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Modulvázlat: 

A modul a 2016-os nyári tábor 7 ciklusos meséjére van tervezve, 2x3 ciklusban elmesélve. Valójában 2 
kisebb, rövidebb modul, a történések pedig 20 évvel követik egymást. A felénél van egy átvezető rész, a 
szintlépéssel és az eltelt húsz év megbeszélésével. 

Az első modulban a JK-k egy általuk régóta ismert, tisztelt, törpe felhajtónak, Fehérhajú Gorlonak 
megbízásából mentek el Corwalnechbe, hogy onnan elhozzanak egy tárgyat, egy Kyr Pusztító Vértet 
(pontosabban Dian vértjét, lásd Novák Csanád: Alkony). A második modulban, 20 év múlva, ugyan azoknak 
a JK-knak kell visszavinni a vértet ugyanoda ahonnan elhozták.  

Ami a nehézség: az 1. részben a város „jó”, a 2. részben viszont „gonosz”. Ennek oka, hogy a Vértet elvitték 
és a 20 év alatt felborult az egyensúly a városban, ezért is kell a 2. részben visszavinni, hogy minden 
visszatérjen a régi kerékvágásba.   

Az induláskor a JK-k Tabgór romjai között találkoznak a felhajtóval. Tabgór a törpék első Ynevre 
jövetelének emlékeztetője, Kóba vezetése alatt érkeztek ide. Ez volt a második csapásuk, amikor az 
átérkezőket az orkok kiirtották, innen a törpék orkok iránti gyűlölete. Ilanor területén, a Peratlon hegységben 
volt ez az első, kiirtott törpe település, ennek maradványa Tabgór.  

A kalandozók a nemrég vállalt küldetést teljesítették, küldetésük a romoknál lévő kísértetek kiirtása volt. 
Korábban a felhajtó mindegyiküknek egy varázstárgyat ígért jutalmul (ezt a KM-k tetszőlegesen 
kiválaszthatják az általunk összeállított listából). Egyetlen gond van, a jutalmakért el kell menni, mivel azok 
Corwalnechben vannak, illetve lesznek, mivel egy másik csapat most hozza őket Beriquel-ről. A felhajtó 
miután megérkezik a kalandozók táborához, felkéri a csapatot, hogy kísérjék el a Peratlon-hegység 
barlangjain át. Hideg évszak van, tél és a tenger már nem hajózható. Corwalnechbe vezető úton mesél a 
felhajtó nekik egy új feladatról, meg kellene szerezni egy vértet, mivel dorani mágusok meg szeretnék azt 
vizsgálni a közelgő zászlósháború miatt, hogy alkalmas lehet-e segíteni a védekezést Toron ellen.  

A 2. résznél a vértet már nem a dorani mágusok küldik vissza, hanem Jadl-Cwa Ordahír, az anyrok korának 
egyik nagyhatalmú Weila papja intézi úgy, hogy visszakerüljön.  Jadl-Cwa Ordahír tudását felhasználva 
megvizsgálta az időfolyamot, s látta, hogy a tisztavérű Kyr birodalom el fog bukni, korcsosulni 
(Toron/Thar), de Weila követői titokban fennmaradnak. Céljául tűzte ki saját vérvonalának megőrzését egy 
jóslatnak megfelelően. Az ő vérvonalába tartozik Dian, és a városban élő nemesi család. Ő irányítja a 
háttérből a szálakat, hogy a vért visszakerüljön a városba és védje a nemesi család egyetlen életben maradt 
tagját, Lyshia-t a szellemlány-t. 

Előzmények: 

3669: Az uweliták megjelennek a városban, hűbérbirtokot kapnak az öreg Ordahir-tol. A vért átkerül az 
erödbe miután az felépül 

3686: Gór család elhagyja Aone Grithad közelében elhelyezkedő birtokát és elindul haza 

3687: Gór család megérkezik Corwalnech-be és letelepednek, megveszik a régi raktárházat 

3688: a jk-k Corwalnechbe érkeznek. A vértet elviszik a városból 

3690: súlyos betegség (mérgezés) miatt meghal az Ordahir család feje 

3692: a XIV zászlóháború kezdete 

3693: az özvegy az évek alatt megörül és magára és a lányára gyújtja a házat, úgy tudni mindketten 
meghalnak 
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3697: a XIV zászlóháború vége  

3698: az uwelita rendházba egy viharos éjjel több villám csap, felrobbantva a tornyot, lerombolva az összes 
épületet. A városban elterjedt hír szerint, Uwel bosszúja sújtott le 

3702: éjszakánként az utcákon, az eröd romjai között, egy lány szellemalakját vélik látni a kocsmából 
hazatérők, akik szerint a meghalt nemesi kislányra hasonlít az arca, a nevetése   

3708: a jk-k másodszor is Corwalnechbe érkeznek. 

Előtörténet: 

A jk-k egy jól összeszokott csapatot alkotnak, ez lényeges lesz a modul második felére hisz 20 év múlva is 
együtt kalandoznak vagy legalábbis összehívhatók. Ha a modul első részében valamelyikük meghal, akkor a 
második ciklusban annak a karakternek a fiát vagy a lányát személyesítik meg. Apjuk/anyjuk nyomdokaiba 
lépve annak kasztját (az eredeti karakterrel meg egyező szintjével, értékekkel) felvéve csatlakoznak a régi 
társakhoz. Amennyiben kedvet érez hozzá, készíthet egy új karaktert is a JK a 4. ciklusban a karakteralkotási 
szabályoknak megfelelően.   

Csapat beállítottság: 

Pár kivétellel jöhetnek bármilyen kaszttal, csapattal. Az 1. részben a karakteralkotás szerinti 3-5 szint a 
megkötés, így a 2. ciklusra a húsz év miatt fejlődhetnek kb. 6-9-es szintre, de itt az öregkor miatt már a 
módosítók is játszanak! 

A 2016-os NYT kiírása alapján a kalandozók az északi szövetség eszméit követő, a 9. Vörös Hadúr zászlaja 
alatt harcolni kívánó karakterekkel jönnek. Amennyiben ettől eltérő karakterekkel jönnek, illetve ha a modul 
más alkalommal, nyitott karakteralkotású mesélése történik, az események a következő lehetőségekkel 
variálhatóak. 

Ha „jó” csapattal jönnek:  

- 1. rész, a Vértet el is lophatják a rendházból (lehetetlen küldetés) vagy közel kerülnek a nemesi 
házhoz és megkérik őket, hogy kérjék vissza az uwelitáktól, mivel el kell azt vinniük Doranba, mert 
meg szeretnék azt vizsgálni a mágusok (a felhajtó a feladatot Dar Aldar varázslótól kapta). A Vértet 
Doranba kellene vinni, az fontosabb megvédeni, mint ezt a várost, hisz közel a következő 
zászlósháború. 

- 2. rész, vissza kell vinniük a vértet titokban és azt vissza kell helyezni az uwelita rendház romjaiban 
még álló oltárra megfelelő szertartás elvégzésével. Segítséget az ellenállástól és a „szellemhölgytől” 
remélhetnek. A tolvaj klán elrabolja Lyshia-t, meg kell találni, ki kell szabaditani. Illetve a Ranagol 
pap is elraboltatja tőlük a vértet az Sh Carrida-val, igy azt is vissza kell szerezni az egyesüléshez 

 Ha „gonosz” csapattal jönnek: 

- 1 rész, a vértet el is lophatják a rendházból a tolvaj klán segítségével vagy megtévesztik a nemesi 
házat és megkérik őket, hogy kérjék vissza az uwelitáktól, mivel el kell azt vinniük Doranba, mert 
meg szeretnék azt vizsgálni a mágusok (a felhajtó a feladatot egy varázslótól kapta).  

- 2. rész, Meg kell akadályozniuk, hogy visszakerüljön a tárgy az uwelita rendház romjaihoz a még 
álló oltárra, azaz megakadályozni a visszahelyező szertartást. Cselekedhetnek úgy is, hogy a tolvaj 
klánnak adják oda. A tolvaj klán elrabolja Lyshia-t, meg kell találni, meg kell ölni. Illetve a Ranagol 
pap is elraboltatja tőlük a vértet az Sh Carrida-val, igy azt is vissza kell szerezni a megsemmisítéshez 
vagy az elvitelhez. Az Ellenállás és a „szellemhölgy” megpróbáljak visszaszerezni a vértet. Ezt meg 
kell akadályozni 
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Ha „semleges” csapattal jönnek: 

- 1 rész, a vértet el is lophatják a rendházból (lehetetlen küldetés) vagy közel kerülnek a nemesi 
házhoz és megkérik őket, hogy kérjék vissza az uwelitáktól, mivel el kell azt vinniük Doranba, mert 
meg szeretnék azt vizsgálni a mágusok (a felhajtó a feladatot egy varázslótól kapta).  

- 2 rész. valaki visszavitte a városba a Vértet és újra őket bízzák meg, hogy elhozzák azt mivel egyszer 
már sikeresen elhozták. A tolvaj klán elrabolja Lyshia-t, illetve a Ranagol pap is elraboltatja tőlük a 
vértet az Sh Carrida-val. Eldönthetik, hogy kiszabadítják Lyshia-t és visszaszerezik a vértet. Vagy 
hagyják a fenébe az egészet…    

 

Játéktechnika: 

Egy részt 3 ciklus alatt kell lemesélni. mindkét részben másik KM fog mesélni így KM váltás lesz a 2 rész 
között (extra 4. ciklus). Az első részt úgy kell a 3. ciklusra befejezni, hogy vagy megszerzik a vértet vagy 
elbuknak (vagy valaki más megszerzi előlük). Így a 2. részt a 2. KM a „20 múlva ez történik”-kel tudja 
kezdeni. Fix pont van a 2 rész között így nem kell a 2 Km-nek semmit sem átadnia egymásnak azon kívül, 
ha valakinek a karaktere meghal. Ha ilyen lesz az a JK a 2. részben is fog játszani, míg a többiek a szinteket 
lépett öregebb karakterrel játszanak, ő új karaktert készít vagy ugyanazzal a karakterrel (értékekkel) fog 
játszani, mint az első részben csak egy szintet léphet feljebb (életképes legyen a magasabb szintre írt 
történetben). A meghalt karakternek a fia, lánya, akit apja/anyja régi bajtársai a szárnyuk alá vettek, ezt 
rábízhatjuk a JK-kra amúgy. 

Aztán a második ciklust az első helyen választott KM meséli az adott csapatnak.  

A modul mindkét ciklusban a következő felvonásokra van osztva: 

1. felvonás - a meló 

Röviden itt ismerik meg a feladatot nagy vonalakban, illetve hogy mi lesz a jutalom a munkáért. 1-2 főbb 
njk megismerése. A felvonás végére a jk-k megtudják, hogy hova visz az útjuk, kik a munka teljesítéséhez 
szükséges főbb személyek.  

2. felvonás - veszély 

A jk-k itt szembesülnek, hogy milyen veszéllyel állnak szembe, első komolyabb összetűzés, itt tudják meg, 
hogy a munka teljesítését kik vagy mi akadályozhatja meg. 

3. felvonás - felkészülés 

Tervek kovácsolásának időszaka, szükséges eszközök beszerzése. Csavarok, fordulatok, meglepő igazság. 

4. felvonás - végkifejlet 

A feladat teljesítése, a végső összetűzés… 
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Szívesség:  

A jk-knak az első részben lehetőségük lesz szívességhez jutni, amit a második részben felhasználva 
előnyükre tudják fordítani a sors kerekét. Ezeket a Km tetszőleges tudja használni a történések alakulásától 
függően, pl.: 

- Egy zöldfülű fejvadász, akinek ha megkímélik az életét az első részben, később segít bejutni a 
tömlöcökhöz. 

- Halas Ted, aki az első részben magával viszi (segít neki cipekedni) a városba Örült Ted-et. Örült Ted 
a bálnavértől bekattan, őrjöngeni kezd. Ha a jk-k lecsillapítják, vagy elkábítják Örült Ted-et akkor 
Halas Ted a 2. részben segít neki a vért megtalálásában, látja, hogy hova vitték be, stb. 

- törpe kovácsok, akikkel ha összehaverkodnak az első részben, és elmesélik, hogy megtisztították 
Tab-Gor romjait, vagy ha elmondják nekik, hogy az emlékmű hókristálya a Fogadó palotában van, a 
második részben segítenek az alagútban a tömlöcöknél, pl. mikor visszafelé menekülnek, 
beomlasztják a járatot Gor Nagor előtt 

-  

Körülmények, a kezdetek: 

Időpont: 3688, a tél kezdete 

Időjárás: 

Az első részben az északi kemény tél már érezteti hatását. a tenger lassan teljesen befagy, a hideg szél 
felerősödik, bár a város valamelyest védi a Sárkánygerinc, de a városon kívül már számolni kell a hóviharral 
és a hideg, metsző széllel. Nappal -5, éjjel -20 fok a csúcs hőmérséklet. A felhős idő valósínűsége 70% 
(bárdok miatt is fontos lehet), ez alól kivétel a Liget sziget ahol a helyi, különleges környezeti körülmények 
miatt mindig tiszta az ég. Nincs nagyon nagy hó, lehet benne közlekedni gyalog, de fárasztó. A szélerősséget 
átlagos a köznép élénk szélként írja le. 

Napkelte/nyugta (20 órás ynevi nap alapján) 
A nap e hónap első napján 3:47-kor kel és 16:13-kor nyugszik le. 
  
Holdállások: 
1. nap - Vörös hold, teljes holdfogyatkozás 
3. nap - Kék hold, fogyó félhold 
6. nap - Vörös hold, telő félhold 
9. nap - Kék hold, teljes holdfogyatkozás 
11. nap - Vörös hold, teljes telihold 
15. nap - Kék hold, telő félhold 
16. nap - Vörös hold, fogyó félhold 
 
Manaháló: a helyszín a mana-sűrűség szempontjából sűrű-mana kategóriába tartozik (lásd. PPL1 159-162). 
Ez azt jelenti, hogy 400Mp-al lehet számolni, visszatöltődési intenzitás 30Mp/kör. 

Helyszín: Észak Yneven, Ilanorban, a Mer’Daray tenger partján fekszik Corwalnech. Elsődleges 
növénytakarója lombhullató és fenyves erdökből áll. A partvidéke sziklás. A város a Sarki tengeráramlat, a 
Nyugati örökszelek és a Sarki ősszelek együttes hatásának köszönhetően igencsak változékony időjárással 
bír. Tavaszonként, mikor újra hajózható lesz a tenger, innen is indulnak az felfedezőutak Beriquel-re.  Az 1. 
rész tél elején játszódik, mikor a tenger nem hajózható, a jég miatt. A városban ilyenkor készülnek fel a 
tavaszi indulásra, hajókat építenek, felszerelés gyártanak, illetve a jégzajlás elől délebbre húzódó bálnákat, 
fókákat vadásszák le, dolgozzák fel. A városban béke van, mindenféle faj, népcsoport előfordulhat, akik 
még a kemény tél beállta előtt érkeztek, hogy tavasszal az első lehetséges alkalommal kihajózhassanak. A 
város kereskedik a közeli faluban lakó jégóriásokkal. A vért hatása miatt nincs jelen a „gonosz”. Ha 
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valakinek folyamatosan fáj a feje, a helyi lakosok tudják, hogy valami gond van az illetővel, ez a tapasztalat 
(az okát nem tudják), ekkor kimértek lesznek, távolságot tartanak, megtagadják a segítséget. 

  
Második rész 
Időpont: 3708, a tavasz kezdete 
 
A felhős idő valósínűsége 50%. Az adott hónapban az uralkodó szélirány az északnyugati égtáj felől fúj. A 
szélerősséget átlagos a köznép élénk szélként írja le. Nappal 20, éjjel 5 fok a csúcs hőmérséklet. 
Napkelte/nyugta (20 órás ynevi nap alapján) 
A nap e hónap első napján 5:10-kor kel és 14:50-kor nyugszik le. 
  
Holdállások: 
1. nap - Vörös hold, teljes holdfogyatkozás 
3. nap - Kék hold, telő félhold 
6. nap - Vörös hold, telő félhold 
9. nap - Kék hold, teljes telihold 
11. nap - Vörös hold, teljes telihold 
15. nap - Kék hold, fogyó félhold 
16. nap - Vörös hold, fogyó félhold 
 

Manaháló: a helyszín a mana-sűrűség szempontjából vékony-mana kategóriába tartozik (lásd. PPL1 159-
162). Ez azt jelenti, hogy 200Mp-al lehet számolni, visszatöltődési intenzitás 10Mp/kör. 

Helyszín: A 2 rész idején 20 év múlva, tavasz eleje van. Mivel a vért 20 éve eltűnt a városból a délről 
(Yllinorból) visszaköltözött család átvette a város irányítását. a város tele van mindenféle haszonlesővel, 
szélhámossal, tolvajjal. Közbiztonság nulla, mindenki fegyverrel vagy zsoldos testőrökkel jár 

 

A város 

A város északi part mellett, egy sziklás síkságon helyezkedik el. A Peratlon-hegység teljesen elvágja a déli 
területektől, emiatt biztonságosan csak hajon közelíthető meg. Köves út nem vezet a parton se, így aki nem 
hajóval érkezik, az max. lóháton tud ide eljutni. Télen pedig teljesen elvágja a külvilágtól, a tenger nem 
hajózható, a hegyeken át a lavinaveszély és a magas hó miatt nem járhatók a hágók. Emiatt nem a 
betelepülök vágya ez a város, aki teheti, vagy nem bírja a kemény teleket, előbb utóbb elköltözik. Kb. 1000-
2000 lakosa van, attól függően, hogy mennyien telelnek át a városban. Kb. 2km átmérőjű. A házak, 
általában egyszintesek, köböl vagy fából épültek, ez alól csak a nemes háza és a fogadó kivétel, ezek 
kétszintesek. A város alatt nincsenek csatornák, alagutak, csak a sárkánygerincben van egy barlangjárat, ami 
a városfalon kívülről vezet a Gor család fogadópalotájáig. A várfalon kívül végig földbe ásott gerenda 
méretű vasalt fa karók vannak állítva, ezzel tartják távol Örült Ted, mikor éjszakánkét a várfal körül 
ólálkodik. Az keleti kapu óriás méretű, csak ott tudnak az óriások bejutni a piacra. 

A partnál egy öböl van, amit a külső természetes szigetek illetve a mesterséges platformok határolnak. 
Ezeket hidak kötik össze. az öbölben télen nem fagy be a tenger, jég nem jut be. de ilyenkor behúzódnak a 
démoncápák, akik bálna feldolgozóból a tengerbe dobott maradványokra gyűlnek össze.  

A városban nincs külön épített templom. Az Arel hívők a Ligetben tudnak áldozni, az Uweliták az eröd 
belső szentélyében, ha arra érdemesek. A városlakok nagy része (bálnavadászok, halászok, hajósok) Antoh 
kegyeiben bízik. A többi pyarroni isten követői pedig az erödben kialakított külső szentélyben tudják 
elhelyezni adományaikat, bemutatni áldozatukat 
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A városban mindenfelé feltűnnek különböző varázstárgyak (északról hozták őket), pl. mindig tele korsó 
(fogadó), meleg zeke (favágók vezetőjénél), nyelvek sisakja (kikötőben a vámháznál), ezek csak színesítik a 
város képét, de a modul szempontjából nem adnak megoldást, bár ki tudja, mit mire lehet felhasználni.  

 

Fogadók:  

Teli-vér, Ar’nold vezette fogadó kétszintes kőépület. Szobák az emeleten (4dbx3sz, 5dbx2sz). a helyiek 
törzshelye. 

Fél-vér, a kikötőben lévő kocsma, a tengerészek törzshelye, egyszintes épület, szobák nélkül, mivel a 
tengerészek általában a hajón alszanak. a városon átutazók pedig vagy a Teli-vérben szállnak meg, vagy ha 
áttelelnek, akkor egy házat bérelnek ki.  

Liget-sziget: 

Liget-sziget valójában nem egy sziget, hanem a városon át vezetö folyó kettéágazó csatornája határolja 
körbe a tengerparttal. lásd térkép „E”-vel jelölt terület. Liget közepén egy törpe emlékmű áll, ami egy hegyi 
kristályt rejt, magában.  Ez egy hőforrás, emiatt van a Ligetben kellemes nyárias idő, a liget szélén még 
erdei fenyők vannak, ahogy haladnak a liget központja felé úgy változnak fák: fenyő, tölgy, pálmafa. E 
hőkristály hatása a Liget közepén felszálló meleg levegő, a miatt egy a liget szélétől folyamatosan ritkul a 
felhőzet, igy a közepén átsüt a nap. A 2. részre ezt az emlékművet lerombolják, a hegyi kristályt ellopják a 
Gór család emberei. A 2. részben ez a hő kristály a Fogadópalotában van, azzal fűtenek, üzemeltetik a 
fürdőt. 

Érdekesség a teaültetvény, ahol Ynev szinte minden teafajtájából található pár bokor.  

Niaeri teaház, első részben csak teát kapni, igényes hely. 2. részben ópiumbarlang, itt szokták az ellenállás 
résztvevői a tárgyalásaikat intézni. 

Kikötő:  

A rakpart mindig tele van hajókkal. Nagyban folyik az északról (Berquiel és Ziad) hozott áruk kipakolása. A 
kikötő jobb szélén a hajóépítő dokkok vannak. A játékosok felfigyelhetnek egy furcsa hajó építésére, ennek 
a hajónak két hajótörzse épül. A hajóépítő mester találmányát egy katamaránt építenek.   

Bálnafeldolgozó, ami az öböl bal szélén, a parton működik. Bálna és foka feldolgozása folyik itt, minden 
csupa vér. a kemény tél beállta előtt szeretnének minél több húst feldolgozni és elraktározni a földbe vájt 
hűtő kamrába. Itt a parti vizekben sok a ragadozó hal (démoncápa), a tengerbe öntött vér és belsőségek 
miatt. 

Kovácsműhely a hegyoldalban, egy törpe Klán üzemelteti téli eszközöktől kezdve a fegyverekig mindent 
gyártanak. Minden reggel mikor feljön a nap, az emlékműnél kalapácsos ébresztőt tartanak egy üllőn. 

Uwelita rendház, a sárkánygerinc városra néző oldalában épített többszintes erőd. A jelenkori nemes 
nagyapájától kapták a helyet a rendház felépítésére, cserébe a városvédő szolgáltatásokért. 

Bankház, a pénzt az uweliták őrzik, ha valaki váltót akar beváltani a kért időpontra hozzák a pénzt. 2. 
részben már nincsenek, az üzletet átvették a Gor család 

Piac, mindenféle áru megtalálható, amire itt északon szükség lehet, illetve amit a hajók szállíthatnak. 
Jellegzetes kereskedő a jégóriás Szőrmés Ted (szőrmék, eszközök). 

Öreg néne, Yada háza, javasasszony/boszorkány, vén és csúf viszont kedves barátságos ö a gyógyító a 
városba mindenki hozzá megy a kisebb nagyobb bajaival, pl. fejfájás, szerelmi bájital hatás levétele. A piac 
szélén található. 
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Kézművesek tere, itt található a városban működő kézműves céhek vezetőinek házai.  

 

 

 

Cselekmény 

1 rész 

Bevezetés 

A törpe romok: 

A játékos karakterek itt találkoztak a felhajtóval, aki az elvégzett küldetés jutalmául hozná a beígért varázs 
tárgyakat, azonban ezek most nincsenek nála, mivel azok most érkeznek északról egy másik csapat által. A 
felhajtó, de nem tudja előre, hogy sh Carridának miket sikerül hozni északról.   

 Ezért el kell érte menni át a hegyeken egy északi kikötővárosba. Az út a hegyen át, barlangokon és 
szurdokokon keresztül vezet. Körülbelül öt-hét napig tart, így mielőtt elindulnak az itt lévő faluban 
vásárolhatnak téli felszerelést, szerezhetnek ismeretet a kikötővárosról (Corwalnech), például térképet. A 
felhajtónál van 2db infra látást (20m) biztosító fejpánt, s mindig annak adja oda, aki az éjszakai őrségben 
vigyáz az alvókra. Ennek a fejpántnak annyi szerepe van, hogy mikor a Kobra BM hatalomszavakat használ, 
az egyik jk-t a fejpánt védi meg a nagyobb sérüléstől. A másik ellenálló pedig isteni védelem alatt áll 
(Weila). Ez akkor lesz majd érdekes, hogy miután az isteni védelem alatt álló jk elkezd álmokat látni (Jadl-
Cwa Ordahír, a weila pap jelenik meg álmában, és noszogatja a vért-vissza küldetésben). A fejpántos is 
elhiheti, hogy öt is valamilyen isten védte meg. Viszont később, ha már nem lesz nála a fejpánt és összerúgja 
a port valakivel, mondjuk a felébredt Dian-al, abból baj lesz. 

A falu max. 20 ház egy bolttal (inkább amolyan raktárház). A JK-k falu vezetőjénél szállhatnak meg.  
Egyszerű ilanori emberek a falu lakói, lótenyésztésből élnek. A kalandozok előző küldetése az volt, hogy a 
romoknál lévő lidérceket elintézzék, sikerrel. 

Tábortűz a hegyek mélyén 

Az út vége előtt (1napra a várostól) a hegyi út (sziklakanyon) egyik kiszélesedő részénél, nagyobb sziklák és 
fák gyűrűjében, az átutazóknak állandó táborhely odakészített tűzifával.  A játékos karakterek és a felhajtó 
tábortűz mellett vacsorázik.  A felhajtó itt mondja el, hogy a kikötővárosban, ha érdekli, a játékosokat lenne 
még egy feladat.   

A vacsora közben megjelennek a kobrák (értékeik megegyeznek a Gor család tolvajainak, fejvadászainak 
értékeivel), akik a hegyen átvezető utat használják rendszeresen csempészésre.  A kobrák előre küldenek 2 
felderítőt, a csapat, ha állított őrséget, az egyiket akár el is foghatják, de a másik riasztja a többi kobrát. A 
kobrák felismerik a felhajtót, aki korábban már tört borsot az orruk alá. Ha lenne a jk-k között, akire az 
előtörténetek alapján utazhatnak, a kobrák akkor a km legyen szíves ezt a szálat kihasználni! Megtámadják a 
csapatot, több játékost megsebesítenek, de halálos sérülést nem kap senki se.  A támadók között van egy 
boszorkánymester és két-három harcos.  A boszorkánymester aquir hatalomszavakat is használ.   

A Kobra BM csak a csata végén, ha veszni látszik a helyzete, akkor vesse be a két odját egyesével. A 
karakterek nem tűnnek aquiroknak így nem kell, erősítene. Több szót használ, pl. 

Dühkitörés: ettől 10 lábnyit zuhannak hátrafelé és k6+2 fp-t vesztenek, plusz, amit útközben összeszednek. 
Talalkoznak egy kiálló sziklával mondjuk stb. 5 főre hat, ezt még a Weila kedvence is bekaphatja, mert nem 
olyan vészes.  
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Pengesikoly: 5-körig tudja korcsnyelven, ebből 2 körönként 1ép-t szívnak el és 15 méteren belül nincs pszi és 
varázshasználat. Két kör után támadni se lehet tőle. Részletesebben Summarium 225-227 oldal. 

A fejpántos odvédő mindkettőt kivédi. Legyen esély a BM kiiktatáásra. 

A játékosok közül két főre (akiken a fejpánt van) nem hatnak a szavak egyiküket megvédi a fejpánt, amit 
kapott mivel a fejpánt segítségével nem csak lát, hanem a fejpántban egy védő amulett is el van rejtve. Mivel 
a BM-nek 2 ODja van, max ennyit tud kivédeni. Ki is védi, de kiég, utána már használhatatlan. A másik ellenálló 
pedig isteni védelem alatt áll (Weila).  

A kobráknál találnak: egy lepecsételt okmányt (kyr nyelven irt), amit korábban Félszemű Kígyó másolt le, 
mikor betört a nemes könyvtárába. A másolás miatt néha értelmezhetetlen is az írás, ha a jk közt lenne, aki 
el tudja olvasni. Ezt a családi okmányt a nemes egyik távoli őse írta a leendő utódjainak arról, hogy a családi 
ereklyére nagyon vigyázzanak, mert ha egyszer eljön a vész, s nagy bajban lesznek, a vért meg fogja őket 
védeni. Az okmányban benne lesz az altató és a felébresztő vers is. A kobrák megvizsgálni vitték volna a 
klánjuk központjába.  Találnak még a szokásos alvilági fegyvereket (méreg: toroni pokol), bálnacsontból 
faragott zúzófegyvert, csempészárut (fóka olaj, gyújtó gránáthoz), több díszes üvegcse benne, kölni, pálinka, 
tea és egy szerelmi bájital. A bájital üvegére, nem lesz ráírva, hogy mi van benne, de ha megvizsgálják, 
rájöhetnek mi az. Ha valamelyik jk megissza a szerelmi bájital hatására az ETK-val ellentétesen nem 
azonnal gyúl szerelemre az első ellentétes nemű látására, ugyan azon fajba tartozó irányába, hanem egy nap 
múlva. Ez kb. akkor következik, mikor beérnek a kocsmába és Arnold egyik felesége lesz rá hatással. 

Az OD használó Bm, csak egy kicsit amortizálja le a csapatot. Ne okozzon halálos sebeket, max pl. 
végtagsorvadást, egyik szemre megvakulás. 2 odja van. Mivel a 2. részben mindenképp játszhatnak akkor is, 
ha valaki meghal az első részben, 20 év alatt meggyógyulhat, nyugodtan meg lehet őket komolyabban 
sebesíteni.   

Az OD pont használata opcionális a KM által, de mindenképp tessék betámadni a csapatot és sérülést okozni! 

KM, ha beveted az odot, akkor bőrtalizmán az egyik fejpánt, 2 od ellen véd. A kesztyűhöz hasonlít annyi 
különbséggel, hogy a kezdetleges Egója csak feladat (mikor védte az odot) után „kéri jussát”, K10 fp 
formájában. Ez után óránként k6 fp-t von el. Akin rajta van és le akarja venni, már pedig előbb utóbb eljön, 
ez a pillanat a 60 egóval néz szembe. A karakternek az akaraterje  kétszer + intelligenciája + asztrálja, ennek 
az összege, ha  nagyobb bármikor leveheti, csak 1xK10Fp-t veszít. Szószerint rátapad a homolokra, fejbőrre. 
Jöhet vele haj is le, szépség -2, három napig. Ha az Ego győz, akkor marad a levágása a fejpántnak, ami 
majdnem skalpolás. Itt 3ÉP, 20Fp a minimum sérülés. Persze ha jó varázslat vagy ötlet van, akkor ez lehet 
kevesebb. Gorló itt segít végül, ha a JK-k nem jut eszükbe semmi, pl. még a levágás sem. A fejpánt ugyan is 
egy óra alatt elsorvasztaná a fejét az illető karakternek. 

1 Felvonás – a meló 

Hegyoldal a barlang kijárata 

A játékosok innen belátják az egész partot (ha eddig nem volt, akkor most tudnak egy térképet kapni a 
városról).   A kikötővárost, a Sárkánygerincet, a tengert illetve egy sátortábort. Amit ha jobban szemügyre 
vesznek, láthatják, hogy az ott mozgó alakok kétszer-háromszor akkorák, mint egy tehén.  Ez a jég óriások 
faluja. Miközben a játékosok elindulnak, lefelé a hegyről megtámadhatják őket (például hó párduc, értékei 
Bestárium, 16. oldal) vagy belefuthatnak hógolyózó óriás kölykökbe (Bestárium, 174. oldal). Például 
véletlenül megdobálják őket hógolyóval, amit ők, ha támadásnak vesznek, a kölykök elmenekülnek, ha 
üldözik őket, akkor összefuthatnának a szülőkkel, nem az összetűzés a cél. 

Ar’nold kocsmája, Teli-vér 

A játékosok útja a felhajtó vezetésével egyből egy kocsmába vezet. A felhajtó elmondja, hogy itt 
találkoznak az északon tevékenykedő (amúgy délről származó) csapattal, akik hozzák, a beígért varázs 
tárgyakat illetve itt találkoznak azzal a személlyel, aki az új megbízásról ad részletes információt.  A 
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játékosok le tudnak ülni egy asztalhoz annak ellenére hogy a kocsma tele van mivel az északi csapat, 
shCarrida nagy bulit tart a sikeres visszatérés miatt Beruqielröl.  Mindenkit meghívnak egy italra, hangosak 
kérkednek azzal, hogy ők a legjobbak. A felhajtó váratlanul otthagyja őket és leül egy kisebb asztalhoz 
beszélni egy alakkal, ő a prémvadász. Ha a játékosok hallgatóznak, meg tudják, hogy a prémvadász ismerteti 
a felhajtóval, hogy egy vértet kell elvinni a megbízójának a városból. Ez a vért a városvezető- nemesi 
családnál található. Ezután ad a felhajtónak egy lepecsételt tekercset. Ez egy levél a megbízótól a nemesi 
család vezetőjének, amelyben kéri, hogy a tulajdonukban lévő családi ereklyét vizsgálat céljából adja 
kölcsön a dorani varázslóknak. A vért elviteléért, utiköltségtéritést és egy egyszer beváltható szivességet (a 
dorani varázslótól) igérnek nekik.  

 

Opcionális események: 

A kocsmában egy rögtönzött táncverseny zajlik, amire a bátrabb játékosok nevezhetnek.  A vendégeket 
három gyönyörű nő szolgálja ki, ha a játékosok kikezdenek valamelyikkel (pl. szerelmi bájital!), akkor 
szomszéd asztaltól egy vendég suttog, hogy nem kéne, mert Ar’nold felesége. Ez igaz mind a három nőre 
ugyanis Arnold, nagy nőcsábász, akit a játékosok még nem láttak. Amennyiben valamelyik feleségét 
erősebben inzultálják, kijön a konyhából, felugrik a konyhapultra és kihívást intéz az arcátlanok ellen. 
Arnold egy fiatal, vékony, de izmos ember, körülbelül 65-70 kg. Mindez félrevezető lehet, mivel valójában 
Arnold egy barbár harcos volt, aki egy kalandja során meghalt, de a lelkét az egyik társa visszahozta és ebbe 
a testbe költöztette. A korábbihoz képest hitványabb test ellenére, Arnold egy barbár képességeivel 
rendelkezik. Kétkezes csatabárdot forgat. 

Ha belekötnek az shCarrida-ba, azok kinevetik őket először, hisz itt mindenki tudja, hogy ők a legjobbak. 
Mindenképp beszélni kell a két csapatnak egymással a hozott varázstárgyak miatt. 

Ha a kocsmában rendbontás alakult ki, akkor bevonul a helyi városőrség, azaz egy Uwel Paplovag által 
vezetett harci különítmény. Ez a különítmény lovagokból áll, akik fél vértben, pajzzsal lovag karddal 
buzogánnyal tesznek rendet. 

2 Felvonás – a veszély 

A város bejárása + a kobrák szeme 

A megbízó elhívja őket egy szobába, ahová le van téve 7 db tárgy (km tetszölegesen választja ki megadott 
listából). Minden jk egy tárgyat vagy italt választhat. A jk-k nem kapnak pontos leírást róla hogy mik. Ha 
értenek hozzá, akkor megállapíthatják, de ha például nincs varázslójuk, akkor csak azt látják, hogy egy 
vésetekkel ellátott kard. Miután kiválasztják, majd el lehet mondani az értékeket. Ugyan ez az italokkal. Ha 
nincs papjuk, akkor csak egy üvegcse, amiben valamilyen gyógyító ital van (ennyit tud a megbízó). 
Lehetöség van arra is, hogy a kiválasztás után se tudják a jk-k a pontos értéket, csak feljegyzésre kerül, hogy 
mit választottak. Amikor megissza valaki, akkor tudják meg, hogy akkor mi is történt.  

A felhajtó itt közli velük, hogy megszervezi a találkozót a főnemessel, addig nézzenek körbe a városba és 
próbáljanak meg szerezni egy koporsó méretű faládát, olyat, ami nem feltűnő… Ilyet vagy a hajóácsoknál, a 
raktáraknál tudnak szerezni. Ha esetleg direkt koporsót keresnének, olyan nincs, mivel a városban nincs 
temető. a halottakat vagy a tengerbe temetik vagy elégetik a Sárkánysziklánál. Miközben bejárják a várost, 
megismerkedhetnek a főbb njk-kal.  

Félszemű Kígyó (a kobrák helyi embere, tolvaj) elkezdi követni őket, mivel ők jöttek mostanában a hegy 
felől. Félszemű Kígyó, ha észreveszi a JK-knál a korábban a kobráktól zsákmányolt tárgyakat, felbérel 
tengerészeket, vagy a Gor fejvadászokat a JK-k ellen. Kíváncsi, hogy mit akarnak a városban. Ha 
észreveszik, megpróbál a bizalmukba férkőzni azzal, hogy ő bármit be tud szerezni nekik, amire csak 
szükségük lehet, nem kelt gyanút. A városban a Kobráknak nincs kiépített helyi klánja, Félszemű Kígyó is 
csak amolyan külsős, orgazda, aki beszerzi rendszeresen a beérkező hajókról a hozott értékesebb tárgyakat. 
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3 felvonás – Felkészülés 

Ordahir család háza  

Miközben ismerkednek a várossal a felhajtó, üzen, mehetnek a főnemeshez, még ma tudja fogadni őket. 
Mikor megérkeznek a főnemes házába, az aulában Artemil Dei (a kézműves család másodszülöttje), egy 
paplovag várja őket, aki körül egy kislány (9 éves) Lyshia futkározik. A kislány körbe rajongja őket, a híres 
kalandozókat, kíváncsi természet. Kérdezget, hogy milyen kalandokat éltek át, milyen hőstetteket hajtottak 
végre, találkoztak-e már Mogorva Chei-vel? A kislány mondja nekik, hogy ő is nagy hős akar lenni, mint 
családjából oly sokan. Ha a jk-k kérdezgetnek, akkor megmutathatja a falon lévő festményeket egy kyr 
pusztítóról (A vért) és Hiro-rol (NYT2013). Ha sokáig beszélgetnek vele, akkor büszkén elszaval nekik egy 
verset. A beszélgetés során Artemil végig a kislány mellett van, többször rászól, ha nem nemes 
kisasszonyhoz illő szavakat használ. Ez igaz a jk-kra is, ha nem a megfelelő etikettet használják. 

Amikor fogadja őket a nemes, Kryss az elsőszülött fiú, is ott van. Amikor beszélnek a nemessel, ő szívesen 
kisegíti a dorani varázslót, kölcsönadja a vértet, de el kell menni érte, mivel az nem itt van, hanem az 
Uweliták rendházában. Ők vigyáznak rá, a család legrégebbi örökségére. Artemil Dei szívesen elkíséri őket 
a rendházba, illetve ő igazolja majd, hogy a vértet a nemes engedélyével elvihetik.  

Miközben Kryss kikíséri őket a házból, az uwelita (Artemil Dei) és az elsőszülött fiú (Kryss Ordahir) között 
kis hitbeli vita van, mivel az itteni Uweliták csak ritkán fogadnak el bosszút. 

A hitvita vagy inkább összeszólalkozás tárgya, hogy a corwalnechi uweliták egy szűrőn keresztül saját 
tapasztalatuk (egy testületük) alapján döntik el, hogy milyen kérésnél fordulnak istenükhöz. Ez fennhéjázás. 
Minden bosszúkérőnél meg kellene kérdezniük Uwelt. Kryss tisztában van ezzel a hibájukkal és ezt veti 
Artemil Dei szemére. Hangosak, de tettlegességre nem kerül sor, hisz alapvetően barátok csak ebben nem 
értenek egyet. Kryss Kai-Syahot (Arelt) és Kruh-Berant (Kyelt) vallja amúgy.  

4 felvonás - végkifejlet 

Uwelita rendház 

A Sárkánygerinc oldalába vájt lépcsős-szinten elhelyezkedő uwelita erődből rálátni az egész városra. 
Miközben mennek az erődbe, Artemiltől megtudhatják, hogy az Uweliták látják el a város fontosabb 
védelmét (bár van kapuőrség, de az inkább csak jelképes).  Ők őrzik a bankház készletét, a főnemes 
értékesebb tárgyait cserébe, azért mert 30 éve a rendház építéséhez helyet kaptak a nemes apjától. Bár a 
rendház nyitva áll a városlakoknak, a belső szentélybe csak a rendházvezető engedélyével léphetnek azok, 
akik nem a rendház tagjai. Artemil vezetésével bejutnak az erődbe és fogadja is őket Buzogányos Boor. Ő 
megadja az engedélyt a belépésre, kisebb huza-vona után, a jk-k kasztjától, szerepjátékától függöen. 

Ebben a belső szentélyben van az oltáron felállítva a vért, amit ha erőszakkal akarnak elvinni nem sikerül. 
Attól függően mennyire erőszakosan próbálkoznak, a vért úgy reagál. Képes vissza teleportálni az oltárra, 
vagy belső időben visszarohanni vagy megvédi magát (lásd vért leírása). Mivel a vértben Dion lelke ébren 
van, a vértet csak úgy lehet elvinni, ha a lelket, elaltatják. Erre akkor jöhetnek rá, ha megkérdezik a 
rendházvezetőt, vagy Artemilt vagy a nemest, hogy volt-e korábban ilyen, illetve hogy a vértet annakidején 
(30 éve) hogy hozták ide. A nemes apjának idejében helyezték el a vértet az uwelita rendház belső 
szentélyében. A köznép nem is tudja, hogy ott van. Mióta elhelyezték az oltáron senki nem próbálta meg 
elvinni a vértet erőszakkal. Szóval a nemes sem tudta. Ha a sikertelen elvitel után rákérdeznek a nemesnél 
erre, akkor kap a fejéhez és néz utána a családi könyvtárban. Az elaltatáshoz egy verset kell elmondani (kyr-
ül), amit vagy a nemes könyvtárában tudnak megtalálni vagy a kislánytól megtanulni, hisz ezt szavalta el 
korábban vagy megszerezték a Kobráktól az okmányt az elején. A vértet szétszedni nem lehet, csak egyben 
szállítható, egy nagy (koporsóméret) faládát kell szerezni, csináltatni a szállításhoz. A vért részei mágikusak 
kapcsolódnak egymáshoz a vért felvételéhez bele kell teleportálni vagy a vért teleportál a tulajdonosára. Ha 
JK-k maguk próbálkoznak a vers elmondásával/felolvasásával? Ha AF-jük van, nem sikerül, ha MF, sikerül. 
Ha használnak valami trükköt (pl., beszélö nyelvek sisakja a kikötő mestertől, elviszik a kislányt az erődbe, 
vagy elmondtatják vele és felveszik memóriába – bárd) akkor is sikerül.   
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Epilógus 

Miután sikerült elaltatniuk Dion lelkét eldönthetik, hogy milyen úton hagyják el a várost, pl. megvárják a 
tavaszt, visszamennek a hegyeken át vagy körbe szánon, hajón.  Ha nem sikerül elaltatniuk a lelket, vagy ha 
nem foglalkoznak a vért elvitelével, akkor a felhajtó sajnálkozva visszaveszi fölük a feladatot és átadja az sh 
Carrida-nak. A vért vagy így vagy úgy, de elkerül a városból… 

 

 

Köztes rész – 20 év múlva 

Eltelt 20 év, bár lehet, hogy a jk-k nem maradtak együtt az elmúlt 20 évben, régi felhajtójuk, barátjuk 
halálakor összegyűltek. A végrendeletben kértek szerint, ők a leendő örökösök, mivel nem volt élő rokona. 
Az örökséghez (birtok, vagyon) az elhunyt utolsó kívánságát teljesíteni kell, miszerint testét vigyék el 
Corwalnech-en keresztül Beriquelre.  

Instrukció a km-nek, amire a karakterfejlődésnél figyelni kell: 

- mi lesz Weila kegyeltjével? 
- csapat maradjon együtt vagy összehívható legyen 
- a kobrákkal nem sikerül rendezni az összetűzést, úton útfélen összeakadnak velük 
- ha esetleg a jk-k azt találják ki, hogy 20 év alatt letelepednek ebben a városban, akkor 2 lehetöség 

van.  
o a várost csak bázisnak használják, azaz mindig eljárnak kalandozni, 1-2 évet mindig uton 

vannak. Ebben az esetben játszható a 2. rész. Az elején egy kis összefoglalót kell adni nekik, 
hogy a város folyamatosan változik, de nem tudják az okát. 

o Mindig itt vannak, nem kalandoznak. Ekkor nincs fejlödés, nincs szintlépés…bocsi.  

 

 

 

 2. rész 

1 felvonás – a meló 

Hajófedélzet – úton vissza Corwalnechbe 

Mivel most tavasz van, a tengerek hajózhatok, így egy hajon viszik vissza a koporsót. A megérkezés előtti 
éjszakán Weila kegyeltjének álmában megjelenik egy alak (külön mesélés), Jadl-Cwa Ordahír.  Elmondja 
neki, hogy most jóvátehetik azt a hibát, amit 20 éve vétettek. Meg kell keresniük a lányt Lyshia-t, és átadni 
neki a koporsót. Azt nem mondja el neki, hogy a koporsóban valójában a vért is benne van (a felhajtónak 
csak a hamvai vannak benne egy urnában).  

Mikor közelednek a kikötőhöz, látják, hogy egy toroni Leviathán (vagy arra hasonlító hajó, Aras Fertal 
tervezte, építette), jön ki az öbölből, pont feléjük tart, majd méltóságteljesen elfordulva északnak veszi az 
irányt. Itt már sejthetik, hogy valami nincs rendben… 

Opcionális: mikor beérkeznek a kikötőben egy bajbajutott bálnavadászhajó éppen egy démoncápával 
hadakozik, ami a zsákmányt szeretné elvinni. A jk-k segítségével megölhetik a démoncápát, a nélkül a kis 
hajó elpusztul, elsüllyed. Démoncápa értékei a Bestáriumban, 11. oldal. 

2 Felvonás - veszély 
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Kikötő – megváltozott város 

Mikor leszállnak, a hajóról felfigyelnek rájuk a rakparton lebzselő „városőrök”. Ezek egy szedett-vedett 
zsoldosokból álló csapat, mindegyikük másfajta ruházatban, fegyverekkel. Körbe veszik őket, köszöntik 
őket a városban, és mint újonnan érkezőknek itt a vámszedés pillanata. Érdeklődnek, hogy mit szállítanak a 
koporsóban. Ki akarják nyitatni, hogy nincs-e benne csempészáru. Ha a hajon korábban a Weila pap 
látogatása után kinyitották a koporsót, akkor tudják, hogy a vért van benne és ez gondot okozhat, mint 
csempészáru. Ha nem tudják és kinyitják, akkor szintén a csempészés gyanújába keverednek, a vértet el 
akarják kobozni. Ha pedig ellenszegülnek és nem nyitják ki önként akkor erőszakkal próbálják meg a 
városőrök ezt kikényszeríteni. Vagy fizetnek, vagy harcolnak, vagy csellel átjuthatnak. 

A városban barangolva szembesülnek a megváltozott város hangulatával. A nemes ház, Uwelita rendház, a 
törpe partraszállás emlékművének, a Telivér fogadó helyén csak üszkös, égett romok vannak. mindenfelé 
üresen álló házak, a falak tövében szemét. A városban pár városlakó van csak utcán, ha szóba akarnak 
elegyedni valakivel, pár szó után sietve megy a dolgára. ha kérdezősködnek, megtudják, hogy a nemesi 
családból pár éve mindenki meghalt. Először a nagyurat vitte el valami nyavalya, utána a fiát szúrta le 
valami tolvaj egyik este hazafele menet. Utána a nagyúr felesége őrült bele a bánatba és egy éjjel magára 
gyújtotta a házat. Ebben a tűzben halt meg a kislányuk is. De ez már jó régen volt, van vagy már 15 éve is. 
Az Uwelitákat pedig megbüntette istenük, jó 10 éve egyik éjjelen lecsapott egy villám az égből – Uwel 
haragja - és felrobbant az egész erőd. Páran tudni vélik, hogy a sárkány kelt életre és intézte el őket. Igazából 
a Gor család tanácsadója intézte el őket a Sh Carrida segítségével, mert az útjában voltak. 
Ha szállás után kérdezősködnek, mindenki a Fogadópalotát javasolja. 

A ligetben a régi teaház helyén füves ház van, amolyan igazi ópiumbarlang, amit Félszemű Kígyó vezet. Ha 
ide betévednek, akkor itt egyrészt infókat tudnak szerezni arról, hogy mi történt az elmúlt 20 évben, bár a 
sok kérdezgetésre felfigyelnek a Gor család emberei is, és innentől szemmel tartják őket. Itt az egyik 
sarokban felismerhetik a megöregedett, lerobbant prémvadászt a fűtől kábult tekintettel és elmével mesél 
nekik a szellemlányról, aki éjszakánként kísért a romok között. Valójában a prémvadásznak semmi baja, 
évek alatt építette ki magáról ezt a képet, így már nem feltűnő ezen a helyen, ö az „ellenállás” egyik helyi 
kéme.  

3 Felvonás - felkészülés 

Mivel a városban csak a fogadópalotában van kiadó szóba, előbb, utóbb eljutnak ide. Jellegzetes, hogy míg a 
város nagy része lepusztult, éjjel kivilágítatlan és veszélyes, addig a fogadópalota és környéke tiszta 
rendezett, fényárban úszik, hiszen itt szállnak meg a hajókkal érkező tehetősebb utazók, s itt költik el a 
vagyonuk egy részét az áttelelés/átutazás alatt. Ez a székhelye a várost irányító Gor családnak, akik a 
földszinten, éttermet, ivót, és fürdőt üzemeltetnek. az első emeleten teraszt, lakosztályokat, szobákat 
alakítottak ki, míg a legfelső emeleten a család lakosztályai, és a szerencsejáték és könyvtárterem 
helyezkedik el. A pince egyik felét raktárnak használják, a másikat a klán fejvadászainak, varázstudóinak a 
gyakorlótermei, laborja és a tömlöcök foglalják el. Innen vezet egy titkos alagút, ami végigfut a 
Sárkánygerinc alatt. Ennek az alagútnak a vége a városfalon kívülre fut, miközben elhalad a kovácsműhely 
és az Uwelita rendház romjai mellett. 

Jelenleg a fogadó palotában megszállók között nincs figyelemre méltó híres személy, inkább csak pár 
kereskedő, akiknek hajója a tavaszt kihasználva épp elindult felfedezőútra, illetve szokásos léhűtők, 
ingyenélők (pl, bárd, bajvívó, testőr,) 

Itt a fogadópalotában, az ivóban dolgozik Ar’nold, aki feleségeit elküldte a városból mikor rosszra fordult 
minden. Illetve az első részből Öreg Néne, Yada, aki megfiatalította magát, s most az egyik legszebb 
hölgyként, mint a Madám, irányítja a lányokat. Bár úgy viselkednek, beszélnek, mint a Gor család 
alkalmazottjai, mindketten az „ellenállás” tagjai. 

Az ellenállás egyik tagja (Arnold vagy Yada) itt a fogadó házban fel is veszi velük a kapcsolatot, a 
segítségüket kéri mivel Lyshia előző éjszaka elment az uwelita romokhoz, előkészíteni a volt belsö 
szentélyben megmaradt oltárt valamiért. Ök nem tudják, mi az ok, Lyshia Jadl-Cwa Ordahír-tol tudja, hogy 
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a jk-k a vértet hozzák vissza a városba, a vért visszahelyezéséhez, Dian felélesztéséhez készit elö egy 
varátslatot. De reggelig nem jött vissza, elveszett. Valójában a Gor család fejvadászai rabolták el és a 
fogadópalota titkos tömlöceiben tartják fogva. Megkérik a jk-kat hogy keressék meg Lyshia-t és a vérttel 
együtt következő éjjel legyenek az eröd romjainál, mivel ott tudja Lyshia befejezni a varázslatot. 

Este mikor a szokásos, mindennapos szerencsejáték folyik, a Gor család feje meghívja őket egy italra, a 
tetőteraszra, finoman faggatja őket, hogy mi járatban vannak, miért hoztak magukkal egy koporsót. A jk-
knak feltűnhet, hogy bár a Gor Nagor feleségével (Gor Ryella) ül, egy padon mikor fogadja őket (1 
fejvadász áll mellette testőrként), a teraszon arrébb beszélgető 2 ember, oldalt pipázó harmadik alak, illetve 
az utánunk kicsit később a teraszra kiérkező negyedik feltűnés nélkül úgy helyezkedtek el, mint egy 
összeszokott csapat, akik taktikusan lefednek egy területet. Felismerhetik őket, bár már régen volt, hogy 
összefutottak az sh Carridával. Az elhelyezkedésükből az nem derül ki, hogy ők most Gor Nagort védik, 
vagy csak kémkednek, arra kíváncsiak, hogy miről beszélnek. 

Ha a JK-k később kapcsolatba lépnek velük, szívesen segítenek, infót gyűjtenek, vigyáznak a koporsóra, s 
ha úgy van még a találkozóra is elkísérik őket támogatásként. Valójában a Gor család második emberének 
Jobb Kéz-nek (Cairus Bincaida Ranagol pap Kránból) dolgoznak titokban, amiről még a Gor családfő sem 
tud. Feladatuk a koporsó (benne a vért) megszerzése, illetve minél több információt gyűjteni arról, hogy mit 
terveznek a vérttel.   

Mivel nem valószínű, hogy a vértes koporsót mindenhova magukkal viszik, valahol el fogják tárolni, vagy 
egy raktárban, vagy a szálláson. Őrizetlenül vagy lehet meg is bíznak valakit az őrzéssel, de ez nem lesz 
akadály egy jó KM-nek. Az éjszaka folyamán ellopják (legalábbis megprobálják) a koporsót a SH Carrida 
emberei a kráni Ranagol pap megbízásából, aki szét akarja szedni a vértet.  

4 Felvonás – végkifejlet 

A jk-nak vissza kell szerezni a vértet és ki kell szabadítani a lányt is. Ezt vagy egymás után vagy kettéválva 
párhuzamosan tudják megoldani. 

- A vértet a bálnafeldolgozó egyik vágóhidján találják meg, miközben a kráni Ranagol pap vizsgálja. 
Itt lesz az sh Carrida is. Ha legyőzik a papot és az embereit, szembesülnek azzal, hogy a vértben 
Dian lelke már felébredt. Meg kell oldaniuk, hogy, eljuttassák a vértet a romokhoz, de az altató vers 
nem működik (megtörték az ehhez kapcsolódó rúnákat). Ha meg akarják győzni Dian-t, az nehéz 
lesz, mivel emlékszik, hogy korábban ők altatták el, legalábbis közük volt hozzá. Kicsit neheztel 
mivel akarata ellenére használták a dorani varázslók is. Illetve mivel ez egy vágóhíd, és a Ranagol 
pap emberáldozatainak maradványaival van tele, Dian ellenségessé is válhat és el akarja pusztítani a 
Káosz követőit. Akár még a jk-kra is támadhat. Megoldás lehet, hogy el kell menni a lányért, vagy az 
a jk, aki weila kegyeltje lett az első részben, kitalál valamit, vagy a harcban folyamatosan hátrálva 
elcsalják a romokhoz… 

- ha nem sikerül sh Carridának elrabolni a vértet, akkor a következö történhet (KM opcionális). Dian 
megérzi a Ranagol pap által feláldozott emberek lelkének a "sikolyait", ezért egy napon belül felébred. 
Mászkál, nem tudja, hol van, keresi azt, aki feláldozza az embereket. A jk-k a keresésére indulhatnak, s 
miután megtalálják a vágóhidon, az események az elözö pontban folytatódnak 

- ha megvizsgálják az uwelita erőd romjait a lány nyomai után, akkor összefuthatnak Artemil Dei-vel 
akik a jk-k ugyanazon a napon érkezett a városba, lóháton. Ö is Lyshiát keresi. Ha megbíznak benne 
megmutatja nekik a barlang folyosót, ami összeköti a fogadópalota alagsorát a kovácsműhely 
tárnáival, és a barlangkijárattal. Innen bejuthatnak a tömlöcökhöz pl. segítséggel. A lányt ott tartották 
fogva de, mire odaérnek, egy belső alagsori helységben már vallatják. Itt, miközben kiszabadítják a 
lányt, megütköznek a Gor család fejvadászaival, akár meg is ölhetik Gor Nagor feleségét. Innen vagy 
visszafelé mennek az alagúton, vagy átvágják magukat a fogadópalotán a városba és úgy mennek 
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vissza a romokhoz. mindkét esetben Gor Nagor üldözi őket, pl. bosszút akar állni a felesége 
haláláért. 

- Ha ügyesek mire eljutnak a romokhoz, náluk lesz a vért és Lyshia is. Odaérve az oltárhoz lerogynak 
körülötte és megnézik, hogy egyesül Dian és Lyshia. 

 
Epilógus, 

Az egyesülés után Dian-Lyshia megköszöni a jk-knak, amit tettek, majd mögötte egy térkapu nyílik, aminek 
a túloldalán 2 alak várja, hogy hazatérjen. Az egyik Jadl-Cwa Ordahír a Weila pap, a másik pedig kedvese 
Maltha-Ri Tylen az utolsó Kyr Pusztítók kapitánya és a kalandozókra bízza a város védelmét! 

Vége. 

A Tárgy: Dian Vértje 

A tárgy egy kyr pusztító vért, pontosabban Dian vértje (lásd Novák Csanád: Alkony). A vért matt, 
smaragdzöld lunirból készült női vért, így csak nő vagy vékony testalkatú férfi veheti fel, már ha a vért 
engedi, mivel a vértek az urukat ők maguk választják ki, és nem hajlandók akárki akaratának 
engedelmeskedni.  A vér tisztaságára mindig figyel így tulajdonosa csak kyr lehet, de maga a származás nem 
elég, egyfajta belső tartás is szükségeltetik.  

A páncél személyre szabott védelmet nyújt, ez az érték (SFÉ: 8, MGT: 5, súly: 11kg, STP: 120). 

Mindkét kézben enyhén ívelt másfélkezes kard, széles keresztvassal, lunír-abbit ötvözetböl készült. Az 
egyélű pengét nagyerejű vágásokra tervezték. A kard pengéje halvány kékes-ezüstös színű, minden egyes 
darab más és más mitikus elemekkel van díszítve, mestertől függően. A kardot a varázskovácsok évekig 

készítik különböző mágikus fémek ötvözetéből. (Az értékei 
nem javíthatók tovább, mágikusnak minősül). 

 

 

Dian pyarron előtt a II. évezredben a vértet viselve halt meg Keilor 8 tornyának elpusztításakor, lelkének, 
tudatának egy szikrája a vértben él tovább. Dian szikrája kyr nyelven vagy mentálisan tud beszélni a 
kalandozókkal.  

A vért többféle mágikus tulajdonsággal bír: 

A környezetében város méretű zónában (3 részre osztott) a halál, a káosz, és a kevert halál-káosz, káosz-halál 
jelleműeknek folyamatosan fáj a feje, mintha folyamatosan migrén gyötörné őket. Halál-rend, rend-halál-ra 

nem hat, mivel azok nem saját szeszélyből ölnek, hanem kötelességből, parancsra. 

Elsö zóna: 2 ynevi mérföld sugarú kör, a fejfájás mellet, minden pszi használat elött akaraterö probát kell 
dobni a sikeresség érdekében.  

Második zóna: 200 ynevi láb sugarú kör, a fejfájás mellet, minden pszi és mágia használata elött akaraterö 
probát kell dobni a sikeresség érdekében. Sikertelenség esetén émelygés. 

Émelygés:  

E ÁK GY Ügy AKE AST INT KÉ TÉ VÉ Cé Varázslás 
3/4 -2 3/4 3/4 - - - -10 -20 -15 -10 igen 
 

KÉ TÉ VÉ Tám/kör Sebzés 
62 114 151 2 2K6+4 
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Harmadik zóna: 20 ynevi láb sugarú kör, a fejfájás mellet, minden pszi és mágia használata elött akaraterö 
probát kell dobni a sikeresség érdekében -2-vel. Sikertelenség esetén rosszullét. 

Rosszullét: 

E ÁK GY Ügy AKE AST INT KÉ TÉ VÉ Cé Varázslás 
1/2 -4 1/2 1/2 -2 - - -20 -40 -40 -20 nem 
 

A hatás miatt van az 1. részben hogy a város jó, aki halál jellemű előbb utóbb elhagyja a várost, de miután a 
Vértet elvitték a városból, a hatása megszűnt és emiatt változhatott meg a városban az irányítás.  

Aki halál jellemü annak Dian megjelenik és kísértetként űzi éjszakánként.   

Őselemek ellen védő rúnák 5E-es erősségű elemi tüzet, vizet, földet illetve levegőt közömbösítenek (normál 
tűz esetén kétszeres hatásfokkal), használat közben a vésetek tűz esetén magma színűen, víz esetén kéken, 
föld esetén, sötétbarnán izzanak, levegő esetén megkristályosodik a levegő a rúnák körül. A rúnák a páncél 
oldalán, vesetájékon helyezkednek el kétoldalt, folyamatosan működnek. 

Asztrál- vagy Mentál testet védő rúnák, 27-et adnak a ME-hez. Használat közben a vésetek asztrális alapú 
támadáskor vörösen, míg mentális operációnál sötétkéken ragyognak, ezzel figyelmeztetve viselőjét. 
Mentális védelemnél egy kéklunír pánt, asztrális védelemnél pedig egy vöröslunír pánt futja körbe a sisakot 
homlok magságban. Folyamatosan működik. (A kettő nem zárja ki egymást)  

Hő aurát biztosító rúnák, hatásuk megegyezik az ET 394 oldalán leírt meleg zeke hatásával, vésetei a 
vállvértnél helyezkednek el, folyamatosan működnek.  

Villám ellen védő rúnák 4-es erősségű villámot semlegesítenek. Használat közben a vésetek elektromosan 
szikráznak, bárminemű elektromos alapú támadás ellen védenek. A rajzolatok a két alkaron találhatók, 
folyamatosan működnek. 

Éjellátást biztosító rúnák. A rúnák a halántékra kerülnek és parancsszóra aktiválódnak. Viselőjét képes 
felruházni ultralátással 21 lábon belül. A rúnák határozatlan ideig működhetnek.  

Időrúnák. A hangra aktiválódó rúnák a páncél tulajdonosát 5 körre a varázslói Gyorsítással ruházzák fel. A 
vésetek a csataszoknyán helyezkednek el.  

Altató 

A vért elvitele az egyik legnehezebb feladat, ugyanis Dian szikrája még benne van, és nem engedi csak úgy 
elvinni a vértet, használja a vért mágiáját, mozgatja, ha kell. Vagy meggyőzik (Dian érti a közöst) vagy Dian 
tudatát el lehet altatni a következő szöveg kyr nyelven való elmondásával: 

Kihullnak kezedből a fegyverek, 
a világ magadra hagy. 
Mostantól hűvösebb napok jönnek, 
szűkülő időd egyre tágasabb. 
 
Elfordul tőled a holt anyag, 
vonásaid halványnak látszanak. 
Leválnak lassan rólad a dolgok, 
így leszel egyszerre mégis boldog 
És ha az égi határon innen 
elszámoltat Weila, 
neked vámolni valód nincsen. 
 
a bűnöket mindet bánod 
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és ha lehet, újracsinálod 
mert tetted amit hittél 
veled megtörtént a minden 
 
lettél a fegyelem neveltje 
szerencse kegyeltje 
elbukni így többet ér 
mint árnyékban élni s hazugon félni 
az alku bolondja a szavakat fonja 
a temérdek érdekért 
 
és ha jön az álom, aludni jó 
a távolság törékeny kristályszilánk 
halkul a dallam,alig hallható 
benned is szól, az örök altató… 
Ha Dian alszik, a vértet már el tudják szállítani, de szétszedni, kinyitni nem. 

Ébresztő 

Dian a 20 év alatt végig alszik, mert ha kalandozok nem is a dorani varázslók mindenképpen elaltatják, a 
visszahelyezés mellett Dian és Lyshia egyesülése (hisz a vágóhídon Dian már felébredt a vértben) is feladat 
lenne, ezt a vérvonalába tartozó lány tudja végrehajtani (mivel az egyesítö formulát csak ő ismeri pontosan, 
hogy van ilyen azt a kalandozók is megkapják infóba) a következő szöveg elmondásával: 

"Messze dobogó léptek zajára kél  
A késő esti hűvös, baljós szél.  
Orkánként szól az üvöltők szava;  
Mortis non Imperior, Mortis non Kyria!  
Gigászi termetük torpanni, nem látszik,  
Ajkukon kósza mosollyal, a halál játszik,  
Szemükben csillog a dühüknek fénye,  
Életük a harc, s nem a nyugodt béke!  
 
Lelkükben izzik a pusztítás szava,  
Testükben feszül meg Kyria Hatalma!  
Roppant karjaiban pallossal játszik,  
A halállal vitára kelvén, nem packázik!  
 
Dobogó léptükre menekül az ellen,  
Nincs ki félsz nélkül kiállna  
A hatalommal szemben!  
 
Ha a lány idáig el tudja mondani az egyesítö varázslat szavait, akkor a vért rá teleportál a lányra, a vérten a 
rúnák felizzanak, s a lány (Lyshia), Dian-nal egyesülve (menydörgő hang) befejezik a litániát: 
 

Érkezésük üdvös az egész Országnak,  
Kyria örök, míg Pusztítók csatáznak!"  
 

A szellemlány, azaz Lyshia már gyerekkorában is ismerte a verseket, ezeket szavalta a jk-nak az első 
részben, illetve az őse Jadl-Cwa Ordahír is megtanította az egyesítö varázslatot, ami egy Weila papok által 
használt mágia. Weila a kyr istenek közül a világi varázstudók, a mágia istene is volt. weila papjai ismerik a 
természeti mágiát, anyagmágiát, időmágiát, rúnamágiát, stb. a szakrális mellett.  Weila papok 7. szinttől 
nyomják a destrukciót, illetve a drágakőmágiát.  
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Jutalom varázstárgyak: 

Minden karakter a legutolsó, teljesített küldetés jutalmául egy varázstárgyat vagy varázsitalt fog kapni a 
megbízótól, Fehérhajú Gorlo-tol, amikor legközelebb találkoznak. A következő listából választhat a KM egy 
tárgyat vagy italt (1 adag) pl. a jk-k kasztjának megfelelöen: 

- gyógyital, halálos szint 
- életvíz 
- istenek itala, 40mps 
- szerelmi bájital 
- bátorság itala 
- gondolatolvasás itala 
- kicsinyítés itala 
- akaratátvitel itala 
- sárkány lehelete, 90mps 
- sebezhetetlenség itala, egy tulajdonságra 
- repülés itala 
- láthatatlanság itala 
- átváltozás itala 
- szellemi frissesség itala 
- rúnakard, 93mps,  
- rúnapáncél, 93mps,  
- fürkész 
- barátság botja, 1 alkalommal használható 
- fegyver bot, 1 alkalommal használható 
- telekinézis botja, 1 alkalommal használható 
- rémület botja, 1 alkalommal használható 
- fény botja, 1 alkalommal használható 
- kígyóbot, 1 alkalommal használható 
- vándorbot 
- tűz íj 
- mélytarisznya 
- védőköpeny, 93mps 
- rúnapajzs, 93mps 
- lopakodó lábbeli 
- ugrás lábbelije 
- rohanó lábbeli 
- feneketlen korsó 
- rejtőzés köpenye 
- meleg zeke 
- fürge ujjak kesztyűje 
- erő kesztyűje 
- nyelvek sisakja 
- mászó kesztyű 
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NJK: 

Családok: 

Ordahirok, nemesi család (tiszta vérű kyrek), akik az 1. részben a várost vezetik, az ő tulajdonuk a Kyr 
Pusztító Páncélja. A 2. részre elvesztik a várost: a család vezetőjét és fiát megölik, és a főnemesasszony is 
meghal. Úgy tudják a városban, hogy mindenki meghalt a családból. de a másodszülött lány még életben 
van, bujdosik (a szellem legendája) 

Artemilok, kézműves céhet vezető család, ők a nemesi család szövetségesei, ö tulajdonukban van a városban 
a különböző szakmák műhelyei, boltok. a 2. részben még élnek, mivel szükség van rájuk. Ők és a jégóriások 
bújtatják a kiirtott nemesi család egyetlen túlélőjét. 

Górok, az Yllinorból hazajött család. az 1. részben ők még egy frissen visszatelepült család, aki a város 
szélén a Sárkányhegy tövében egy raktárházat, vámházat vezetnek. Valójában egy tolvaj-fejvadászklán, akik 
nem értettek egyet az újhazában elterjedt eszmékkel. Yllinorban a Fekete határnál kaptak birtokot, de a 
folytonos csatározások folyamatosan csökkentették a család létszámát, befolyását és vagyonát. miután a 
Páncél eltűnik a városból, a 20 év alatt terjeszkednek, átveszik az irányítást. A nemesi családot kiirtják, az 
Uwel rendházat lerombolják, a kézműves családokat megfélemlítik, megzsarolják. A vámházat átépítik egy 
3 szintes Fogadópalota és Kereskedőháznak, ahonnan irányítják az egész várost. A család titokban Ranagol 
vallását követik.   

Uwel rendház, az 1. részben ők a vallási vezetők a városban, Illetve innen a rendházból indulnak útra azok a 
paplovagok, akiket a Bosszú teljesítése Beriquel-re vezet. ők vigyáznak a Vértre a nemesi család kérésére. A 
20 év alatt több gyanús baleset, halálos korság megtizedeli a lovagokat. míg végül egy éjszaka orgyilkosok 
(Sh Carrida és Ranagol pap) megtámadják a rendházat, megölnek, mindenkit majd felgyújtják, lerombolják 
(robbanás) a helyet. Másnap a városban pletyka terjed el, hogy a lovagok valami istentelen cselekedetet 
végeztek és Uwel bosszúja elérte őket (a városi pletyka a sárkány életre kelt és elfújta). A rendházat nem 
építik ujjá az ilanori uweliták mert egy olyan szárny volt itt, akik maguk ítélték meg általában, hogy mi a 
megbosszulandó és csak ritkán kérték ki Uwel jóváhagyását. Ez nem éppen ortodox uwelita 
gondolkodásmód. 

Jégóriások, közeli faluban élnek a Peratlon-hegység lábánál. prémekkel, hússal kereskednek a várossal, néha 
össze lehet velük futni pl. a piacon. A 2. részben már nem járnak be a városba, mivel a hazajött család és 
emberei üldözik őket. a falujukból is elköltöztek fel a hegyekbe, a barlangokba. ők és a kézműves család 
bújtatják a kiirtott nemesi család egyetlen túlélőjét, a szellemlányt. 
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Személyek: 

Legkevesebb számra korlátozzuk a njk-kat, ezért van csak 3 család, max 8-10 olyan njk (aláhúzva) aki ki 
van dolgozva részletesen. 

Varázsló, Dar Aldar a dorani egyetemről, ő adta a megbízást hogy szeretné megvizsgálni a Vértet, de 
annyira belefeledkezik a kutatásba, hogy elfelejti azt visszaadni csak 20 év múlva Fehérhajú Gorlo halálakor 
következik ez be. Az ő embere a „prémvadász”. A JK nem találkoznak vele csak Gorlo-tól vagy a 
Prémvadásztól halhatnak felőle. A 20 év alatt persze megismerhetik. Jelmondata:” valakinek ezt is meg kell 
csinálnia”. Kísérletező  típus. Feledékeny, ezért mindig jegyzeteket vezet, amikről jegyzetet vezet, hogy 
hova tette őket. Különös ismertetőjele egy kísérleti állat karmolása az orrán keresztbe, a mindig megviselt 
arc. Kialvatlan szemeiben mintha kissé őrült barnásvörös láng égne. A kísérletei során elég sokrobbanást 
túlélt, így tele van a teste, kézfeje forradásokkal. A modul elején 39 éves, később értelemszerűen 59 éves 
ember. 

A „prémvadász” Nar Nien, félelf Arel-pap, ő a jk-k segítője a városban. A varázsló ügynöke, rajta keresztül 
szerezhetnek infót, felszerelést a városban, kerülhetnek kapcsolatba a családokkal is 

Nemesi család, Ordahír-ok: apa (Akerrienon Ordahir), felesége (Sylla Ordahir), elsőszülött, fiú (Kryss 
Ordahir), másodszülött, lány (Lyshia, Weila papnő), embereik, a család tagjai a lány kivételével mind 
meghalnak a második részre. 

Tolvaj klán, Gor-ok: vezér (Gor Nagor, harcos), Jobb Kéz (Cairus Bincaida Ranagol pap Kránból), Bal Kéz 
(Gor Ryella, fejvadásznő), 6-10 fejvadász / tolvaj (csak harci értékek) 

Uweilák: rendházvezető (buzogányos Boor), első lovag (kalapácsos Kell), 6-10 paplovag, 20-40 lovag. 2. 
részre mind meghallnak, Artemil Dei, kivételével, aki egy bosszú teljesítése miatt, nem volt az erödben, 
mikor az felrobbant. 

Jégóriások, közeli falu a Peratlon-hegység lábánál. prémekkel, hússal kereskednek a várossal, néha össze 
lehet velük futni pl. a piacon. Szőrmés Ted, rendszeresen a piacon árul szőrméket, többféle általuk készített 
eszközöket. Ő bonyolítja a kereskedelmet az emberek és az óriások között. Őrült Ted, amúgy békés, kicsit 
beteg jégóriás, akinek néha rohamai vannak, s ekkor tör-zúz. Emiatt a faluból elköltöztették egy barlangba, 
de a jégóriások gondját viselik. Éjszakánként a városfalnál mászkál, a város fényeit akarja elkapni, emiatt 
vannak a gerendakarók a falon kívül. Öreg néne nyugtató teája megnyugtatja, ilyenkor lehet vele beszélni.   

 „Jadl-Cwa Ordahír” anyrok korának egyik nagyhatalmú Weila papja. Aki tudását felhasználva megvizsgálta 
az időfolyamot, s látta, hogy a tisztavérű kyr birodalom el fog bukni, korcsosulni (toron/Thar), de Weila 
követői titokban fennmaradnak. Céljául tűzte ki saját vérvonalának megőrzését egy jóslatnak megfelelően. 
Az ö vérvonalába tartozik Dian, és nemesi család. Ö irányítja a háttérből a szálakat, hogy a vért 
visszakerüljön a városba és védje a nemesi család egyetlen élő tagját.   
Azon Hatalmasok egyike, akik itt maradtak a császár távozása után. A kezdeti időkben délen telepedett le és 
Quironeia urává vált – és akkor jelent meg Ryek városállamban, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Az ő 
nevéhez fűződött a Ház Listák elkészítése, amivel a rend maga köré gyűjthette a kyr varázslókat – ez nem 
kevés szerepet játszott Ryek felemelkedésében. Ryek Kilencedik shaddjaként sokat tett a birodalomért a 
vészterhes időkben. Ó-Ryek bukásakor már nem említették a krónikák: a feltevések szerint vagy a 
Hatalmasok végeztek vele, vagy ő is a Neirith Liennar vezette csoportosulással tartott a Himano-sivatag 
mélyére. (Lobogók hajnala, 311/1) 

Öreg Néne, Yada gyógyfüves asszony. Boszorkány, aki a jégóriások által gyűjtött növényeket, porokat 
használja fel. az 1. részben 84 éves alacsony termetű, kicsit köpcös, ősz, hosszú hajú hölgy. A 2. részben bár 
már 104 éves, mégis 26 évesnek kinéző fiatal gyönyörü hölgy, mivel megfiatalította magát.  

Részeges tudós, lemaradt a legutolsó hajóról és mindig beleütköznek a jk-k, fel akarja őket bérelni, hogy 
lopják el az öbölben veszteglő hajót és induljanak el vele északra. mindig egy nagy irattartóval mászkál, ha a 
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jk-k rámozdulnak, akkor kiránt egy tekercset és felolvas egy védő mágiát (pl. villám) amivel kiüti a jk-kat 
majd elmenekül. persze a zsebeiket kiüríti… 

Kovács, törpe család, apa (Tor Anda), első fiú (Tor Kóba), második fiú (Tor Oggi), 4-5 legény/inas ezerrel 
gyártják a hajókra a kapcsokat, szegeket, vasalatokat, jégcsákányt, szöges talpat csizmákhoz. Az őseik 
Tabgórból származnak. 

Hajóépítő mester Aras Fertal (Antoh-pap), egy új hajót akar építeni, amit a 2. részben már a jk-k láthatnak is 
az öbölben, egy 2 testű „katamarán”. Ö végzi a hajók felszentelését is, áldást oszt és áldozatot mutat be a 
tengernek, hogy nyugodt vizet, bőséges vadászzsákmányt adjon a halászoknak, hajósoknak. 

Kézműves céh család Artemil-ok: apa (Artemil Tris), feleség (Artemil Erina), elsőszülött fiú (Artemil 
Laveron, harcos), másodszülött fiú (Artemil Dei, Uwel paplovag)   

Artemil Tris: 

Az Artemilok családfője első részben 40 éves második részben 60 éves. 

Korábbi kézműves családból váltak jópár nemzedékkel ezelőtt nemesi rangúvá. Tris már 10 éve vezeti a 
céheket és a neki járó részesedésből igazán jól élnek családjával az első részben. A másodikban már 
korántsem ez a helyzet. A Gor család elveszi tőlük a hasznot így nem csak a haza szeretet, hanem az anyagi 
érdek is a szellemlány mellé állítja az Artemilokat. Tris jóbarátja amúgy is az Akerrienon Ordahirnak. Tris 
munkaszervezésben igazán tehetséges, a városüzemeltetésről nem is szólva. Mind a két érában ő üzemelteti 
a várost, dönt a hétköznapi dolgokban és intézteti a lakosok ügyes bajos dolgait. Szereti a lovakat. Imád 
ezekről beszélgetni. 

Artemil Erina: 

Pár évvel fiatalabb a férjénél. Barna hajú kedves hölgy. A város varrónői mind ő alá tartoznak. A 
vitorlakészítő műhelyet és szabókat is ő irányítja. 

De igazából a kyr stílusú ruhákat szereti készíteni. Igazi tehetség, ha a fővársban élne, mindenki tőle 
rendelne estélyi ruhákat a bálokra. Itt északon pár nemes, gazdag kereskedők és kalandzók akik mkeresik 
munkával. Nincs rászorulva a varrásra az első részben a másodikban a Gor család is vele dolgozatat, így 
azért még kisnemesi szinten eléldegél az Artemil család. Nagyon szereti a gyermekeit. Mivel egyenes 
teremtés ő nem tud az ellenállásról semmit a második részben. Sőt a Gorokról se tudja elképzelni, hogy 
ilyen rosszak ,hisz vele mindig olyan szépen beszélnek.A kalandozóknak, ha bármi komolyabb ruha ügye 
lenne, biztos, hogy hozzá irányítják őket a városlakók. 

 Artemil Laveron: 

Az ágyban fekvő harcos. Az első részben ágyban fekszik, mert Őrült Teddel futott össze és szerencséje volt. 
Az őrült óriás hóbombákkal szórta a várost amikor kimenek hozzá beszélni. Őrült nem volt beszélgetős 
kedvébe így megszórt a küldöttséget is. Szerencsére Szőrmés Ted időben érkezett és megnyugtatta társát. Ez 
a kalandozók érkezésének napja előtt történt. 

A második részben ágyban fekszik, mert egy démoncápa szétszedte a csónakját, amiben utazott egyik 
szigetről a másikra. Csak annak köszönheti az életét, hogy jó úszó és a társai finomabb falatok voltak. 

Első kézből szerzett információ a szerepe a modulban, Őrült Tedről vagy a démoncápáról olyan 
csapatoknak, akik a mellékszálakat szeretik. Esetleg papoknak, gyógyítóknak, akik az ő meggyógyításával 
tudnak segítőkhöz jutni az Artemil család képében. 
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Név Fehérhajú Gorló, 550 éves 
kaszt / szint Felhajtó volt kalandozó / harcos 8 szint, törpe 
jellem Rend  
jellemzés Korábban csak a kalandoknak élő törpe, aki ezért hagyta el a törpe barlangokat, a harc 

és a legendák voltak azok a dolgok, amik motiválták, de 300 év és ő is megöregedett, 
de nem akarta teljesen otthagyni ezt az életet ezért választotta, hogy felhajtó lesz 
megismerkedett pár fiatal csapattal, akikkel jó barátságot kötött, akár az életét tette 
volna a kezükbe.  

kinézet Szürke szakállú törpe, aki szereti a jó dohányfüstöt, és szeret a korábbi tetteivel 
hencegni. Barna posztóinget és felette sokzsebes mellényt visel (régi emlék mikor még 
kalandozó volt) 

motiváció Hogy ne maradjon ki egy jó történetből sem, szereti hallgatni és elmesélni is azokat. 
Szeret jól élni, ha teheti, akkor mindig a legjobb fogadókban száll meg. Régi 
kalandozásaiból elegendő pénze van hozzá. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 16 - ÉP 14 - Mp - - 
állóképesség 14 - FP 64 - Pp 28 - 
gyorsaság 12 - SFÉ 4 -    
ügyesség 13 - Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 16 - TME 1 - TME 3 - 
szépség 10 - statikus 28 - statikus 28 - 
intelligencia 13 - dinamikus 11 - dinamikus 9 - 
akaraterő 13 - egyéb - - egyéb - - 
asztrál 11 - Teljes 40 - Teljes 40 - 
érzékelés 13 - membrán - - membrán - - 
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Abbit Rövidkard 1 48 77 116 1k6+4 
Íjpuska 1 41 41 - 1k6+1 
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Kiemelt képzettségek:        
 Beszé
lt nyelvek:   

 

Felszerelés, 
értékek: 

Abbit 
rövidkard, abbit sodronying, Családi amulett, íratok, térképek, 

 

 

 

 

 

Név Odernas Uleo 47 éves  
kaszt / szint Kobra Boszorkánymester 7. szint 
jellem Halál 
jellemzés Abasziszi boszorkánymester a Kobrák egyik elit ügynöke, csempészfőnöke. Nem egy 

szorgalmas ember. Utálja az elméleti mágiát. Szereti az éjjeli tivornyákat a feslett 
nőszemélyeket és a drogokat. A Család hamar felfigyelt rá, Az ifjú boszorkánymester 
élt a lehetőséggel és csatakozott hozzájuk. Átvészelte a hangszálainak az átszabását és 
aquir szervek beültetését a testébe. Lelkivilága közelebb áll az aquirhoz, mint az 
emberhez. 

kinézet Egész testét műtéti hegek csúfítják. Hetven évesnek néz ki. Meg is lepheti viszonylagos 
gyorsaságával ellenfeleit. Aki a szemébe néz hidegrázást kap. Szürkésfehér díszes 
köpenyben utazik, mely elfbőrből készült. 

motiváció Szeret utazni mozgni, intézkedni, gyors hatalom, a kézzelfogható diadal érdekeli. 
Ellenfeleinek nem kegyelmez, mindig kivégzi ellenfeleit, ha azok már ártalmatanok 
akkor is. Fanatikusan hű a Kobrákhoz. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 11 - ÉP 10 - Mp 49 - 
állóképesség 14 - FP 63 - Pp 38 - 
gyorsaság 13 - SFÉ 0 -    
ügyesség 14 - Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 17 - TME 6 - TME 6 - 
szépség 5 - statikus 38 - statikus 38 - 
intelligencia 15 - dinamikus 0 - dinamikus 0 - 
akaraterő 16 - egyéb 0 - egyéb 0 - 
asztrál 16 - Teljes 44 - Teljes 44 - 
érzékelés 14 - membrán 10 - membrán 10 - 
Harcértékek 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
alap 1 26 37/30 90 - 
kard szablya 1 38 62 117 k6+2 
kézi nyílpuska 2 34 54 30 k3 
 

Törpe 5 
Ilar 4 
Erv 4 
Pyar (közös) 4 
Toroni 3 
Ork 2 

Rövidkard használata Mf Értékbecslés Mf 
Könnyű nyílpuska 
használ 

Mf Mellébeszélés Af 

Diplomácia Mf Lélektan Af 
Pszi Af   
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Kiemelt képzettségek:          
 Beszélt nyelvek:   

kézi nyílpuska Mf Rejtőzködés 67% 

kard szablya Mf hátbaszúrás Mf 
Pszi Mf herbalizmus Mf 
Méregkeverés/semlegesítés Mf írás/olvasás Af 

lopózás 68% álcázás/álruha Mf 

Különleges képességek: 

Első megpillantáskor mindenki Asztrál próbát kell, hogy tegyen a belőle áradó halál szinte tapintható. Aki elvéti arra a 
harc félelem szabályai vonatkoznak, ha rátámadnak. A félelmet a játékos legyűrheti, ha tesz érte. Km dönt róla hogy 
elég-e vagy sem amit kitalált a JK. 

Beszéli a korcsnyelvet 2 Oddal rendlkezik 

Felszerelés, értékek: 250 ezüst, szablya, kézi nyílpuska, 20 lövedék.  

 

 

Név Morra, 35 majd 55 éves 
kaszt / szint Sh Carrida, fejvadász, 6. majd 9. szint 
jellem halál 
jellemzés Corma-dina-i szigeteken született, gyerekkori társaival hamar átélték a shadon-gorvik 

közti, a szigetekért folyó csaták során mindazon borzalmakat, amik hatására 
összeálltak és sh Carrida-ként a szabad Corma-dina létrehozásának szentelték 
életüket, hitüket. Egész életük a túlélésről, a nagyobb erő, hatalom megszerzéséröl 
szól. Ezért bármilyen eszközt bevetnek. Színlelnek, ha kell, barátságosak, kedvesek, de 
könyörtelenül, gondolkodás nélkül okoznak kínt, ontanak vért, ha ez kell a céljaik 
eléréséhez. 

kinézet A gorviki vér nyoma észrevehető szemén (fekete), arcélén. Vékony testalkatú, 1.6 láb 
magas, barna hajú. Mozdulatai ruganyosak, akár egy vadászó párducé. Jellemzően 
fekete egyszerű ruhát hord, ami nem gátolja a mozgást, a harcot. Két kardot hord és 
egy nyílpuskát. 

motiváció Én vagyok A Morra (halál) keze… mozdulataim akár a hegyekből lezúduló folyó, egyre 
gyorsul, vadabb, mindent elsöprő, de mégis akár egy kard-táncos léptei mely nyomán 
csak vér és halál marad.  Szabad Corma-dina. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 17 16 ÉP 13 12 Mp - - 
állóképesség 18 17 FP 73 103 Pp 39 54 
gyorsaság 18 16       
ügyesség 18 17 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 17 16 TME 7 7 TME 8 8 
szépség 12 10 statikus 39 54 statikus 39 54 
intelligencia 18 18 dinamikus   dinamikus   
akaraterő 18 18 egyéb   egyéb   
asztrál 17 17 Teljes 46 61 Teljes 47 62 
érzékelés 17 17       
Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

aszisz 5 
toroni 4 
ilar 4 
közös 4 
erv 4 
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ramiera 2 43 90 129 k6+4 
fejvadászkard 2 43 89 131 k6+5 
kézi nyílpuska 2 38 34 30 k3 
 Minden fegyver mérgezett (4. sz. azonnal és közepes ideig ható, gyengeség / görcs) 

Harcértékek, 20 év múlva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
ramiera 2 52 102 141 k6+4 
fejvadászkard 2 52 101 143 k6+5 
kézi nyílpuska 2 47 40 30 k3 
Minden fegyver mérgezett (7. sz. azonnal és közepes ideig ható, bénultság / halál) 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

 

 

 

 

Név Orta , 35 majd 55 éves 
kaszt / szint Sh Carrida, Varázsló, 4. majd 7. szint 
jellem Káosz 
jellemzés Corma-dina-i szigeteken született, gyerekkori társaival hamar átélték a shadon-gorvik 

közti, a szigetekért folyó csaták során mindazon borzalmakat, amik hatására 
összeálltak és sh Carrida-ként a szabad Corma-dina létrehozásának szentelték 
életüket, hitüket. Egész életük a túlélésről, a nagyobb erő, hatalom megszerzéséröl 
szól. Ezért bármilyen eszközt bevetnek. Színlelnek, ha kell, barátságosak, kedvesek, de 
könyörtelenül, gondolkodás nélkül okoznak kínt, ontanak vért, ha ez kell a céljaik 
eléréséhez. 

kinézet A gorviki vér nyoma észrevehető szemén (fekete), arcélén. Átlagos testalkatú, 1,7 láb 
magas, kopasz, nem visel fegyvert, bár a mindig nála lévő, vörösen izzó gránát-követ 
magába foglaló vasfa bot megfelelő távolságtartásra ösztönöz. 

motivácio Én vagyok Az Orta (hatalom) birtokosa… minden legyőzött ellenfél, tapasztalat. 
Minden tapasztalat, tudás. Minden megszerzett tudás, hatalom. Mind lépés a hatalom 
útján, felszabadit. Szabad Corma-dina! 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 12 11 ÉP 11 10 Mp 40 70 
állóképesség 12 11 FP 36 54 Pp 25 43 
gyorsaság 12 10       
ügyesség 12 11 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 18 17 TME 8 8 TME 8 8 
szépség 10 8 statikus 25 43 statikus 25 43 
intelligencia 18 18 dinamikus   dinamikus   
akaraterö 18 18 egyéb   egyéb   
asztrál 18 18 Teljes 33 51 Teljes 33 51 
érzékelés 18 18       
 

Harcértékek, kezdet: 

közös 4 
Shadoni,  gorviki 4 
kráni 3 
ilar 3 

pszi mf kötél szabadulás af 
álcázás, álruha mf vakharc af 
hátba szúrás af Nyomolvasás eltüntetés af 
kétkezesharc af rejtőzködés 55 
mászás 40 lopódzás  50 
Esés, ugrás 30 csapda felfedezés 30 
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Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
tor 1 16 35 94 K6 
Varázslóbot gránittal (40MP/10E, östüz), köpenye 2SFÉ-t adó védököpeny. 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
tor 1 20 39 98 K6 
Varázslóbot gránittal (40MP/10E, östüz), köpenye 2SFÉ-t adó védököpeny. 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

pszi mf démonologia af 
alkimia mf   
runamagia mf   
Ösi nyelv aquir af   
  

 

 

 

Név Sacra, 37 majd 57 éves 
kaszt / szint Sh Carrida, Lovag, 5. szintű majd 8. szintű 
jellem Halál-rend 
jellemzés Corma-dina-i szigeteken született, gyerekkori társaival hamar átélték a shadon-gorvik 

közti, a szigetekért folyó csaták során mindazon borzalmakat, amik hatására 
összeálltak és sh Carrida-ként a szabad Corma-dina létrehozásának szentelték 
életüket, hitüket. Egész életük a túlélésről, a nagyobb erő, hatalom megszerzéséröl 
szól. Ezért bármilyen eszközt bevetnek. Színlelnek, ha kell, barátságosak, kedvesek, de 
könyörtelenül, gondolkodás nélkül okoznak kínt, ontanak vért, ha ez kell a céljaik 
eléréséhez. 

kinézet A gorviki vér nyoma észrevehető szemén (fekete), arcélén. Erös testalkatú, 2 láb 
magas, rövidre nyírt fekete hajú. Mindig félvértben van, és sisakot hord. 

motivácio Én vagyok A Sacra (hit) hordozója… én vagyok a bástya, az eröd. Falaimnál mindenki, 
minden shadoni és gorviki kutya térdre borul. Senki nem állhat meg előttem. Szabad 
Corma-dina! 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 16 15 ÉP 13 12 Mp - - 
állóképesség 16 15 FP 60 78 Pp 26 38 
gyorsaság 14 12       
ügyesség 16 15 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 15 14 TME 3 3 TME 5 5 
szépség 14 12 statikus 26 38 statikus 26 38 
intelligencia 15 15 dinamikus   dinamikus   
akaraterö 15 15 egyéb   egyéb   
asztrál 13 13 Teljes 29 41 Teljes 31 43 
érzékelés 14 14       
 

Harcértékek, kezdet: 

közös 5 
Shadoni, gorviki 5 
kráni 4 
ilar 4 
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Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
ramiera 2 28 71 119 K6+1 
Lovagi kard 1 27 74 122 2k6+2 
Közepes pajzs 1 25 64 +35 K6 
Abbitacél félvért 6 SFÉ, 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
ramiera 2 34 86 134 K6+1 
Lovagi kard 1 33 89 137 2k6+2 
Közepes pajzs 1 31 79 +35 K6 
Abbitacél félvért 6 SFÉ  

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

pajzshasználat Af lovaglás Mf 
lovagkard Mf Hadvezetés Mf 
Kinokozás Af lélektan Af 
Kinzás Mf   
  

 

 

Név Wierra, 35 majd 55 éves 
kaszt / szint Sh Carrida, Ranagol paplovag, 4. szint, majd 7. szint 
jellem Halál-rend 
jellemzés Corma-dina-i szigeteken született, gyerekkori társaival hamar átélték a shadon-gorvik 

közti, a szigetekért folyó csaták során mindazon borzalmakat, amik hatására összeálltak 
és sh Carrida-ként a szabad Corma-dina létrehozásának szentelték életüket, hitüket. 
Egész életük a túlélésről, a nagyobb erő, hatalom megszerzéséröl szól. Ezért bármilyen 
eszközt bevetnek. Színlelnek, ha kell, barátságosak, kedvesek, de könyörtelenül, 
gondolkodás nélkül okoznak kínt, ontanak vért, ha ez kell a céljaik eléréséhez. 

kinézet A gorviki vér nyoma észrevehető szemén (fekete), arcélén. Erös testalkatú, 1,8 láb 
magas, rövidre nyírt barna hajú. Lemezvértet hord, nagy kétkezes csatabárdját a falnak 
támasztja, ha leül.  

motiváció Én vagyok A Wiera (vér) eredete… minden kiontott élet, minden okozott kín és fájdalom 
a vérem tisztaságát, az létem felsőbbrendűséget, a célom jogosságát igazolja. Szabad 
Corma-dina! 
 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 16 15 ÉP 14 13 Mp 33 57 
állóképesség 15 14 FP 42 69 Pp 30 46 
gyorsaság 14 12       
ügyesség 14 13 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 16 15 TME 3 3 TME 3 3 
szépség 12 10 statikus 30 46 statikus 30 46 
intelligencia 13 13 dinamikus   dinamikus   
akaraterö 13 13 egyéb   egyéb   
asztrál 13 13 Teljes 33 49 Teljes 33 49 
érzékelés 12 12       
 

közös 4 
Shadoni,  gorviki 4 
kráni 3 
Ilar 3 
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Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
alap 1 21 50 95  
Kétkezes csatabárd 1 21 58 101 3k6 
láncos buzogány 1 25 63 106 K6+3 
Abbit acél lemezvért 4SFÉ,  

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Kétkezes csatabárd 1 27 76 113 3k6 
láncos buzogány 1 36 89 128 K6+3 
Közepes pajzs 1 27 66 163 K6 
Abbit acél lemezvért 4SFÉ,  

Kiemelt képességek:        
 
Beszé

lt 
nyelv
ek:   

  

 

Név Arnold,   
kaszt / szint Barbár, 6tsz. fizikailag 20-40 éves, szellemileg 40-60, 
jellem élet 
jellemzés Arnold korábban az sh Carrida tagja volt, de egy szerencsétlenül végződött küldetés 

során meghalt. A csapat mágia használói az utolsó lehetőségként a lekét megkötötte 
egy 10 éves fiú testében. Bár igy már nem kalandozhatott velük, de ismeretségük 
megmaradt, és később a régi csapat mindig a már újra felnőtt Arnold kocsmájában 
mulatta az időt két küldetés között. Az új testnek és három feleségének köszönhetően 
már nem a harcnak él, nyugodt, békés ember, de a zsigereiben, emlékeiben még mindig 
a harcos barbár él, nem tűri, ha valaki az elesetteket, a feleségeit bántja. 

kinézet Fiatalon félhosszú, szőke hajú, magas vékonydongájú, de izmos testalkatú barbár, szinte 
mindig félmeztelenül, hosszúnadrágban szolgált ki mindenkit a kocsmában nem hiába 
habarodott bele minhárom felesége. Később a két évtizedes fizikai gyakorlatozásnak 
köszönhetően igaz hó óriás kinézete lett, 

motivácio Elesettek védelme, a kórság (Gor-ok) elűzése, ehhez a régi énjének felszabadításában 
látja a lehetőséget, hosszú éveken át keményen edz a hó óriásokkal. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 17 17 ÉP 18 18 Mp - - 
állóképesség 20 20 FP 71 89 Pp - - 
gyorsaság 12 11       
ügyesség 13 12 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 20 20 TME 0 0 TME 6 6 
szépség 14 13 statikus   statikus   
intelligencia 13 13 dinamikus   dinamikus   
akaraterö 16 16 egyéb 35 35 egyéb 35 35 
asztrál 10 10 Teljes 35 35 Teljes 41 41 
érzékelés 15 15       

nehézvért mf pajzshasználat mf 
Kétkezes csatabárd af pszi mf 
láncos buzogány mf hadvezetés mf 
Pusztitás (buzogányra) Mf lovaglás mf 

közös 5 
Shadoni, gorviki 5 
kráni 3 
ilar 4 
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Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Kétkezes csatabárd 1 41 98 100 3k6+3 
 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Kétkezes csatabárd 1 41 98 100 3k6+3 
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

Fegyverh. Csatabárd Mf mászás 40% 
ökölharc Af ugrás 25% 
Vadászat / halászat Mf fegyvertörés Af 
erdöjárás Mf Szexuális kultura Af 
  

 

 

 

Név Artemil Dei, 21 éves majd 41 éves 
kaszt / szint Uwel paplovag 4. szint majd 8. szint 
jellem Rend Halál 
jellemzés fiatalon segítőkész, de középkorúként már megkesredett. Nagy törést szenved, mikor 

délre utazva rájön, hogy hittársai Ilanorban tévúton járták. Áttér az általános rendes 
uwelita gyakorlatra. De ez nagy változás az életében. Becsületes férfi. Maradi 
szemléletű, sokra tartja az erkölcsös életmódot és természetesen az igazságot.  

kinézet Tüskésen rövidre nyírt haj. Geincvelőig hatoló tekintet. Öblös hangja van, ami északi 
orkánként csap le, ha rohamra indul gazdája. 

motiváció Szereti Corwalnechet. Mikor 20 év múlva hazatér és megtudja mi történt az 
Ordahírokkal valójában akkor Lshya bosszú kérését nem tagadja meg és az ellenállás 
egyik vezér alakja lesz. A kalandozókkal egy napon érkezik, de a szárazföldön, lóháton 
egyedül. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 15 15 ÉP 12 12 Mp 24 48 
állóképesség 15 15 FP 60 104 Pp 20 36 
gyorsaság 14 13 SFÉ 6 7    
ügyesség 14 13 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 17 17 TME 7 7 TME 4 4 
szépség 14 13 statikus 20 36 statikus 20 36 
intelligencia 13 13 dinamikus   dinamikus   
akaraterő 14 14 egyéb   egyéb   
asztrál 17 17 Teljes 27 43 Teljes 24 40 
érzékelés 14 14 membrán 10 10 membrán 10 10 
Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Közös 4 
korg 5 
ilar 5 
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alap 1 20 50 95  
ököl 2 30 54 96 k6 
Csatabárd 1 25 62 106 k10 
Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
alap 1 25 66 110  
ököl 2 35 70 111 k6 
csatabárd+pajzs 2 50 és 25 98 és 66 129+35 k10+4  és k6 
Kiemelt képzettségek:         Beszélt nyelvek:   

Kúltúra Ilanor Mf Lovaglás Mf 

Erkölcs Mf ökölharc Mf 
Pszi Mf Nyomolvasás/eltüntése Mf 
Nehézvértviselet Mf Sebgyógyítás Mf 

Pajzshasználat/20 év múlva Af/Mf Esés 20% 

különleges képességek: Megérzi, ha beteljesítet, bosszú színhelyén jár melyek számára szenthelyek (3 kategória lásd 
papok, paplovagok 1) 

Felszerelés, értékek: 

Teljesvértezet, 20 év múlva abbitacél. Közepes pajzs, egykezes csatabárd, a Beteljesítő. Gyógyital 5 ép, pajzsban 
Peridot 25E csökkenti az asztrál varázslatokat. Nehéz harci lova jelzi a veszélyt és hidegtürő. 

 

Név Akerrienon Ordahir 
kaszt / szint nemes, ember (kyr), 47 éves, 2. részben már halott 
jellem Rend, élet 
jellemzés Gyakorlott és tapasztalt navigátor és tengerészkapitány, Antoh hívő. Corwalnech 

vezetője, 15 éve áll a város élén az apja halála óta. A második Berquelre tartó ilanori 
felfedezőút kapitánya volt. Tíz hajóból hárommal tért vissza a másfél évig tartó 
kalandból, így kegyvesztett lett az udvarnál. Azóta csak Corwalnechnek él. Unokahúgát 
vette feleségül. Két gyermeke van. Hűséges családjához. Nagy rajongója a vörös 
boroknak. Alapvetően közvetlen ember, könnyen szót ért mindenféle népséggel. Jó 
pár fiatal ilar hajós példaképe. 

kinézet Kedveli a bordó és vörös ruházatot. Szereti az eleganciát. Házát festmények díszítik, 
sok köztük a tengeri ütközetet ábrázoló kép. Vékony csontos orra van, fekete szakállat 
visel, ezt mindig háromszög alakra nyíratja, Hosszú fekete haja van, pár ősz tinccsel. Ha 
ideges hunyorog. Ha jó kedve van harsányan nevet és szívesen veregeti vendégei 
hátát. 

motiváció Célja, hogy a Berquilerre induló expedíciók első számú kiinduló pontjává tegye 
városát. Ezért a kikötő és az öböl rendezett, nincs elhanyagolt móló. Mindig építenek 
itt valamit. Tengerjáró hajókat is készíttet. Nagy terve hogy 50 éves kora előtt még újra 
lássa az északi szigetet. Kikapcsolódása a vadászat, főleg bálnára és hópárducra. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 15 - ÉP 9 - Mp - - 
állóképesség 16 - FP 45 - Pp - - 
gyorsaság 14 - SFÉ 3     
ügyesség 14 - Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 12 - TME 2 - TME 6 - 
szépség 13 - statikus 40 - statikus 40 - 

ilar 5 
közös 4 
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intelligencia 13 - dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterő 16 - egyéb 10 - egyéb - - 
asztrál 12 - Teljes 52 - Teljes 46 - 
érzékelés 12 -       
Tudat védő amulettel rendelkezik (10MME), pajzsait a fővárosban udvari varázsló építette. 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
rövid kard 1 15 55 105 k6+1 
      
      
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

ősi nyelv ismeret kyr Af etikett Mf 
hajózás Mf emberismeret Af 
vértviselet Af történelem ism. Af 
térképészet Mf írás/olvasás Af 
  

 

 

 

 

Név Sylla Ordahir 
kaszt / szint nemes, ember (kyr), 42 éves, 2. részben már halott 
jellem Élet 
jellemzés Weila hívő, leánykorában a fővárosban nevelkedett. Alapos szellemi képzésben 

részesült. Meg tanult írni-olvasni, énekeket előadni, színes történeteket mesélni, 
elsajátította a kyr nyelvet is, majd megházasodva Corwalnech úrnőjeként él férje 
mellett. Igazi dáma ekként viselkedik és beszél is. Kicsit távolság tartó, mondhatni 
fenséges. Ha a művészetekről esik szó ilyenkor figyelmesen hallgat és élvezettel 
beszélget ezekben a témákban. Szeret alkotni és zenészeket hallgatni, táncolni. 

kinézet fehér haját vörösre festeti férje kedvéért. Nyakában mágiát is befogadni képes 
tengerigyöngy füzért visel. Jelenleg nincs benne működő mágia. 

motiváció A város táncversenyének fő védnöke. Feladata férje hűségét biztosítani Ilanor 
irányába. Ez nem okoz gondot neki, mert férj még kegyvesztettsége idején se 
haragudott meg hazájára. Szeret új nyelvet megtanulni tökéletes szintre. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 11 - ÉP 6 - Mp - - 
állóképesség 13 - FP 20 - Pp - - 
gyorsaság 12 - SFÉ 0     
ügyesség 16 - Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 14 - TME 1 - TME 4 - 
szépség 13 - statikus 40 - statikus 40 - 
intelligencia 16 - dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterő 14 - egyéb - - egyéb - - 
asztrál 11 - Teljes 41 - Teljes 44 - 

ilar Mf 
törpe 4 
erv 4 
pyar 5 
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érzékelés 13 -       
Pajzsait a fővárosban udvari varázsló építette. 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
tőr 1 20 35 85 k6 
      
      
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

ősi nyelv ismeret kyr Mf tánc Mf 
etikett Mf vallásismeret, kyr Af 
ének/zenélés Af történelem ism. Af 
festészet Mf írás/olvasás Af 
  

 

 

 

 

 

 

Név Kryss Ordahir 
kaszt / szint nemes, ember (kyr), 20 éves, 2. részben már halott 
jellem Rend 
jellemzés Fent hordja az orrát. Lenézi a városlakókat, az egyszerű polgárokat. Sokszor ez miatt 

összetűzésbe keveredik az apjával. 
Szeret a bálna feldolgozónál szemlézni. Itt van igazi csatatér illat, ahogy fogalmazni 
szokott. Kedveli a harcos beállítottságú kalandozókat. Főleg ha az illető hölgy. Büszke 
kardforgató tudására, de kerüli a párbajokat. Kivétel, ha a húgát vagy az anyját éri 
becsületsértés. 

kinézet rövid barna haj, katonásra nyírva hordja, barna szeme van. Nem ad sokat a higiéniára. 
Hit vallása szerint a jó hadvezér az emberei közt él. Azt eszi és issza, amit ők. Így 
sokszor látni maszatosan, koszos arccal és kézzel. 

motiváció Híres hadvezér szeretne lenni. Katonáskodás foglalja le a hétköznapjait. Jóban van az 
uwelitákkal. Egy év múlva szeretne Erigowba tanulni. A szárazföld haderőre esküszik 
apjával ebben sem egyezik a véleményük. A családalapításon még nem gondolkodik 
anyja bánatára. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 14 - ÉP 10 - Mp - - 
állóképesség 15 - FP 29 - Pp 14 - 
gyorsaság 14 - SFÉ 3     
ügyesség 14 - Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 13 - TME 3 - TME 5 - 
szépség 12 - statikus 14 - statikus 14 - 
intelligencia 14 - dinamikus - - dinamikus - - 

ilar Mf 
erv 5 
törpe 5 
pyar Mf 
óriás 5 
niarei 5 
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akaraterő 15 - egyéb - - egyéb - - 
asztrál 13 - Teljes 17 - Teljes 19 - 
érzékelés 14 -       
Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
hosszú kard 1 24 46 108 k10 

szablya 1 25 47 109 k6+2 
ismétlő csel 1 25 61 109 k10 
védő taktika 1 25 47 125 k10 
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

pszi (3.szint) Af etikett Af 
kétkezes harc Mf lovaglás Af 
vértviselet Af hadvezetés Af 
heraldika Af írás/olvasás Af 
  

 

 

 

 

 

Név Lyshia Ordahir 
kaszt / szint első részben még kislány második rész 5. szintű Weila papnő 
jellem Rend 
Jellemzés 
 
 

kislánykorában körbe rajongja kalandozókat. felnőtt korában művelt, megfontolt, 
tiszta fejjel gondolkodó hölgy lesz belőle. Büszke teremtés, de nem hordja fenn az 
orrát. Nagyon jól uralkodik az érzelmein. Ez a családjával történteknek köszönhető. 
egyenes ember. Ellenségeivel kegyetlenségig kérlelhetetlen. 

kinézet kislánykorában rózsaszín és piros túlnyomórészt az öltözéke. Felnőtt korában 
határozott tekintetű, öltözéke funkcionális finomra cserzett bőrmellén és bőrnadrág, 
kedvelt színei fehér és a kék, díszeket nem szereti. Gyakran visel felleghajtót. 
Csizmában szeret járni, mint minden ilanori 

motiváció A kislány korában hős akar lenni, mint a családjából oly sokan. Felnőtt korában a 
városát akarja vissza szerezni a Gor családtól. Ő az ellenállás vezetője. Jadl-Cwa 
Ordahír nevelt belőle Weila papot. Pár éve tért vissza a városba a lány. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 6 12 ÉP 11 11 Mp természet 

szféra 
- 45 

állóképesség 6 12 FP 12 52 Pp - 25 
gyorsaság 7 12 SFÉ - 2 

védőköpeny 
   

ügyesség 7 14 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 15 15 TME 6 9 TME 4 4 
szépség 12 15 statikus 14 25 statikus 14 25 

ilar 5 
közös 4 
erv 4 
törpe 3 
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intelligencia 9 14 dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterő 14 14 egyéb - 10 egyéb - - 
asztrál 16 19 Teljes 20 44 Teljes 18 29 
érzékelés 11 14       
a bátyja rakott pajzsokat gyerekkorában neki, védő amulettel rendelkezik (10AME) az apjáé volt 

Harcértékek, 20 év múlva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
kard szablya 1 21 45 117 k6+2 

2db 11ÉP ital, 3 istenek itala (+3 egészség, +3ügyesség, +3 szépség) 

Kiemelt képességek:                       Beszélt nyelvek:   

ősi nyelv ismeret kyr Mf Mágiaismeret boszorkánymester Af 
Mellébeszélés Mf Mágiaismeret boszorkány Mf 
Emberismeret Mf írás/olvasás Af 
Mágiahasználat Mf Rúnamágia  Mf 
 manapont nélkül használja a mágiaérzékelés varázslatot 

Varázslói Anyagmágia fejezet alá tartozó varázslatokat papi manából használhatja 

Varázslói időmágiát is használ és hozzáfűzheti mind a papi mind a varázslói mágiájához mozaikként. 

kyr diszciplinák amiket ismer: láthatatlanság észlelése, asztrálszem, mágikus tekintet, auraérzékelés, pszeudó 

 

 

 

Név Buzogányos Boor, 45 éves, késöbb meghal. 
kaszt / szint Uwel paplovag, 6. szint 
jellem Rend-halál 
jellemzés Katonás, rövid pattogó parancsoknak hangzó mondatokkal beszél. Az erödben az 

irányítása alatt rend és fegyelem van, mindenkinek megvan a feladata. Ellenszenvvel 
viseltetik, a szerinte léhűtő kalandozókkal szemben, akik csak élnek bele a világba, 
folyamatosan bajba sodorva a civileket. Ö a hit vezetője az erödben. 

kinézet Őszülő, szakállas, 1.8 láb magas erös testalkatú. 1 láb hosszú kétkezes buzogányt hord 
magával, illetve félvértet visel. 

motivácio Hova? A Belső szentélybe? Bosszúd jogossága vajon felhatalmaz-e rá? Nem hiszem. 
Ügyed nem viszi előbbre Uwel eme rendházát. Távozz.  
 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 16 - ÉP 13  Mp 49 - 
állóképesség 15 - FP 60  Pp 28 - 
gyorsaság 14 -       
ügyesség 14 - Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 15 - TME 3 - TME 7 - 
szépség 12 - statikus 28 - statikus 28 - 
intelligencia 13 - dinamikus   dinamikus   
akaraterö 17 - egyéb   egyéb   
asztrál 13 - Teljes 31 - Teljes 35 - 

ilar 5 
óriás 4 
törpe 3 
erv 5 
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érzékelés 15 -       
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Kétkezes buzogány 1 32 87 128 3k6+3 
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

vallásismeret Mf   
pusztitás Mf   
Kétkezes buzogány Mf   
    
  

Név Kalapácsos Kell, 35 éves, később meghal 
kaszt / szint Lovag, 4. szint 
jellem rend 
jellemzés Megjelenése tiszteletet parancsoló, ennek ellenére barátságos. Ö az ütköző a 

látogatók, a paplovagok és Boor között. Mindenkinek a kérését, véleményét 
meghallgatja, igyekszik úgy cselekedni, hogy az a rendház érdekeit vigye előbbre. Ö a 
katonai elme, ö irányítja a kiképzéseket, szervezi az őrjáratokat. 

kinézet Félhosszú, vörös hajú, 1,7 láb magas, erőteljes alkat, egyenes tartású. Megjelenése 
tiszteletet parancsol 

motivácio Megerősödünk, és az egyik expedícióval, eljutunk Berquielre, és új erődöt építünk. 
Nem a következő tavasszal, és nem is az utána következővel. De egyszer ki fogunk 
hajózni és eljutunk oda. 
 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 17 - ÉP 12 - Mp - - 
állóképesség 17 - FP 58 - Pp 17 - 
gyorsaság 13 -       
ügyesség 10 - Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 15 - TME 2 - TME 5 - 
szépség 13 - statikus 17 - statikus 17 - 
intelligencia 14 - dinamikus 1 - dinamikus 1 - 
akaraterö 15 - egyéb   egyéb   
asztrál 12 - Teljes 20 - Teljes 23 - 
érzékelés 13 -       
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
hosszú kard 1 18 66 116 K10+1 
Harci kalapács 1 16 65 111 K6+6 
Közepes pajzs 1 12 52 +35 K6 
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

pajzshasználat Mf esés 20% 

közös 5 
ilar 5 
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heraldika Mf ugrás 25% 
etikett Af történelemismeret Af 
fegyverismeret Af   
  

 

Név Tor Anda (615 év) 
kaszt / szint Kovácsmester 
jellem Rend 
jellemzés Kemény törpe, akit a kovácsmesterség edzett, mogorva magának való törpe nem 

beszél sokat, de amit mond érdemes meghallgatni, csak azokkal beszélget többet, 
akiket barátainak tart, pontos a megígért határidőket mindig tartja, szavatartó, amit 
egyszer megígér azt a tűzön-vízen keresztül is végrehajtja 

kinézet Bőrkötény, ösz szakáll, izmos test, de már látszódnak a kor hatásai 
motiváció A család, a törpe hagyományok fenntartása, a becsület 

 
 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 15  ÉP 12  Mp -  
állóképesség 16  FP 65  Pp -  
gyorsaság 12  SFÉ 1     
ügyesség 13  Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 15  TME 1  TME 2  
szépség 12  statikus   statikus   
intelligencia 13  dinamikus   dinamikus   
akaraterő 12  egyéb   egyéb   
asztrál 11  Teljes   Teljes   
érzékelés 12  membrán   membrán   
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Kalapács 1 23 47 95 1k6+2 
Ököl 2 28 41 88 1k6 
Kiemelt képzettségek:         Beszélt nyelvek:   

Szakma - kovács Mf Történelemism Af 
kalapács használata Mf Értékbecslés Mf 
Ökölharc Mf   
Legenda ismeret Mf   
különleges képességek: 

Felszerelés,értkek: Városi ház műhellyel, Kovácsfelszerelések 

Név Tor Koba (362 év) 
kaszt / szint Kovács 
jellem Élet 
jellemzés Apja nyomdokaiba szeretne lépni így mindenben őt követi, nagyon ügyes kovács, e 

mellett barátságos, melegszívű. A jó emberek mindig számíthatnak egy baráti 
kézfogásra. Az inasok egy jó szóra. Apjához hasonlóan az adott szava kötelez. 

kinézet Izmos törpe, barna szakáll, ruházata gyapjúing, posztónadrág és bőrkötény 
motiváció A család, a törpe hagyományok fenntartása a becsület 

aszisz 4 
közös 4 
erv 4 
toroni 3 

Törpe 5 
ilar 4 
Erv 4 
Pyar (közös) 4 
Jégóriás 4 
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Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 15  ÉP 13  Mp -  
állóképesség 15  FP 45  Pp -  
gyorsaság 12  SFÉ 1     
ügyesség 13  Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 16  TME 1  TME 2  
szépség 12  statikus   statikus   
intelligencia 13  dinamikus   dinamikus   
akaraterő 12  egyéb   egyéb   
asztrál 11  Teljes   Teljes   
érzékelés 12  membrán   membrán   
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Kalapács 1 20 44 92 1k6+2 
Ököl 2 25 38 85 1K6 
      
Kiemelt képzettségek:         Beszélt nyelvek:   

Szakma - Kovács Mf Legendaismeret Af 
Kalapács használata Af Történelem ism Af 
Ökölharc Mf Kocsmabunyó Mf 
Értékbecslés Af   
Különleges képességek: 

Felszerelés, értékek: Apjával és csládjával él 

 

Név Tor Oggi (247 év) 
kaszt / szint Kovács 
jellem Rend-Élet 
jellemzés Inkább az anyja jellemét örökölte ő is kedves és melegszívű mindenkivel, aki nem 

ellenségesen fordul hozzá, de hírtelenharagú is, és e miatt néha bajba sodorja magát, 
de minden esetben ragaszkodik a véleményéhez. Csökönyös, és hajlíthatatlan. 

kinézet Törpe szokás szerint font szakáll, bozontos haj és szemöldök, ruházata egyszerű 
motiváció Megismerni a világot, keresni a kalandokat, megmutatni a világnak mire képes, olyat 

alkotni, amire a családja minden tagja büszke. 
 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 14  ÉP 12  Mp -  
állóképesség 15  FP 41  Pp -  
gyorsaság 13  SFÉ 1     
ügyesség 14  Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 15  TME 2  TME 2  
szépség 12  statikus   statikus   
intelligencia 13  dinamikus   dinamikus   
akaraterő 12  egyéb   egyéb   

Törpe 5 
ilar 4 
erv 4 
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asztrál 12  Teljes   Teljes   
érzékelés 13  membrán   membrán   
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Kalapács 1 20 44 92 1k6+2 
Ököl 2 25 39 86 1k6 
      
Kiemelt képzettségek:         Beszélt nyelvek:   

Szakma - Kovács Mf Történelem ism Af 
Kalapács használata Af Vadászat Af 
Ökölharc Mf Erdőjárás Af 
Legendaismeret Af Kocsmai bunyó Mf 
Különleges képességek: 

Felszerelés, értékek: Apja családjával él. 

Név Szőrmés Ted (óriás) 
kaszt / szint Kereskedő  
jellem Élet Rend 
jellemzés Kedveli az egyéni hőstetteket. Erről szóló történeteket. 1600 éves így tapasztalt 

középkorú óriás. Intelligens, sötét humorral megáldott teremtmény. Az embereket és a 
törpéket kedveli, szórakoztatónak tartja őket, ezért is szeret velük üzletelni. Ha valaki 
becsméreli, az áruját vagy a jégóriásokat attól egyből bedühödik.  

kinézet 5 ynevi láb magas. fekete haja fókazsírral van vastagon bekenve. Fekete szeme van és 
bozontos szemöldöke. Testét medvebundából készített ruházat fedi. Ez a vastag 
ruházat 2 SFÉ-t biztosít. 

motiváció Nem érdekli a haszon különösebben, inkább csak élvezetből üzletel. Jóban van az 
Ordahír családdal így segít nekik vagy a második részben az ellenállásnak. Család 
centrikus. Ha baja esik valamelyik társának, akkor nagyon pipa lesz. Nem szereti a 
mágiát. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 20 20 ÉP  30 30 Mp - - 
állóképesség 18 18 FP 100 100 Pp - - 
gyorsaság 10 10 SFÉ 2 2    
ügyesség 15 15 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
méregellenállás immunis immunis TME 8 8 TME 35 35 
szépség 12 12 statikus - - statikus - - 
intelligencia 16 16 dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterö 15 15 egyéb - - egyéb - - 
asztrál 9 8 Teljes 8 8 Teljes 35 35 
érzékelés 15 16       
Harcértékek, kezdet és 20 év múlva is: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
puszta kéz 2 20 80 95 k10+4 
hógolyó 2 20      /25    /180 k3+4 
jégcsákány 2 25 87 101 3k10+4 

Törpe 5 
Ilar 4 
Erv 4 
Pyar (közös) 3 
Jégóriás 3 
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Kiemelt képességek: mindennemű hideggel operáló mágiával szemben immunis. 

Beszélt nyelvek:   

 

 

 

Név Őrült Ted (óriás) 
kaszt / szint nem besorolható 
jellem káosz 
jellemzés Személyes tragédia okozta jellemtorzulás az, amely Őrült Tedet kiemeli a többi óriás közül. 

Családját a szeme előtt ölték meg, számára is csak a szerencse dobott védőhálót. Őrült Ted 
egy kisebb barlangban él úgy félórányi járásra a törzs lakhelyétől. 1900 éves így már óriás 
szemmel sem mondható fiatalnak. 

kinézet 5,5 yenvi láb magas, ősz haja fókazsírral van vastagon bekenve. Fekete szeme van és 
bozontos szemöldöke. Testét medvebundából készített ruházat fedi. Ez a vastag ruházat 2 
SFÉ-t biztosít. 

motiváció Kiszámíthatatlan természete van, bármilyen apró érzelmi löket (bár néha erre sincs szükség) 
hatására el tudja veszíteni önuralmát és addig nem nyugszik, míg a számára sérelmes 
probléma így vagy úgy nincs megoldva. Őrült üzemmódban a félelemérzete megszűnik, 
félelmetes harcossá válik. Az öreg néne főzete az egyedüli, mely jobb belátásra bírja és 
megnyugtatja. 

 

Képességek alap őrült  alap őrült  alap őrült 
erő 20 20 ÉP  30 30 Mp - - 
állóképesség 18 18 FP 100 100 Pp - - 
gyorsaság 10 10 SFÉ 2 2    
ügyesség 15 15 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
méregellenállás immunis immunis TME 8 10 TME 35 40 
szépség 10 10 statikus - - statikus - - 
intelligencia 12 12 dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterő 12 12 egyéb - - egyéb - - 
asztrál 8 10 Teljes 8 10 Teljes 35 40 
érzékelés 15 16       
 

Harcértékek, alapállapot és 20 év múlva is: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
puszta kéz 2 20 80 95 k10+4 
hógolyó 2 20      /25    /180 k3+4 
jégcsákány 2 25 87 101 3k10+4 
 

Kiemelt képességek: mindennemű hideggel operáló mágiával szemben immunis. Beszélt nyelvek:   

Értékbecslés Mf Mellébeszélés Mf 
szakma Kereskedő Mf emberismeret Af 
fegyverismeret Af írás/olvasás Af 
Hamisítás Af Erdőjárás Mf 

óriás 5 
közös 4 
törpe 4 
ilar 5 

Értékbecslés Mf Mellébeszélés Mf 
szakma Kereskedő Mf emberismeret Af 
fegyverismeret Af írás/olvasás Af 
Hamisítás Af Erdőjárás Mf 
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Név Halas Ted (óriásnevén Sisa Pangma) 
kaszt / szint Halász 
jellem Élet Rend 
jellemzés Szeret veszélyesen élni. szeret kérkedni horgász zsákmányaival. 950 éves óriás.morbid  

humora van. Az embereket és a törpéket jó munkaerőnek tartja csak picik. Egyedül 
szeret halászni.Korán kelő típus aki délutánonként nagyokat szundikál.Szereti a havat  
és a jégcsapokat nyalogatni.Kiválló ugró és futó. Egy rosszul sikerült halászat után jobb 
ha nem szól hozzá senki.  

kinézet 5 yenvi láb magas.barna haja van vékonyan keni fókazsírral. Sötétkék szeme van és 
nagy orra.Testét orca és cápabőr ruha fedi, hópárduc kucsmája van. Ez a  ruházat 1 
SFÉ-t biztosít. 

motiváció Mindent kifogni ami a tengerben él. A nagy álma egy tengeri kígyó elejtése. 
 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 20 20 ÉP  30 30 Mp - - 
állóképesség 18 18 FP 100 100 Pp - - 
gyorsaság 14 14 SFÉ 1 1    
ügyesség 15 15 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
méregellenállás immunis immunis TME 8 8 TME 35 35 
szépség 11 11 statikus - - statikus - - 
intelligencia 13 13 dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterő 13 13 egyéb - - egyéb - - 
asztrál 8 8 Teljes 8 8 Teljes 35 35 
érzékelés 17 17       
Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
puszta kéz 2 20 80 95 k10+4 
hógolyó 2 20      /25    /180 k3+4 
jégcsákány 2 30 97 111 3k10+4 
 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
puszta kéz 2 20 80 95 k10+4 
hógolyó 2 20     /25 /180 k3+4 
jégcsákány 2 30 97 111 3k10+4 
 

Kiemelt képességek: mindennemű hideggel operáló mágiával szemben immunis. Beszélt nyelvek:   

vadászat/Halászat Mf jégcsákány 
használat  

Mf 

Ugrás 100% Időjóslás Mf 
futás Mf Hangutánzás Mf 
Esés 100% Erdőjárás Mf 
  

Név Nar Nien avagy Prémvadász 
kaszt / szint/ faj Arel pap 4.szint félelf, 20 év múlva 8.szint 
jellem Káosz 

óriás 5 
közös 4 
törpe 4 
ilar 5 

óriás 5 
közös 2 
törpe 3 
ilar 5 
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jellemzés Járása ruganyos. Mozgékony ember, nem az az egyhelyben ülő típus. Csak annyit 
beszél amennyit szükséges. Szereti a természetet. Bátor. 

kinézet Gleccser kék szem, szőke haj, 1,8 ynevi láb, 80 ynevi font. Nagy orra van és drót haja. 
Halványszürkére színezett bőrből készült testhez simuló csuklyás felsőt visel, alatta 
barna leninget. Jellegzetes orrvédős sisakot hord a fején. Nyáron mokaszinben jár 
télen vastag prémmel bélelt csizmában. Sötétkék kendő van a nyakára kötve. Sötét 
barna bőrnadrágt visel. Oldalán két kard lóg tokban. Kezén általában barna 
vívókesztyűt hord. 

motiváció ő a Játékosok segítője a városban. Dar Aldar  ügynöke, A JK-k rajta keresztül 
szerezhetnek információt, felszerelést a városban, kerülhetnek kapcsolatba a 
családokkal. Próbál észrevétlen maradni, nem kitűnni a helybéliek közül. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 13 13 ÉP 10 10 Mp Lélek, 

Természet 
30 58 

állóképesség 12 12 FP 32 64 Pp 19 35 
gyorsaság 14 14       
ügyesség 18 18 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 14 14 TME 3 3 TME 3 3 
szépség 10 10 statikus 19 35 statikus 19 35 
intelligencia 13 13 dinamikus 10 0 dinamikus 9 0 
akaraterő 13 13 egyéb 0 0 egyéb 0 0 
asztrál 13 13 Teljes 32 38 Teljes 31 38 
érzékelés 16 16 membrán 10 10 membrán 10 10 
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Szablya 1 37 80 122 k6+2 
hosszú íj 2 34 39 110 k6+1 
Szigony 1 29 70 105 k10+1 
 

 

Harcértékek, 20 év mulva  

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Szablya turmalinnal  
+20 VÉ 

1 40 100 154 k6+2 

hosszú íj 2 38 40 110 k6+1 
Szigony 1 37 100 127 k10+1 
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

  

 

Név Yada, 84 majd 104 éves 

sebgyógyítás Af Herbalizmus Af 
fegyverhasználat 
(szablya, hosszú íj, 
szigony 20 év m.) 

Mf időjóslás Af 

vadászat, erdőjárás Mf pszi Mf 
Nyomolvasás eltűntetés Af Esés 38% 

erv 5 
pyarroni 5 
ilar 5 
toroni 3 
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kaszt / szint Boszorkány, 7. szintű, 
jellem élet-káosz 
jellemzés Kedves, idös, gyógyfüves 

asszony, aki az egész városban 
híres a fejfájást gyógyító 
főzetéről. Sokan járnak hozzá, 
mindenféle bajra keresnek 
orvosságot, és ö tud is segíteni 
mindenkin. Már több mint 30 
éve itt él, még a nemesúr 
apjának idején jött a városba. Ö 
segítette világra az Ordahírok 2 
teljes nemzedékét, köztük 
Lyshiát is. Ö az egyik legfőbb 
segítője később Lyshiának, és a 
megfiatalodása után a 
Fogadópalotában dolgozik, mint 
a társalkodónők madámja.  

kinézet Alacsony termetű, kicsit köpcös, 
ősz, hosszú hajú hölgy, 
mosolygós arccal, mindentudó 
tekintettel. Miután 
megfiatalította magát, szinte fel 
se lehet ismerni, csak a 
mindentudó tekintette 
árulkodik. Magas, vékony, 26 
évesnek kinéző, gyönyörű, fiatal 
hölgy derékig érő vöröses-barna 
hajjal, alabástrom bőrrel. 

motivácio Mire lesz a főzet, jóuram, csak 
nem a feje fáj? Hát éppen van 
belőle készleten, de ez csak 
ideig, óráig mulasztja el. Ha 
elfogadja egy vén boszorka 
tanácsát, jobban teszi az úr, ha 
minél gyorsabban elintézi a 
dolgait és tovább utazik. 
 
Nem ön az első, aki szépségem 
dicséri, és rózsám illatára vágyik. 
De ma éjjel be kell érnie egy 
nem kevésbe szép, és illatos 
virág társaságával. Alida, gyere, 
ide kérlek és kisérd át az urat a 
kártyaasztalokhoz, figyelj 
kívánságaira, s mivel ma van itt 
először, ma a Ház vendége. 
Jöjjön holnap is atyám. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 11 11 ÉP 6 6 Mp 56 56 
állóképesség 11 11 FP 27 27 Pp 32 32 
gyorsaság 12 12       
ügyesség 13 13 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
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egészség 13 13 TME 2 2 TME 4 4 
szépség 8 20 statikus 32 32 statikus 32 32 
intelligencia 13 13 dinamikus 1 1 dinamikus 1 1 
akaraterö 14 14 egyéb   egyéb   
asztrál 12 12 Teljes 35 35 Teljes 37 37 
érzékelés 11 11       
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
dobotör 2 27 39 86 K6 
méregfog 2 27 36 86 K6 
tügyürü 2 30 41 94 Spec méreg 
 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
dobotör 2 27 39 86 K6 
méregfog 2 27 36 86 K6 
tügyürü 2 30 41 94 Spec méreg 
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

Lélektan Mf Méregkeverés Mf 
Mellébeszélés Mf Herbalizmus Mf 
Szexuális kultúra Mf Etikett af 
antissjárás af Tánc af 
  

Név Aras Fertal, 20 majd 40 éves 
kaszt / szint Antoh pap, 2. majd 5. szintű 
jellem Rend élet,  
jellemzés Kötelességtudó, művelt és jól képzett szolgája istenének. Halk szavú, éles eszű. 

Hajóépítő tudását több ország kikötőiben, hajóács műhelyeiben szerezte. 
kinézet Átlagos tengerésznek nézne ki, ha nem viselné tengerkék és zöld színekbe pompázó, 

saját maga által készített ruhát, és nem hordaná magával az egyedi tervezésű és 
formájú másfél láb nagyságú szigonyát. 1,7 láb magas izmos testalkatú, napbarnított 
bőrrel. Fekete, hosszú haja, fekete szeme van. 

motivácio Bár ez a toroni Leviathánra hasonlító karakka már elég erös hajó, ahhoz hogy télen is 
biztonságosan hajózhassanak itt északon. De az én kéttestű katamaránom lesz a 
legjobb. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 14 14 ÉP 8 8 Mp 18 45 
állóképesség 10 10 FP 28 46 Pp 15 27 
gyorsaság 14 13       
ügyesség 14 13 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 12 12 TME 5 5 TME 8 8 
szépség 13 12 statikus 15 27 statikus 15 27 
intelligencia 16 16 dinamikus   dinamikus   
akaraterő 18 18 egyéb   egyéb   

közös 4 
aszisz 5 
toroni 3 
erv 3 
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asztrál 15 15 Teljes 20 32 Teljes 23 35 
érzékelés 16 16       
 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
tör 2 26 43 92 K6 
szigony 1 17 50 100 K6+1 
Szent szimbólum Vihar kagyló nyaklánc 

Harcértékek, 20 év múlva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
tör 2 32 52 101 K6 
szigony 1 23 59 109 K6+1 
      
 

Kiemelt képességek:     
    Beszélt nyelvek:   

  

 

 

Név Félszemű Kígyó, 20 majd 40 éves 
kaszt / szint Tolvaj 4. majd 7. szint 
jellem káosz 
jellemzés Helyi születésű, anyja szövőnő, apja halász volt. Mivel annál okosabb volt, hogy 

halászként élje le életet, kamaszkora óta az átutazó értékeinek megszerzése volt a 
hobbija. Látva hogy a rutinosabb átutazó nem hordják magukkal a nagyobb értékeiket, 
átállt a fogadók szobáinak, a kikötőbeli hajók kifosztásába. Kapcsolata a Kobrákkal, 
üzleti. Még nem vették be teljes jogú tagnak 

kinézet Átlagos magasság és átlagos termet, ha nem lenne a fél szemére vak, ki se tűnne a helyi 
bálnavadászok, matrózók közül. Helyi ruházatot hord, semmi feltűnőt.  

motiváció Mindenki átnéz rajtam, jelentéktelennek tartanak, csak egy halász fia vagyok. De 
egyszer majd mind félelemmel a szívükben térdelve, könyörögnek majd nekem, hogy ne 
vegyem el mindenüket, az életüket. És én majd csak mosolygok… 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erö 13 13 ÉP 7 7 Mp   
állóképesség 11 11 FP 36 55 Pp   
gyorsaság 18 17       
ügyesség 16 15 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 13 13 TME 4 4 TME 4 4 
szépség 12 11 statikus   statikus   
intelligencia 14 14 dinamikus   dinamikus   
akaraterö 14 14 egyéb   egyéb   
asztrál 14 14 Teljes 4 4 Teljes 4 4 
érzékelés 14 14       
 

lélektan Mf hajózás Mf 
tengerjárás Mf Úszás  Mf 
vallásismeret Mf Kötéltánc. Mászás 35% 
történelemismeret Mf Szakma, hajóépítés Mf 

közös 5 
ilar 5 
aszisz 4 
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Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Tör 2 30 55 90 K6 
Dobotör 2 30 58 90 K6 
rövidkard 1 29 59 102 K6+1 
 

 

 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Tör 2 40 63 95 K6 
Dobotör 2 40 76 95 K6 
rövidkard 1 39 67 107 K6+1 
 

Kiemelt képességek:         Beszélt nyelvek:   

fegyverhasználat Af Esés, ugrás 110% 
fegyverdobás Mf mászás 120% 
Álcázás álruha Mf lopozás 50% 
hátbaszurás Af rejtözködés 55% 
  

Név Gor Nagor 
kaszt / szint ember, harcos 5 szint (30 éves) majd 10 szint (50 éves)  
jellem Rend, halál 
jellemzés szeret üzletet kötni és be is tartja a szavát, régi vágású gazember. A betyárbecsületnek 

jelentése van számára. Szereti a szerencsejátékot. udvarias még az ellenségeivel is. 
Szereti learatni sikere babérjait és azzal dicsekedni, de kész megdolgozni keményen a 
céljaiért, ha kell. Szereti magát bebiztosítani váratlan események ellen. Eszes, éber, de 
nem túl tanult. Ha olyasmiről van szó, amihez nem ért megpróbálja másfele terelni a 
beszélgetés fonalát. szeret a középpontban lenni. Társasági ember. Harcban 
kegyetlen, itt a piszkos trükköktől sem riad vissza. Visszavonul, ha elveszett egy csata a 
számára. Hisz az újrakezdésben. Türelmes. 

kinézet Télen a kedvence az yllinorban megszokott farkasirha vászonból és bőrből készül 
gúnya. Estélyein díszes öltözéket hord. Fegyver mindig van nála legalább egy fémpálca. 
Szakállát csak eseményekre szedi rendbe. Nem az a piperkőcfajta. 

motiváció Megszerezni a város felett az uralmat és később pedig megtartani. Bank, 
kereskedelem, politikai vezetés, alvilág feletti uralom, a páncél városon kívül tartása. A 
klán egyben tartása és életük egyre jobbá tétele. A nagy tétben játszott 
szerencsejátékot szereti. Őszintén szereti a feleségét így az ő elvesztése vagy sérülése 
nagyon felbőszítené. Bosszúálló típus. Apjának tolvajklánja volt neki már fejvadász 
klánja van. utódainak nemzetségfői jövőt vizionál Ilanorban. Egyszer thán lesz valaki a 
családban... 

 

Képességek kezdet 20 év 
… 

 kezdet  20 év …  kezdet 20 év … 

erő 17 16 ÉP 13  12 Mp - - 
állóképesség 15 14 FP 68  117 Pp 21 41 
gyorsaság 15 12 SFÉ 4  5    

Közös 4 
ilar 5 
toroni 3 
erv 2 
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ügyesség 14 12 Ellenállás Asztrál  Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 16 15 TME 6  6 TME 7 7 
szépség 14 11 statikus 21  21 statikus 41 41 
intelligencia 14 14 dinamikus -  - dinamikus - - 
akaraterő 17 17 egyéb -  - egyéb - - 
asztrál 16 16 Teljes 27  27 Teljes 48 48 
érzékelés 14 14 membrán 10  10 membrán 10 10 
abbit acél sodronying,20 év múlva sodronying mithrill, 8Ép-s ital és egy 40Fp-s ital van nála. 
 

 

 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
kard lovagi 2 30 94 121 2k6+3 
Harcértékek, 20 év múlva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
kard lovagi (fegyver bot) 2 44 127 141 2k6+3 

közepes pajzs 2 vagy 1 35 102 154 vagy 176 k6 

A fegyverbot alapból egy vékony fémpálca. pajzs értékei önmagában vagy a lovagi karddal együtt 

Kiemelt képességek:       Beszélt nyelvek:   

hadvezetés Af fegyvertörés Mf 
fegyverhasználat lovagkard Mf vakharc Af 

pszi Mf hamiskártya Af 
pajzshasználat  Mf lovaglás Af 

 
 

Név Gor Ryella, Bal kéz 
kaszt / szint fejvadász wier 6. szint 20 év múlva 9. szint 
 halál, 
jellemzés nem hisz az istenekben, önmagában hisz és a klánban, Gor Nagor felesége. Eléggé 

anyagias beállítottságú. Ennyit az őszinte szerelemről. jó megfigyelő képességgel 
rendelkezik, tapasztalt fejvadász. Képes gyorsan áttekinteni a terepet ahol dolgozik, 
legyen az város vagy egy erdő. A lényeges pontokat azonosítja, és egyből körvonalazza 
magában a személyek lehetséges elhelyezkedéseit. legyen az ellenség vagy barát. 
Könnyedén elbeszélget mindenről és „hölgy” létére sokszor meglepően egyenes 
válaszokat ad mivel nem tart szinte senkitől. 

kinézet A férje mellett a szokásos nemesi női divatot hordja, de inkább a sötétebb színekhez 
vonzódik. Hétköznapokon éjfekete ilanori szabású ruhát visel, fekete ing, néha zeke, 
nadrág csizma. Néha elkínzott az arca. Ez nem a fáradtságtól van, hanem mert aznap 
nem fogyasztott vért. Ez főleg az első részre igaz. Utána már van elég hatalma a napi 
betevőt előkeríteni. kinézetre 30 körülinek tűnik amúgy 76 illetve később ugye már 96 
éves. Mióta hatalmon van ő a hóhér, éjszakánként tart igazságszolgáltatás. 

motiváció levágja áldozatai bal kezét, de nem gyűjti trófeaként. Ez az egyik ismertető jegye. Ezzel 
igazából a vérszívását leplezi, amikor nem a főhadiszállásukon a fogadó palota 
alagsorában ontja szomját. El akart kerülni a délvidékről így támogatta az északi 
települést. Férje, Jobb kéz és a 10 fejvadászuk tud arról, hogy vérívó más nem. És azon 
van, hogy ez így is maradjon. 

      

ilar 5 
kráni 2 
törpe 2 
erv 5 
közös 5 
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Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 14 14 ÉP 10 (+4) 10 (+4) Mp - - 
állóképesség 13 13 FP 65 98 Pp 25 37 
gyorsaság 17 17 SFÉ 3 3(13)    
ügyesség 17 17 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 14 14 TME 6 6 TME 5 5 
szépség 14 14 statikus 25 37 statikus 25 37 
intelligencia 15 15 dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterő 15 15 egyéb - - egyéb - - 
asztrál 16 16 Teljes 31 43 Teljes 30 42 
érzékelés 18 18 membrán 10 10 membrán 10 10 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
alap 2 35 65 120 +3 (k3 harapás) 
fejvadászkard 2 48 91 146 k6+5 
dobótőr 2 45 76 122 k6+3 

Láncing, vérízzitót használ méregként k10 szegmens alatt hat, 6. szintű 6k6Fp és öt körig Gyorsaság és ügyesség 9-re 
csökken, vagy ha sikeres az egészségpróba, akkor csak 3k6Fp 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
alap 2 37 84 133 +4 (k3 harapás) 
fejvadászkard+alkarvédő 2 50 110 174 k6+6 
dobótőr 2 47 95 135 k6+4 

vérizzító duplán kenve a fegyvereire: dobótőrnél ez -4 Egészségpróba, fejvadászkarddal az első vágásnál ez -8 
egészségpróba, 

Kiemelt képzettségek:         Beszélt nyelvek: 

fejvadász kard Mf lopózás 80% 
fegyverdobás Af rejtőzködés 85% 
álcázás/Álruha Mf hárítás Af 
pszi Mf tánc Af 

különleges képességek: 

állatok 40% megérzik, hogy wier. Nem lehet alanya vérmágiának. 20m belül 
megérzi a működő vérmágiát. Infra látás 30m. hallás, szaglás emberének kétszerese. 

Ő rajta látszódig majd húsz év múlva legkevésbé az öregedés (az óriások és törpék kivételével) 

Képes az Élet csókját használni. 4Ép van a mágikus szervében. így tudja az összes wierek által használható 
boszorkánymágiához hasonlító varázslatot. harapása k3Sp nem fertőző. 

enyhe képzetlen fegyverforgatás ismeretlen fegyver esetén ké-5, Té-5, vé-10, cé-15 

Slan pszi diszciplinak: tetszhalál, zavarás, testsúlyváltoztatás, érzékelhetetlenség, jelentéktelenség. 

Felszerelés, értékek: 

50fp-s gyógyital, 12 adag vérizzító, 20 arany, sebezhetetlenég itala 10SFÉ k6x10perc. kardja markolatában  krizopáz 
van, detetekció láthatatlanság észlelése 40E, ha az érzékelendő dolog irányába néz, és azt nem takarja semmi. 

 

ilar 5 
közös 5 
toroni 4 
gorviki 5 
kráni 3 
erv 4 
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Név Jobb Kéz, Cairus Bincaida (ember) 
kaszt / szint Ranagol pap 4. szint majd 8. szint kráni 
jellem halál Rend 
jellemzés Gorvikból tért haza- itt szentelték pappá-mikor Yllinoron áthaladva a Gor klán 

felkeltette érdklődését. Carius „hagyta” hogy beszervezzék. A Fekete határ mellett jól 
jött a tudása a ranglétán való előrejutásban. Közben kráni „barátai” is elkezdték keresni 
a Ranagol papot, így nem ellenkezett a klán északi távozása ellen, itt legalább 
nyugodtan felkészülhet a hazatérésre. Művelt és intelligens férfi a család tanácsadója. 
Ő intézi a gazdasági ügyeket. 

kinézet 22 éves majd 42 éves. Csak semmi feltünés a nagyság nem a színekben, hanem a 
tettekben látszódjék. Kedvenc színe a szürke. Korán őszül. Szakállas. Haját a 
szertartások alatt bontja csak ki. Mondják róla hogy ő a Gor család árnyéka. 

motiváció hittársak felkutatása és uralása északon. Ritkán hibázik, de ha megbotlik, akkor bizony 
valaki a közelében kínhalálal enyhíti Ranagol ránehezedő neheztelését. Húsz év alatt 
érlelődik meg benne az elhatározás itt az ideje átvenni a Gor klán felett az uralmat és 
így Corwalnech felett is. 

 

Képességek kezdet 20 év …  kezdet 20 év …  kezdet 20 év … 
erő 11 11 ÉP 8 8 Mp 36 72 
állóképesség 12 12 FP 48 84 Pp 24 40 
gyorsaság 17 16 SFÉ - -    
ügyesség 17 16 Ellenállás Asztrál Asztrál Ellenállás Mentál Mentál 
egészség 15 15 TME 5 5 TME 3 3 
szépség 12 11 statikus 24 40 statikus 24 40 
intelligencia 17 17 dinamikus - - dinamikus - - 
akaraterő 13 13 egyéb - - egyéb - - 
asztrál 15 15 Teljes 29 45 Teljes 27 43 
érzékelés 17 17 membrán 10 10 membrán 10 10 

Harcértékek, kezdet: 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
alap 2 24 43 96 - 
ököl 2 34 47 97 k6 
áldozótőr 2 41 62 108 k6+2 

Harcértékek, 20 év mulva 

Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
alap 2 32 55 108 - 
ököl 2 42 59 109 k6 
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áldozótőr 2 49 74 120 k6+2 
Kiemelt képzettségek:                                 Beszélt nyelvek: 

fegyverhasználat áldozótőr Mf hátbaszúrás áldozótőr Mf 
ökölharc Mf Mérgkeverés/semlegesítés Mf 

pszi Mf Kínzás Mf 

álcázás/álruha Mf Színészet Mf 

különleges képességek: 

Felszerelés, értékek: 

Rejtőzés köppenye (60% rejtőzés), Átváltoztatás botja 1 órára (max 100kg-s élőlényt) naponta egyszer Hóbagollyá 
változtathat, még 7x használható, 2 szellemi frisseség itala,1 istenek itala érzékelés +3, igazság amulettje. 

 

közös 5 
erv 5 
kráni 5 
ilar 5 
toroni 5 
  

Gor klán fejvadászai 
      

       Ép:7, Fp:30, pszi:13, AME:17, MME:17, 
kétkezesharc Mf, bőrvért SFÉ:1 

      

 

      
T/kör   Ké       

            
Té                  Vé      sebzés 

 Alap       2 38 53 106 +1 
 pugoss   2x2 50 60 110 k6+1 
 4.szintű méreg 1 óra kábulat és k6Fp, vagy k3Fp 

      
       20 év múlva 

      Ép:7, Fp:74, pszi:28, AME:32, MME:32, 
kétkezesharc Mf, pugoss Mf, vakharc Mf 

      pszi Mf, sodronying SFÉ:3 
      

 

      
T/kör   Ké       

            
Té                  Vé      sebzés 

 Alap     2 40 75 122 +3 
 pugoss   2x2 57 92 132 k6+3 
 

 5.szintűméreg 1 óra kábulat és 2k6Fp, vagy k6Fp 
      

        
Gor klán tolvajai 

      
       Ép:5 Fp:18 pszi: - AME:4 MME:4   lopózás60%, 
rejtőzködés 45% zárnyitás 55% 

      SFÉ:- 
      

  
      
T/kör   Ké       

            
Té                  Vé   CÉ sebzés 

Alap          2 26 40 90 15 - 
dobótőr   2 36 51 92 - k6 
2 kör mulva ható 4. szintű méreg 1 óra kábulat és 
k6Fp, vagy k3Fp             
rövid íj            2 31 - 90 19 k6 
2 kör múlva ható   4. szintű méreg 1 óra kábulat 
és k6Fp, vagy k3Fp 
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       20 év múlva 
      Ép:5 Fp:45 pszi: - AME:4 MME:4 lopózás 105%, 

rejtőzködés 90% zárnyitás 100% 
      rövid íj Mf bőrvért SFÉ:1 
      

  
      
T/kör   Ké       

            
Té                  Vé   CÉ sebzés 

Alap      2 30 45 95 20 - 
dobótőr   2 40 56 97 - k6 
2 kör múlva ható 5. szintű méreg 1 óra kábulat és 
2k6Fp, vagy k6Fp             
rövid íj       2 40 - 95 34 k6 
 2 kör múlva ható 5. szintű méreg 1 óra kábulat és 
2k6Fp, vagy k6Fp 

      Térképek: 

 

  

Alagutak most és 20 év múlva 
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Teli-vér fogadó, földszint: 
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1 raktár  

2 konyha 

3 ebédlö, ivó  

4 mosdó  

5 színpad  

6 bokszok 

 

 

 

Teli-vér fogadó, emelet: 
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 7 közösségi hely 

8, 13 lakosztály  

9- 5 ágyas szoba  

10-11, 15-17- 2 ágyas szobák  

12- 4 ágyas szoba 

14- 3 ágyas szoba 

 

 

 

Ordahir nemesi kúria, földszint: 
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1 aula   6 üvegház  

2 ebédlö  7-9 szolgák szálláshelye  

3 könyvtár   10 raktár  

4 nagyterem  11 konyha 

5 dohányzó  

 



56 
 

Ordahir nemesi kúria, emelet: 

 

12 társalgó  

13 az úrnő szobája  

14 fürdő  

15 az úr szobája  

16 Lysha szobája  

17 az ifiúr szobája 
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Uwelita eröd, most 

 

1 - oltár, a vért helye      9 - aula 

2 - buzogányos Boor szálláshelye    10 - fürdö 

3 - kalapácsos Kell szálláshelye    11 - éléskamra, raktár 

4 - lovagok, kezdö paplovagok szállás helye  12 - konyha 

5 – szentély       13 - ebédlö 

6 - raktár 

7 - paplovagok szálláshelye 

8 – fegyverraktár 
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Uwelita eröd, 20 év múlva: 

 

1 - oltár, a vért helye      9 - aula 

2 - buzogányos Boor szálláshelye    10 - fürdö 

3 - kalapácsos Kell szálláshelye    11 - éléskamra, raktár 

4 - lovagok, kezdö paplovagok szállás helye  12 - konyha 

5 – szentély       13 - ebédlö 

6 - raktár 

7 - paplovagok szálláshelye 

8 – fegyverraktár 
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Fogadópalota, pince: 

 

1 - normál raktár  

2 - raktár iroda  

3 - Ranagol pap szállás és labor  

4 - lépcsőház  

5 - fegyverraktár  

6 - csempeszaru raktár  

7 - vip szálláshelye 

8 - vip szálláshelye 

9 - tárgyaló  

10 - alagút  

11 - edző terem 

12 - fejvadaszok szállás  

13 - sh Carrida szállás  

14-16 - cellák  

17 - közösségi hely, ebédlö  

18 - börtönőr 
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Fogadópalota, földszint 

 

Földszint  

19 külső kerthelyseg    42 női mosdó 

20 étterem      43 női öltöző 

21 konyha      44 fűtő terem 

22-25 szobalanyok szálláshelye  45 női fürdő 

26 recepció      46 férfiöltöző     

27 raktár      47 férfimosdó 

28-29 inasok szálláshelye    48 férfifürdő 

30 szakácsok szálláshelye    49-53 lakosztály 

31 Arnold szálláshelye a 2. Részben  

32 lépcsőház 

33 élelmiszer raktár  

34 hűtő kamra 

35 ital raktár  

36-38 tárgyaló  

39 kocsma 

40 külső ivó  

41 örök pihenőhely  
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 Fogadópalota, elsö emelet: 

 

54 terasz  

55 aula 

57 lépcsőház  

56-60 5 ágyas szobák  

61-68 3 ágyas szobák 

69-72 kurtizanok szobái    

73 Yana hálója  

74-80 2 ágyas szobák 
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Fogadópalota, második emelet: 

 

81 terasz  

82 könyvtár  

83 lépcsőház  

84 Gór Nagor szálláshelye  

85 szerencsejáték terem 

86 belső terasz 

87 titkos folyosó  

88 aula lépcsőház  

91 dohányzó  

92 őrök pihenőhely  

94 Gór Ryella szálláshelye 
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Vágóhíd: 

 

1-6 hűtőkamrák 

7 labor 

8 mosdó 

9 pihenö 

10 osztályozó 

11 udvar, tárolók 

12 elökészítő 
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NJK: Képek 

Fehérhajú Gorló:   Nar Nien:   
 Arnold: 



65 
 

    

SH Carrida: 

Morra:     Orta:      Sacra: 

        

Wierra:    Félszemü Kígyó:   Yada, most: 

     

 Akerrienon Ordahir:   Sylla Ordahir:     Lyshia Ordahir, most: 
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Kryss Ordahir:   Artemil Dei:     Aras Fertal:    

       

Buzogányos Boor:   Kalapácsos Kell 

   

Szőrmés Ted:    Őrült Ted: 
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Tor Anda:     Tor Koba:    Tor Oggi: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gor Nagor:    Gor Ryella:    Cairus Bincaida: 

    

 

 

Arnold, 20 év múlva   Yada, 20 év múlva:   Lyshia, 20 év múlva: 
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