású klán. Bár viszonylag könnyen megvetették
a lábukat, de egyelőre nem sikerült komolyabb befolyásra szert tenniük. Szűkös erőforrásaik
vannak, úgy arany, mint ember tekintetében. Klánjuk minden besúgót beleszámítva sem éri el a
60 főt. Főként apróbb lopások, rablások, csalások írhatók a számlájukra. A városőrséggel nem
húznak ujjat, ahogy a veszélyesebbnek kinéző idegenekkel sem (persze ettől még lopni
megpróbálhatnak tőlük).
Hano Antas

6. Tsz tolvaj

klán vezér

KÉ 41, TÉ 54, VÉ 110. A legtöbb százalékos képzettsége 100%.
Csendes Penge

6. Tsz fejvadász

mestergyilkos, Berdó gyilkosa

Jellemzés: Sosem szól egy szót sem. Állítólag mikor egyszer elfogták és vallatták, egy
alkalommal szerzett egy kést, és mikor látta, hogy nem jut ki a fogságból, kivágta a saját nyelvét,
hogy egyértelművé tegye: sosem fog beszélni. Ő a klán mestergyilkosa, bár alapvetően nem ez a
Zsémbesek profilja. A kezdeti időkben óriási szolgálatot tettek a képességei a klánnak, mikor
még voltak olyan ostobák, akik nem vették komolyan a terjeszkedési szándékukat.
Ha elfogják sem beszél (kínzással sem lehet megtörni, kínzás elviselése Mf), nincs is nyelve,
egyébként tud írni. AME 25, MME 26, szabadon felhasználható 22 Pszi pont. Különleges Pszi
diszciplína: Zavarás, Tetszhalál. Ez utóbbit szorult helyzetben alkalmazza is (10 kör meditáció
kell hozzá).
Rövid kard + lábszár és alkarvédő hárítófegyver használattal KÉ 40, TÉ 74, VÉ 143, k6+4.
Láthatatlanság köpenye van nála, ugrás 59%, lopózás 59%, rejtőzködés 64%.
Zsémbes tagok

2. Tsz tolvajok

Rövid kard KÉ 30, TÉ 41, VÉ 98, k6+1; a képzettebbek (max. 5 fő a klánból): KÉ 36, TÉ 46, VÉ
102. Harc közben piszkos trükkök, közelkerülés, belharc.
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EGYÉB NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK ÉS BESTIÁK
Dada

8. Tsz harcművész

Tai Fen Lin nevelője

Jellemzés: Tai Fen Lin hercegnő halálig hűséges és odaadó dadája, tanítója és testőre. Amíg él,
semmilyen körülmények között nem válik el Tai Fen Lintől. Rendkívül művelt, jártas a
történelemben, művészetekben és etikettben, több hangszeren játszik. A szigorú niarei kultúra
az évtizedek alatt letörölhetetlen nyomot hagyott rajta, mai napig hajnali edzéssel kezdi a napot.
Kinézet: 60 év feletti, alacsony, ráncos, idegesítő niarei anyóka.
Jellem: Élet. Neveltetése miatt többnyire csendes, általában csak a hercegnővel beszédes.
Jóindulatú, de házsártos, semmiben nem látja a jót. Semmi sem elég jó neki, mindenben csak
rosszat és veszélyt lát Tai Fen Lin számára. Ő az egyetlen a hercegnő kíséretében, aki terhességre
gyanakszik.
Motiváció: a hercegnő biztonsága és boldogsága mindenek felett.
Erő: 9
Állóképesség: 15
Gyorsaság: 14
Ügyesség: 16
Egészség: 13
Szépség: 7
Intelligencia: 12

Akaraterő: 16
Asztrál: 12
Érzékelés: 13
Ép: 7
Fp: 107
Mp: -

Pp: 43 (aktuális: 17)
MME: 62 (43+6+13)
AME: 58 (43+2+13)
Ké: 35
Té: 55
Vé: 110
Cé: 6

Kiemelt képzettségek: emberismeret Af, pszi – Slan, vakharc Mf, fegyvertörés (puszta kézzel)
Mf, belharc Mf, harc helyhez kötve Mf, földharc Mf
A hercegnő kísérete
Niarei társaság: 6 szolgából, 2 társalkodónőből és 8 kardművész testőrből áll. Tradicionális
képzésben részesültek, életükben most először hagyták el Niare zárt birodalmát. Nem
beszélnek a niarei-n kívül más nyelvet. A Syburrig tartó út rajtaütései során a kíséret nem
niarei tagjai – pyarroni lovagok, egyéb kísérők – és tolmácsai meghaltak, életüket adták a
hercegnőért.
A testőrségben van egy fiatal nő, aki mások előtt gyakran személyesíti meg a hercegnőt. Ilyenkor
a hercegnő a kíséret, a testőrség egyik tagjaként szerepel. Erre többféleképpen is rá lehet jönni:
 niarei kultúrában vagy etikettben jártasság, a kíséret nem adja meg a "hercegnőnek" a
kijáró tiszteletet
 ha támadás éri a kíséretet, nem az ál-hercegnő, hanem az igazi hercegnő körül zárnak
össze a testőrök
 fizikai vagy mágikus kémkedés, stb.
A 8 db 4. Tsz kardművész értékei:
Erő: 12
Állóképesség: 15
Gyorsaság: 16
Ügyesség: 16
Egészség: 13
Szépség: 11
Intelligencia: 12

Akaraterő: 15
Asztrál: 13
Érzékelés: 15
Ép: 7
Fp: 67
Mp: -

38

Pp: 23 (aktuális: 23)
MME: 28 (23+5)
AME: 26 (23+3)
Ké: 25
Té: 40
Vé: 95
Cé:

6

Slan-kard (Mf)
Ké 33
Té 60
Tradicionális kardművész vért: SFÉ 4, MGT 1
Chi-harc (1 körig): +4 Ké, +15 Té, +15 Vé, +3 Sp

Vé 107

Sebzés K10+2

Kiemelt képzettségek: pszi – Slan, vakharc Mf, fegyvertörés (Slan-karddal) Mf, fegyverhasználat
– Slan-kard Mf
Vörös Hapzuch bandája

6.-7. Tsz kalandozó-csapat

Jellemzés: A kalandozó-csapat, mely Trin Endall megrendelésére szállítja a sárkánygyík
tetemét Syburr városába. Sokat megélt, tapasztalt kalandozók, akik 6-7 évek dolgoznak együtt.
Specialitásuk a különleges állatok el- vagy foglyul ejtése.
Kinézet: A csapat vezetője Vörös Hapzuch, egy vörös hajú aszisz, ő mindenképp a csapat tagja.
Rajta kívül fentről lefele haladva annyit személy még, hogy pontosan annyi tagja legyen a
bandának, ahányan a JK-k vannak (egyrészt azért, hogy egyenlő ellenfelek legyenek, másrészt
azért, hogy át lehessen venni a helyüket, ha a JK-k úgy döntenek).
Jellem: Igazi kalandozók. Nagy kanállal eszik az életet, de nem mértéktelenül. Merészek, de
nem öngyilkosok. Büszkék, de nem az életük árán. Bosszúállók – akár az életük árán is.
Motiváció: A pénz nem minden. De nagyon közel áll hozzá.
Vörös Hapzuch
7. Tsz Arel-pap, 49 Mp, 32 Pp, Sólyomkarom irányzat, Természet és Halál szféra
Pszi Mf, Fegyverhasználat – hosszúkard, hosszúíj Mf, Célzás Af
MME 36, AME 34
Hosszúkard (Mf)
Ké 40
Té 60
Vé 120
Sebzés K10
Hosszúíj (Mf)
Ké 38
Cé 45
Táv 110 m
Sebzés K6+1
Abbitacél sodronying 4 SFÉ
Alihmed Zibn Arrih el Imaj Annejkum
6. Tsz bahrada, 12 Pp, dzsad gladiátor
Pszi Af, Fegyverhasználat – handzsár Mf, Pajzshasználat Mf, Belharc Mf, Lefegyverzés Af
MME 36, AME 34
Handzsár (Mf)
Ké 44
Té 86
Vé 120
Sebzés K6+3
Lándzsa
Ké 37
Té 74
Vé 107
Sebzés K10
Közepes pajzs (Mf)
+35 VÉ
Abbitacél sodronying 4 SFÉ
Zyrion
6. Tsz boszorkánymester, 42 Mp, 29 Pp
Pszi Mf
MME 37, AME 36
Nem harcol, mágiájával csapattársait erősíti és ellenfeleit gyengíti. Társai fegyvereire gyengébb
mérgeket rakhat.
Errian Diaslen
6. Tsz bárd, 42 Mp, 32 Pp
Pszi Mf
MME 34, AME 36
Szablya
Ké 30
Könnyű nyílpuska
Ké 25

Té 50
Cé 35

Vé 110
Táv 50 m

Sebzés K6+2
Sebzés K6+1

Kalandozok.hu
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1 SFÉ

Rion
6. Tsz harcos, 15 Pp
Pszi Af, Nehézvértviselet Mf, Fegyverhasználat Mf, Lefegyverzés Mf
MME 34, AME 34
Alabárd
(Mf)
Ké 26
Té 88
Vé 135
Abbitacél félvért
6 SFÉ
Roham esetén szálfegyver miatt ez első körben övé a kezdeményezés.
A városi kígyók

Sebzés 2k6+2

0. Tsz állat

Jellemzés: Mosolygó kígyó (Bestiárium 21. oldal). Este és éjszaka aktív. Nem agresszív, csak
akkor támad, ha megijesztik, vagy védekezésre kényszerítik. A Zsémbesek farmján való
túltenyésztés miatt mérge jelentősen legyengült a vadon élő rokonaihoz képest.
Kinézet: 0,6-0,7 láb hosszú, középszürke alapon világoskék, világoszöld keresztsávokat visel.
Nevét rendkívül bájos mosolyáról kapta – széle szája felfelé görbül –, amit nem tanácsos
közelebbről megszemlélni.
Méreg: 1. szintű bénaság / halál. Hatóidő: K6 x 10 perc, ám a halál csak napokig tartó szenvedés
után áll be.
Ellenméreg: Méregkeverés-Semlegesítés Af képzettség, méregkeverő labor, alapanyagok és a
kígyóméreg birtokában K3 óra alatt kikeverhető. Alapanyagok nem találhatóak meg a
környéken, piaci beszerzési áruk 5 arany.
Sebességük gyors, legalább 14-es gyorsaság kell ahhoz, hogy utolérjenek és elkapjanak egyet.
Ké 35
Té 30
Vé 50
Sebzés K2
A Rab vallatói

6. tsz varázsló, 7. tsz Kyel-pap

Jellemzés: Trin Endall bizalmasai. Specialisták, akik azzal az emberfeletti feladattal
küszködnek, hogy megtörjenek egy aquirt. A mentalista egy külhoni, Lar-dorban tanult varázsló;
a Kyel-pap helyi származású. Mindkettő halálig hű Trin Endall-hoz.
Kinézet:
 Mentalista: kopaszra borotvált fejű, köpenyes alak embermagas varázslóbottal.
 Kyel-pap: szürke csuhát viselő idős ember, egyik kezével a tenyerére tekert láncon a szent
szimbólumát markolássza. Emlékeztető: a sátorban sötét van, így a JK-k nem feltétlenül
látják őket rendesen.
Jellem: Syburr szolgálata mindenek felett.
Zillon Ervian, mentalista
6. Tsz varázsló mentálmágiára szakosodva, 60 Mp, 42 Pp
Pszi – Kyr Mf
MME 56, AME 47 (tudatvédő amulett miatt a magas MME)
Puszta kéz
Ké 20
Té 30
Vé 90
Sebzés K2
Védőköpeny 1 SFÉ, Tudatvédő amulett (+10 MME)
Támadás esetén első dolga, hogy vészjelzés pszi-üzenetet küld Trin Endall-nak (3 kör),
majd ezután mentálmágiával próbálja leszerelni a támadókat.
Arilius Wellington, az igazság szolgája
7. Tsz Kyel-pap, 57 Mp, 34 Pp
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Pszi Mf
MME 55, AME 45 (tudatvédő amulett miatt a magas MME)
Puszta kéz
Ké 25
Té 40
Vé 100
Sebzés K2
Sodronying 3 SFÉ, Tudatvédő amulett (+10 MME)
Támadás esetén Kizökkent Időt varázsol a mentalistára. (Kyel speciális varázslata, 3
szegmens, egyenlő 1 környi Belső Idővel.)
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KÜLSŐVÁROS HELYSZÍNEI
Mint korábban említettük, a játékosok közel teljes információval kezdik a modult! Adjuk át
nekik a várostérképeket, és rendelkeznek egészen friss, megbízható
információkkal a városról. Emiatt alapértelmezés szerint kérésre bármely helyszín leírását
felolvashatjuk nekik. Kivétel ez alól a [csak KM] jelölésű helyszínek és részinformációk,
amikről a modul kezdete során a JK-knak nincs tudomásuk.
31 - Főtér
Macskaköves, nagyobb tér, melynek közepén egy Dreina istenszobor és egy szökőkút áll. Minden
városi ünnepségnek és rendezvénynek ez szolgáltat helyet. Az főtérről nyíló egyik kis utcában
száll meg az Asszonyok karavánja. [csak KM]
32 - Piac
A Külsőváros egy kisebb tere, ami nem több egy ledöngölt tisztásnál. A helyiek és a környéken
élők minden nap napközépig tartanak egy kisebb vásárt, havonta kétszer van egész napos
nagypiac, amikor egész Syburr államból jönnek kereskedők és állattartók.
33 - Köztemető
A tehetősebb polgárok ide temetkeznek. Nem túl nagyméretű sírkert, ennek oka, hogy a
szegényebb emberek más alternatívát választanak az elhunytak temetésére. Ez az a temető,
amely mellett található egy sírköves, akinek a kertjében tárolják a Koporsót. [csak KM]
34 - Kézművesek tere
Valójában nem tér, hanem egy számos utcából álló kisebb kerület. Békeidőben itt található a
legtöbb kézműves és mester, patkolókovácstól kezdve a bőrművesig. Jelenleg kiürült, már az
összes használható mestert beköltöztették az Erődvárosba.
35 - Kés, Villa, Csirke (fogadó)
(Kés, villa, pollo…) A Külsőváros főterén egyedülálló taverna, melynek „sült csirkébe beleállított
kés és villa” cégére messziről hirdeti fogadó mivoltát. Baromfisültjei az egész városban
nevezetesek, emiatt – és a fogadós bögyös felesége miatt – rendkívül népszerű az étkezdéje és
ivója.
Egy vacsora egy főre 4-5 réz, egy szoba egy éjszakára 8-12 réz körül van. Itt szállt meg a
Koporsó kíséretének nagy része. [csak KM]
36 - A Kócos Királyfi (fogadó)
A Külsőváros legjobb minőségű tavernája kifejezetten a tehetősebb átutazókat és kereskedőket
célozza meg. Egy éjszaka teljes ellátással 1-1,5 ezüst. Itt szállt meg Vörös Hapzuch bandája.
[csak KM]
37 - A Kudarcra Ítélt Vadkanláb Sörház (fogadó)
A Külsőváros piaca és temetője között félúton helyezkedik el egy szélesebb út mentén. Egyszerű,
az átlagpolgár számára is megfizethető, nem hivalkodó sörház. Általában több helyit lehet látni,
mint átutazót. Berdó ennek a kocsmának a padlásrészében lakott a fogadóssal való
kapcsolata révén. [csak KM]
Egy kupa sör 1-5 réz, szállást nem kínál.
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Saul földalatti üvegháza [csak KM]
A második hangulatkeltőben megemlített, eldugott, földalatti botanikus kert, ahol illegális
szerek és növények termesztése folyik. Nincs közvetlen szerepe a modulban, nincs rajta a
várostérképen.
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ERŐDVÁROS HELYSZÍNEI
Mint korábban említettük, a játékosok közel teljes információval kezdik a modult! Adjuk át
nekik a várostérképeket, és rendelkeznek egészen friss, megbízható
információkkal a városról. Emiatt alapértelmezés szerint kérésre bármely helyszín leírását
felolvashatjuk nekik. Kivétel ez alól a [csak KM] jelölésű helyszínek és részinformációk,
amikről a modul kezdete során a JK-knak nincs tudomásuk.

Az Erődváros védelmi rendszere
A falak
15-20 láb magas, nagyobb kiszögellésektől mentesre csiszolt, enyhén kifele dőlő gránitfalakkal
védik az erődvárost, amiket megmászni a legjobb mászóknak is kihívás. Mászás -60% [csak
KM].
Háborúra készülve hadigépekkel felszerelkeztek, a katapult és nyílvető sem ritka látvány.
Nyíllövésnyi (80-100 láb) távolságokra őrtornyokat építettek, amikben egységesen öt katona
figyel a behatolókra. Ezek járőröznek is a falon, amit éjszaka tízlépésenként fáklyák világítanak
meg. Az ötfős egységből legalább egy pszi használó, de a háborús készültség miatt gyakran pap.
A kapuk
5 láb magas, ölnyi vastag vasalt tölgykapuk, karnyi vastagságú acél felvonóráccsal megerősítve
hirdetik a bejárási tilalmat, amit csak engedéllyel nyitnak fel. Minden kapunál van egy
rubinszemű Adron-pap vagy varázsló, aki auralátással bárkit könnyen leleplez és megjegyez.
Minden belépő személlyel elbeszélgetnek, jó emberismerők. Fél tucat már-már zavarba ejtő
kérdésnél alább sosem hagyják. Ha már egy kérdésre nem a megfelelő választ kapják,
auraolvasáshoz és egyéb fürkészéshez folyamodnak. Pár kérdés, amit feltesznek: [csak KM]
1. Mi a neved?
2. Mi keresnivalód az Erődvárosban?
3. Milyen engedélyed van a belépésre, és kitől szerezted azt?
4. Hol szállsz meg az Erődvárosban ma éjszaka?
5. [Ha a JK-k helyieknek adják ki magukat] Ott leszel-e holnap reggel a piactéren a
kivégzésen? (Trükkös kérdés: Trin Endall egy évtizeddel ezelőtti rendelete óta Syburrban
soha nincsen nyilvános kivégzés.)
6. [Ha a JK-k idegeneknek adják ki magukat] Van-e bármi célja érkezésednek, ami Syburr
városának kárára lehet? Ha igen, mi az?
Napnyugtától napkeltéig mindig lezárják a kapukat, még azok számára is, akiknek
egyébként joga van ki-bejárni (emiatt éjszakáznak kint a Külsővárosban a szörnyet szállító
kalandozók).
Rutinos járőrök
A tornyokban lévőkhöz hasonló a csapat-felépítésük, ám a létszámuk bővül plusz egy fővel,
mégpedig egy veterán szakaszparancsnokkal, és csak kettőjüknél van célzó fegyver. Leírásukat
lásd a Városőrségnél.
Az összes őr hónapok óta szolgál egy megszokott pozíción belül. A tornyoknál, a főkapunál, a
járőr csapatoknál és egyéb őrposztoknál mindig ugyanazok teljesítik a szolgálatot. Emiatt
ismerik egymás arcát, és nagyjából tudják, kinek mikor mit kellene tennie és hol kellene lennie.
Azon ismeretlen őröket, akiket nem mutattak be a reggeli őrségváltáskor, azonnali gyanúval
kezelik. Haladéktalanul hívják segítségül társaikat, hogy levigyék a barakkokba ellenőrzés
céljából az azonosítatlant.
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A város alatti csatornarendszer [csak KM]
Bejutás
A Külsővárosban 3 lejárat létezik, amiket azonos módon alakítottak ki: kétujjnyi vastag
acélráccsal, vasajtóval és zárszerkezettel védik. A zárak Zárnyitás képzettség -30%-al nyithatók
ki, vagy komoly erőbefektetéssel (emberi erővel lehetetlen, emberfeletti, azaz 21 vagy afeletti
erővel már lehetséges). Eme három pontot a városőrség járőrözés során kétóránként ellenőrzi,
hogy nem történt-e rongálás vagy bejutás. A lejáratok nincsenek jelölve a térképen, a KM
határozza meg a helyüket.
Minden lejárat vasajtajába védőrúnákat véstek. Rúnamágia Af-el megállapítható, hogy élőholtak
és démonok elleni védőrúnák, amik nem külső behatolás ellen védenek, hanem azért vannak ott,
hogy lent tartsák azt, ami lent van.
Leírás
A csatornarendszer nem egy, hanem két fő célt szolgál:
 Szennyvíz elvezetése és felhasználása
 Egy tisztavizű patak beterelése föld alatt az Erődvárosba
A város nagysága és népessége miatt egy kiterjedt csatornarendszerről van szó, amiben órákig is
el lehet bolyongani. Félhomály és sötét uralkodik az egész területen, ami ugyan kezelhető, de a
rövid látótávolság meglehetősen zavaró - miközben az odalent lévő „őrséget” cseppet sem érinti.
Hiányzik a csatornákban megszokott állatvilág: nincsenek patkányok, kétéltűek, rovarok, stb. Az
őrség minden élőlényt kiírt az egész csatornarendszer területén. Gyakran találni elszenesedett
állati tetemeket, főleg a bejáratoknál (beszökött patkányok, kutyák, macskák és egyéb kisállatok,
amik átfértek a rácsokon). Továbbá kevés kivétellel bokáig vagy térdig érő vízben illetve szennylében lehet csak haladni.
A csatornarendszer központjában automatikusan működő gépek zaja, fogaskerekek csikorgása,
zörgésének hangos kavalkádja fogadja az idejutókat. Itt már nem csak a sötétséggel, hanem a
hangzavarral is problémája lesz a csapatnak. Ez egy nagy csarnok, amit szárazon és tisztán
tartanak. Számtalan, magasba kígyózó kisebb-nagyobb cső, és a hozzájuk tartozó gépek töltik ki
a teret. Gilron-papok keze munkáját dicséri ez az önműködő víz és méregtisztító berendezés. Ez
a rész fokozottan védett a fontossága miatt, továbbá innen vezet az egyetlen feljárat az
Erődvárosba egy-két emberre korlátozott felvonó képében. A felvonó a felszínen az Erődváros
egy karbantartó épületébe vezet, ami a Víztározó mellett van, de már az Erőd falain belül.
Őrség és karbantartás
A csatornarendszer védelmét 6 + K6 Syvan biztosítja. A Syvanok leírása a Bestiárium 93.
oldalán található. Kiváló felderítők, sötétben is azonnal meglátják az élőket. Nincs nagy
harcértékük, ám képesek 50 Mp-ból Boszorkánymesteri mágiát használni - ami vizes
környezetben rendkívül hatásos. A város mágikus védelme nem engedi őket közel a
bejáratokhoz. Fontos tulajdonságuk, hogy mentálisan befolyásolhatóak. Mindegyiken egy
mentál Irányítás bélyeg szavatolja a feladatuk végzését, ami a karbantartás, járőrözés, és az élők
elpusztítása. Van egy kirendelt varázsló a felszínen, aki naponta egyszer a mentálbélyegeken
keresztül ellenőrzi őket, vagy újabb feladatokat ad az őrségnek. Senki nem jár le a csatornába,
ezért a Syvanok végzik a karbantartást is. Elég intelligensek ahhoz, hogy bármilyen munkát
ellássanak.
Látszólag mindegyik egy buta zombinak néz ki, egységes munkás-kezeslábasban. Amint
karbantartási parancsot kapnak, az felülírja az alap védelmi parancsot (30% eséllyel). Megfogják
a munkavégzéshez való eszközöket, K6-os dobással a következőket: 1. söprű, 2. lapát a
törmelékek takarításához, 3. csákány, 4. szerszámos láda a csővezetékhez, 5. vödör és
kőműveskanál, 6. talicska anyaghordáshoz. Ezen Syvanok nem foglalkoznak a behatolókkal,
amíg nem végeznek a feladatukkal, vagy meg nem zavarják a munkájukat. Az első őr, akivel
találkozik a csapat, mindig karbantartó.
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A korábban említett központban – ahol a gépek találhatóak - állandó jelleggel őrködik négy
Syvan.

A kígyófarm [csak KM]
Egy nagyobbacska földszintes ház az Erődvárosban, melynek a döngölt föld padlójába ástak több
szobában is vermeket, és itt tenyésztik a kígyókat. Ezek közül néhányat az éj leple alatt szórnak
szét a város különböző pontjain, hogy fenntartsák a rettegést. A kígyók többségének a fejét a
Zsémbesek maguk adják le a 35 rezes fejpénzért.
Nincs jelölve az Erődváros térképén, a KM határozza meg a helyét.

1 - Nyugati Erőd
Régebbi épületegyüttes, melyet az elmúlt száz évben erősítettek meg. A védművek
kidolgozottsága még a korai mesterek kezeit dicsérik, komoly mágikus támogatás vagy
ostromfegyverek nélkül érkező seregnek aránytalanul sok energiába kerülne a bevétele. A
jelenlegi háborús időszakban mindenkor 4-500 katonát szállásol el.
2 - Északi Erőd
Kisebb, kitettebb védvár. Vészhelyzeti menekülőpont és védelem a helyi lakosoknak.
3 - Keleti Ikererődök
Három, teljesen azonos építésű bástya, melyeket Trin Endall kezdeményezésére húztak fel az
elmúlt tíz évben. Kettő közülük, valamint a városfal ezen oldala még nem teljesen befejezett,
erősítésük mai napig folyik.
4 - Déli Erőd
A város domborzati fekvése és megközelíthetősége miatt az elmúlt évszázadokban a déli oldalról
érkezett a legtöbb nomád támadás. Érthető tehát, hogy a Déli Erőd a legnagyobb és a legerősebb
az összes külső védmű közül. Jelenleg több ezer katonát szállásol.
5 - Új Kapu (Nomád-űző)
A Külsőváros főkapuja. Emlékeztető: itt mindenkit beengednek, a JK-kat is. Csak ostrom esetén
zárják le.
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6 - Tavi-erőd
Syburr kulcsfontosságú víztárolójának védelmét hivatott megerősíteni ez a védmű. Jelenleg
csupán pár városőr van jelen, mert nincs veszélyeztetve.
7 - Víztároló-tó
Egy mesterséges vízgyűjtő medence, melyet a város alatt elvezetett patakból táplálnak. Az
egyetlen feljárat a csatornarendszerből az Erődvárosba egy itteni karbantartó
épületbe vezet. [csak KM]
8 - Hercegi palota
A Desantes uralkodócsalád otthona. A herceg nem ad audienciát senkinek, ennek
hivatalos oka az elsőszülött fiának gyászolása. Minden ilyen kérelmet Trin Endall
városvezetőhöz irányítanak. A herceg és családja a modul ideje alatt egyszer sem mozdul ki (ha
csak a JK-k olyan eseményt nem generálnak, ami miatt muszáj, pl. felgyújtják a palotát ). A
modul szempontjából nincs szerepe.
9 - Piactér
A Külsőváros piacteréhez hasonló, de ez délutánonként, napközéptől kora estig működik.
10 - A rúnatornyok
Három rúnatorony van, melyek gondosan elzárt, egyedi mágikus rajzolatai nem csak az
Erődvárost, hanem a környező területeket is védik a mágikus behatásoktól. A rúnatornyok
hatásai a következők: [csak KM]
 A város körül egy mérföldes körzetben a manahálót gyengítik, a tornyok manacsapdái
gyűjtik a manát (ostrom esetén a támadóknak ne legyen utánpótlása varázserejükhöz,
míg a védőknek legyenek tartalékaik).
o A Külsővárosban és 1 mérföldes körzetében a híg mana, az Erődvárosban a
közepesen sűrű mana szabályai a mérvadóak. A rúnatornyokban és közvetlen
közelükben koncentrált a mana.
 A teljes erődváros a falaktól számítva le van védve 1 E-es erejű tér és természetes anyag
mágiától.
 Minden élőholt az Erődvároson belül “gyengébb”, a Kábulat módosítói vonatkoznak
rájuk. Ez nem csak támadásoktól védi a várost, hanem védőháló arra az esetre is, ha
esetleg a csatornarendszer karbantartói és őrei valamilyen baleset folytán
kiszabadulnának.
11 - Katonai gyakorlótér
A barakkok előtti tér, melyet harci gyakorlótérnek alakítottak az elmúlt napokban. Korábban
itt volt a cirkusz, innen költözött el.
12 - Barakkok
A városvédő katonák szállása. A városőrök nem itt laknak, nekik állandó lakásaik vannak
szétszórva a városban.
13 - Városi börtön
Átmeneti fogva tartásra alkalmas börtönépület. Kicsi, és általában üresen áll. Éveken át tartó
börtönbüntetés nem létezik Syburrban. Általában átmeneti időszakokban, pl. tárgyalásra
várakozás esetében tartanak itt embereket.
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14 - Ellana-szentély
Gyönyörű márványépület az Öregvárosban, ahol a Lótusz Leányai fogadják az Ellanának szánt
áldozatokat. A modul ideje alatt egyszer megfordul itt a városőrség kapitánya, és Trin
Endall magiszter is.
15 - Arel ligete
A város északi határában, valójában az Erődvároson kívül található szent liget.
16 - Nagy kovácsműhely (Gilron-szentély)
Két középkorú, a hagyományos (nem kahrei) vonalat követő Gilron-papkovács (ikrek) vezette
műhely, melynek neve és az onnan kikerülő fegyverművek egész Syburr államban ismertek.
Jelenleg Trin Endall kérésére kizárólag a városvédelemnek dolgoznak.
17 - Dreina-templom
Az Aranyúrnő gazdagon díszített, szent épülete a város legnagyobb temploma. Kertjében
csodálatos, örökkön zöldellő olajfák jelképezik az istennő örök jelenlétét.
18 - Krad-templom
A Minden Titkot Ismerő Isten katedrálisa. Tiszteletreméltó, masszív épület, méretben éppen
csak elmarad a Dreina-templom mellett – jól jelképezi azt a lehelet-finom különbséget, hogy bár
Krad a panteon főistene, az Aranyúrnő befolyásosabb, és több hívővel rendelkezik.
19 - Kyel-templom
A Teremtés és Pusztítás istenének kéttornyú és kétszárnyú katedrálisa, Kyel kettősségére utal.
20 - A Fény Háza
A Fénylátók céhének rendháza. Többemeletes, tiszteletet parancsoló, masszív kőépület, már-már
kisebb erőd, ami egy gyengébb ostromnak is ellenállna. Itt tölti ideje nagy részét Trin
Endall magiszter.
21 - Könyvtár
A Fény Házával szomszédos épület, közvetlen belső átjárás is van a kettő között. Van egy
nyilvános, és egy zárt része is. Az előbbibe 15 réz a belépő, az utóbbi ingyenes, ám csak
különleges engedéllyel lehet bejutni.
22 - Mauzóleum
A hercegi család és a város nemességének temetkezőhelye. Elkülönített, hatalmas
márványépület, ahol többtucat elhunyt kapott nyughelyet. Ide hozzák a Koporsót. [csak
KM]
23 - Cirkusz
Északi és erioni mutatványosokból összeállt cirkusz, akik vissza-visszatérő jelleggel
tartózkodnak a városban. Egy hatalmas előadó, és számos kisebb tároló- és szálló-sátorral
rendelkeznek. A teljes személyzet 20-25 fő. Ide szállítják a Szörny tetemét. [csak KM]
24 - Sárkánybarlang (fogadó)
Kellemes hangulatú, sárkányos témájú fogadó. Cégérén egy vörös sárkány ágaskodik, a
hasonlóság a város uralkodócsaládjának és városőrségének címerével nem véletlen. Főleg a
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helyiek körében népszerű fogadó, ahol nagyon ritkán fordul elő kocsmai verekedés – a
mindenkori vendégek legalább fele szolgálaton kívüli, „civilben” lévő városőr. Itt össze lehet
futni a városőrség kapitányával. Egy kupa sör 1-3 réz, egy éjszaka 10-50 réz.
25 - Gömbszentély (fogadó)
A híres – a modul jelenjében még létező! –, felhők feletti építményről kapta nevét, jelezve, hogy
itt mennyei a szolgáltatás. Kör alapú, kupolás, valóban gömbszerű építmény. Az Erődváros
legdrágább és legjobb minőségű, elit tavernája.
Egy kupa sör 20-30 réz, egy éjszaka teljes ellátással 3-5 ezüst.
26 - Rókalyuk (fogadó)
Mélyépítésű, félig föld alatti, omladozó késdobáló. A bejárat tényleg egy lyuk, vagy
barlanghatású, de zárható. Messziről lerí róla, hogy nem egy átlagos szórakozóhely, a helyi
polgárok messziről kerülik.
Olcsó hely, egy kupa sör 1-2 réz, szállást nem kínál.
A Zsémbesek egyik törzs- és elosztóhelye. [csak KM]
27 - A Brigg (fogadó)
Egy hajóroncsból átalakított épület, a hajótest java része eredeti. Nevével ellentétben, mely egy
neves shadoni hajótípust takar, valójában egy közönséges erracal - pyarroni folyami hajó maradványaiból készült. Különlegessége ennek ellenére nem kétséges, népszerű az átutazók és
helyiek között egyaránt.
Az árak megfizethetőek, egy kupa sör 2-3 réz, egy éjszakára szállás 15-25 réz.
28 - Méz-Jázmin teaház (fogadó)
Egy tiadlani tulajdonában lévő, északkeleti stílusban épült teaház és taverna. Nem túl híres, a
város többi fogadójával nem tudja, és nem kívánja felvenni a versenyt. Kuriózumnak számít, a
tehetősebb teakedvelők törzshelye, ám jelenleg senki nem látogatja. Itt szállt meg a
Hercegnő és kísérete [csak KM], jobb híján ezt érzik a legközelebb állónak saját
kultúrájukhoz. Az egész teaházat számukra tartják fent, nem fogad vendégeket.
29 - A Vén Kecske bordélyház
Leírás
Az épületet kahrei mérnökök tervezték és építették meg több évszázaddal ezelőtt, eredetileg is
bordélyháznak álmodták meg. Azóta néhányszor már átépült és bővült, így több építészeti stílust
is ötvöz, de eredeti szerkezetét soha nem kellett megváltoztatni, a korai mesterek jó munkát
végeztek.
Négy emelet magas, eredetileg lapos tetőkkel, ám a jelenlegi tulajdonos dzsad jellegű hagymás
kupolákat is építtetett az egyik szárnyra. Aránylag könnyen mászható, falán erkélyek, ablakok
láthatóak. Ennek ellenére kevesen próbálkoznak ilyesmivel, mert a tetőn a nap minden órájában
két nyílpuskás őr strázsál. Nincs a közvetlen szomszédságában épület, minden oldalról utca vagy
sikátor veszi körbe, megőrizte a különállóságát a város beépítettsége ellenére.
A ház a testi örömök minden fajtáját szolgálja: kiváló étteremként és művészi mulatóként is
szolgál, így a vendégek teljes körű szórakoztatása biztosított. Gyakran tartanak bohém és pikáns,
zenés műsorokat, melyeket természetesen a kéjnők - megfizetendő - kedvessége egészít ki.
Fogadóként elméletben nem szolgál, megszállni nem lehet, a szobákat csak átmenetileg lehet
használni és kizárólag nő társaságában. Szobát csak akkor szerezhetnek a JK-k, ha sokszoros
áron megfizetik, vagy nagyon meggyőzőek.
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Tulajdonos és személyzet
A Vén Kecske jelenlegi tulajdonosa Hirzared Khaim, egy dzsenn származású kereskedő (a
városban mindenki dzsadnak hiszi). Semmilyen érzelmi kötődése nincsen a bordélyházhoz,
kizárólag üzleti és stratégiai szempontból üzemelteti, hidegen kezeli. Nem úgy a felesége, Fatima
Assanne, aki a helyi vezetőként ízig-vérig éli a bordélyház életét.
Szolgál a házban a kéjnőkön kívül 10-12 felszolgáló, húsz zsoldos őr, egy színpad mester, állandó
zenész-társulat, egy borbély, egy karbantartó, stb.
Koncepció
Igényes, és drága hely. Már a belépés (amiben csak egy egyszerű ital van) 1 ezüst. Az itt dolgozó
lányok nem fogadnak el pénzt a vendégektől, és nyíltan nem is ajánlanak fel semmilyen
szolgáltatást. A vendégek a szórakozás keretei között egy speciális itallapról is rendelhetnek,
amin az egyes italok a lányokat szimbolizálják. Így rendeléssel jelezhetik, hogy melyik lánnyal
kívánnak időt tölteni az emeleti szobák valamelyikében. Például:
 Aszisz törköly, 3 ezüst
 Dzsad hindzsan-likőr, 4 ezüst
 Rózsabor, 4 ezüst
 Erdneki vörös, 3 ezüst
 Davaloni fekete, 5 ezüst
 Öregbagu, 40 réz
30 - Zsémbes-ház
A Zsémbesek klán-háza. Egy hatalmas raktárház, amit kissé átalakítottak, hogy szállásként is
szolgálhasson. Itt tárolják és védik vagyonuknak és felszerelésüknek java részét. Mindig
tartózkodik itt legalább 30-35 klántag.
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JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA KIADANDÓ ANYAGOK
Mariptus levele a Prológusból.
Várostérképek.
Város helyszíneinek leírása felolvasható, de nem adható át.
Berdó hátrahagyott levele
„Kedves fiaim!
Oly régen nem találkoztunk, remélem még felismertek. A fogadós, kitől bérlem alvóhelyem,
jóvoltából egy kupica hárs-rummal és egy butélia vörössel várom a találkozásunkat.
Itt semmi érdekes nem történik, ha csak az nem, hogy lezárták az Erődvárost. Úgy mondják,
szükségállapot van bent a kélgyók miatt, bár nyílt titok, hogy nem ez az igazi oka.
Mindenesetre én kint ragadtam, csak a remény maradt, hogy a nomád hordák nem merik
megtámadni Syburr híresen erős falait.
Hiába könyörög a kinti nép, biza nem engednek be senkit. Szinte senkit. A napokban csak a
Koporsó, a Szörny, az Asszonyok, és fegyverek léphetnek be a városkapun. Ha nagyon
akaróznék, léteznek más utak is, ám azok”
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