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Jelen mű készítése és közzététele még közvetetten sem szolgál jövedelemszerzést vagy -növelést, 

és e korlátozással mások által ingyenesen és szabadon felhasználható, a szerzők személyhez fűződő 

jogainak tiszteletben tartása mellett. Jelen anyag felhasznál olyan karaktereket, helyszíneket, egyéb 

jellegzetességeket, amelyek más személy szellemi alkotásai, illetve olyan védjegyeket, amelyek 
más személy tulajdonában vannak - ezek önálló felhasználása csak a jogtulajdonosok 

hozzájárulásával lehetséges. A jelen mű a hivatalos kiadók kiadványaitól független, nem hivatalos 

rajongói alkotás. 
 

 

Készült: 
az Úr 2014. esztendejében 
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KÉT VIHAR KÖZT 
 

3-5. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK 

HELYSZÍN: Godoni tenger, Nyugati határsziget 

IDŐPONT: P. sz. 3689. Kyel negyedik (Végítélet) hava 

 

Írta: Hulla 
 

A történet a Kalandozok.hu XII. Nyári táborának versenymodulja. Az elmúlt évek során 

szinte kivétel nélkül városi környezetben játszódtak a modulok. Kétségtelen, hogy ez a 
leggyakoribb helyszín, amely képes a legalapvetőbb szerepjátékos elvárást is kielégíteni. Vettem a 

bátorságot, hogy ezen a téren e modul erejéig változásokat eszközöljek és idén, szakítva a 

hagyományokkal, egy régi vágású modullal rukkoltam a táborra.  

Ez egy zárt helyszínes modul, azaz megvan a helyszín, a szituáció, különféle események, 
ahol az egyes csapatok maguk döntenek arról, miként, miért és mit cselekednek. A mesélők 

számára elengedhetetlen a helyszín és a karaktereket körülölelő jellegzetességek (háttér és 

sajátosságok) pontos ismerete. Ennek megléte esetén, némi dramaturgiai érzékkel megáldva, játszi 
könnyedséggel lemesélhető a történet. Jó játékot mindenkinek! 

Az alkotás során nyújtott segítségért itt kell köszönetet mondanom a fentebb felsorolt 

közreműködőknek, a KM-eknek illetve a tesztcsapat tagjainak.  
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KONCEPCIÓ 
 

E kaland Erionban kezdődik Kyel második havában, de a tényleges események – vagyis 

maga a modul – P. sz. 3689-ben, Kyel negyedik, Végítélet havában történnek. 

A történet egy szigeten – a Világ peremén, vagy ahogy az erioni kartográfusok nevezik, a 
Nyugati határszigeten – játszódik. Ez a sziget Eriontól nyugatra, kb. 2000 ynevi mérföldre 

található. Nagyon félreeső hely, mert azt tartják róla, hogy attól nyugatra pusztító viharok, 

végeláthatatlan óceán és rémséges tengeri szörnyek várják a szerencsétlen utazót. Az Erioni 
Kapitányok céhének számára mégis bír némi fontossággal, mert a kontinens felől évente támadó 

viharok néha arra sodorhatják a hajóikat, amelyek ott feltölthetik készleteiket, kisebb javításokat 

eszközölhetnek és megőrzésre lerakhatják rakományukat, ha ez szükségessé válna. Fontos 

megjegyezni, hogy a céhnek nincs itt kereskedelmi képviselete. A sziget melletti zátonyokon 
párszáz ember tengeti nyomorúságos életét. Más valódi sziget nincs a közelben. Ezek az emberek 

évi öt-hat alkalommal kapnak némi ellátmányt, főleg élelmet Erionból, cserébe vigyáznak a 

felhalmozott készletekre és édesvizet juttatnak a céh nagyritkán erre vetődő hajóinak. A 
településük lényegében egy nyomortanya, ráadásul se kocsma, se városőrség, se semmi. Az itt élők 

egyhangúan tengetik nyomorúságos életüket. A kis belterjes közösséget néhány nő vezeti, kiugróan 

sok a szellemileg és fizikailag elmaradott helyi lakos. Természetesen a háttérben sokkal több van, 

hiszen a szigetnek megvannak a maga rejtélyei.  
A karakterek azzal a feladattal érkeznek az Erioni Kapitányok céhének megbízására, hogy 

járjanak utána a környéken megszaporodott hajóeltűnéseknek, derítsék fel a szigetet, illetve a 

szigeten álló világítótorony elsötétedésének okait. A zátonyon lakók törvényei szerint tilalmas 
bárkinek a szigetre lépni. Ez az első probléma, amibe a karakterek beleütköznek majd, ám ez 

csupán a jéghegy csúcsa. A szigetet egy máig „üzemelő” instabil ősi térkapu miatt az Elátkozott 

Vidék kisugárzása lengi körül. Ez mágikus anomáliákban, illetve a helyi flóra és fauna 
torzulásában nyilvánul meg. A sziget talapzatában egy, napjainkra a kihalás szélére sodródott 

vízalatti értelmes életforma diaszpórája gyűjti erejét. Istenként tisztelt vezetőjük egy elkorcsosult 

aquir, egy Yamm-Haikan, aki vissza szeretne kerülni egykori teremtőjének, a Fakó Vizek 

Pásztorának kegyeibe. A szigeten magán is élnek emberek, amely közösség férfi tagjain még 
inkább kiütközött a már korábban említett degeneráció. E falusiak egyikét egy rég elfeledett aquir 

ereklye uralja, mely tudását kihasználva szeretne visszakerülni szülőföldjére, Kránba. Ezen felül 

ősi romok, kalózok és egy különleges tűzvarázsló bukkan majd fel a modulban, akik tovább 
bonyolíthatják a karakterek életét. Azon karakterekét, akik az idő előrehaladtával egyetlen célért 

küzdenek majd, hogy mielőbb elhagyhassák ezt az átkozott szigetet. E küzdelem során pedig 

óhatatlanul is összerakhatják a Nyugati határsziget izgalmas történetét, amely kiszámíthatatlan 
időpontokban különféle víziókkal, hallucinációkkal bombázza a csapat különböző tagjait. 
 

 

ESEMÉNYSOR 
  

AZ ELŐZMÉNYEK 
 

• Másodkor – egy ősi faj tagjai létrehozzák a Kapuk csarnokát a szigeten, de később elhagyják azt. 
• P. e. 4400 – a kyrek felfedezik a szigetet és egy kisebb települést, egy világítótornyot és egy Igere 

templomot alakítanak ki itt. 

• P. e. 3612 – a krániak megérkeznek a szigetre, végeznek az itt élő néhány kyrrel és a csarnokból 

kaput nyitnak Orwella főszentélyének közelébe, utóbb megütköznek annak átnyomuló híveivel.  
• P. e. 3606 – a Yamm-Haikan találkozik a krillének egy apró, szakadár nemzetségével, majd 

rövidesen a vezetőjükké válik. 

• P. sz. 2955 – néhány hajós (akaratán kívül) ismételten felfedezi a szigetet, látva annak 
kedvezőtlen jellemzőit, létrehozzák Zátonyfalva települését. 

• P. sz. 3466 – a Yamm-Haikan fokozatosan hibridekre cseréli le a település lakosságát, néhány 

ember a szigetre szökik a zátonyról a jelenség elől. Létrejön Toronyfalva. 

• P. sz. 3641 – egy Toronyfalvi férfi rálel a Sa-Quad vezér fejpántjára. 
• P. sz. 3685 – az Elátkozott Vidéki eleidint elragadja a kapu, így megérkezik a szigetre. 

• P. sz. 3688, Arel Holdak és Vándorok hava 19. nap – a Türkizsellő elsüllyed a sziget közelében. 
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A MODUL KEZDETE 
 

• P. sz. 3689, Kyel Akarat hava 10. nap – a karakterek a Kőbalta fedélzetén elhagyják Eriont. 

• P. sz. 3689, Kyel Végítélet hava 1. nap (16 óra) – a karakterek megérkeznek a szigethez. 
 

 

HÁTTÉR 
 

Ahhoz, hogy megértsük a modul történéseinek hátterét bizony mélyre kell 
visszatekintenünk a régmúlt idők homályába. Lássuk sorban, miként is történtek ezek a régmúlt 

események. 

A sziget már korok óta itt leledzik. Egy – mai szavainkkal mondva – aquir faj varázstudó 
egyedei használták a szigetet. Építettek ide egy csarnokot, benne két kapuval a kontinensek közti 

utazásra. Ezen kapuk segítségével bárhová el lehetett utazni a Satralison. A kapu aktiválásához 

kellett készíteni egy kulcsot, ami első ránézésre egy tégla nagyságú, látszólag borostyánból 

faragott, belül apró ragyogó gyémántok tucatjait magába foglaló kő. Minden kulcs egy adott helyre 
képes kaput nyitni a bolygón. Az alkotók a kulcsaikat nem hagyták itt, de a csarnokot és a kapukat 

igen.  

Később a kyrek, pontosabban Igere követői, szerzetesei ráleltek a lakatlan szigetre. 
Belekezdtek titkon a kapuk tanulmányozásába. Építettek ide egy városkát, egy templomot és egy 

világítótornyot. Utóbbi kettő még ma is áll, bár a templom nagy része már romos. 

Orwella eljövetelének idején a kráni káoszangyalok egyike, Káosz-Metha – aki ismerte a 
kapuk titkát – ide küldte egy különös égi hajón néhány követőjét. Orwella követőivel kívánt 

egyezkedni (tán Ranagol fattyaival szemben szövetkezni). A lényeg, hogy a követőinek két darab 

kulcsot adott. Az egyik az általa uralt kráni tartományba volt képes kaput nyitni, a másik Orwella 

főpapnőjének rezidenciájához, ami a mai Elátkozott Vidéket jelenti. A krániak a szigetre érkezést 
követően végeztek a kevés itt élő kyrrel. Az ő birodalmuk már hanyatlott, a legjobbjaiknak volt 

másutt is dolga. A krániak kaput nyitottak az orwellánusokhoz, akik azonban hűek maradtak 

istenasszonyukhoz. Csak színlelték a tárgyalási szándékot, a kapun keresztül lerohanták a szigetet. 
A krániak a sziget belsejébe menekültek. A kyrek egykori városkájában borzalmas összecsapás 

kezdődött az aquirok és az orwellánusok között, a túlerő legyűrte a krániakat. Eközben az aquirok 

vezetője próbálta menteni a menthetőt, és mágikus fegyverével megrongálta a még mindig működő 
kaput és az azt működtető kulcsot, ettől az Elátkozott Vidékre vezető kapu teljesen instabil lett és 

még ma is az. A hajójához már nem juthatott vissza, a győzelemre semmi esélye sem volt, a nála 

lévő – és az ura otthonába vezető – kulcs pedig nem juthatott az istennő követőinek kezébe. 

Egyetlen helyre tudta csak saját élete árán elrejteni, mégpedig az Igere templom legbelső 
szentélyébe, ahová – ezt a saját bőrén tapasztalta –  a gonosz szolgái képtelenek voltak bejutni. 

Másfelől persze Orwella követői nem is tudták, hogy ott a kulcs, ezért nem is törték magukat annak 

megszerzéséért. 
Az orwellánusok idővel eltűntek a szigetről. Ellenben egy aquir, a megrongált kráni hajó 

rabszolga navigátora (a legelső Yamm-Haikan) itt maradt. A hajó megrongálásakor megsebesült, 

de kiszabadult börtönéből. Elrejtőzött, bevette magát a sziget víz alatti barlangjainak egyikébe. 

Egykori rabtartóival szemben bosszúra szomjazott. Az idekerülte óta (7000 éve) szinte minden 
percét bálvánnyá dermedt kőszobor alakban tölti, mert úgy nem öregszik és mert a teste meghalna 

az Orwella lángjától elszenvedett sebei és a számára előnytelen (Krántól távoli) környezete okán.  

A sziget egyre ocsmányabb hellyé vált, köszönhetően annak, hogy az Elátkozott Vidék 
kisugárzása a még aktív, de instabil kapun keresztül átszivárog és megfertőz minden itt élőt. Tehát 

a kevés növényzet és élőlény durván elkorcsosult a szigeten.  

Később újabb emberek is érkeztek ide, hogy – kevés sikerrel – benépesítsék a helyet. 
Közben a víz alatt komolyabb dolgok történtek, a Yamm-Haikan hatalma – hála az Elátkozott 

Vidék kisugárzásának – tovább gyarapodott. Ő egyébként a Fakó Vizek Urának egyik híve volt 

mindig is. Tudja, sejti, hogy a kulcsnak itt kell lennie a szigeten. Egyrészt azt kutatja. Másrészt egy 

letűnt tengermélyi civilizáció utolsó tagjaiból követőket gyűjt maga köré, akik lévén szaporodásra 
már képtelenek, az ő útmutatásával bizarr módot találtak egyedszámuk növelésére. Persze ha 

komoly oka van rá, élő alakjában képes ismételten megelevenedni, de általában tudata segítségével, 

istenségként uralkodik a krillének népe felett. 
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KÖRÜLMÉNYEK 
 

Időpont 
A tényleges modul 1. napja – azaz kezdete – megegyezik Kyel negyedik (Végítélet) 

havának első napjával a P. sz. 3689. évben. Ellenben a bemesélés időpontja Kyel második (Akarat) 

havában zajlik. 
 

Időjárás 
Az időjárás az évszak ezen szakaszának megfelelően hűvös, esős, viharos, szeles. Ezzel 

együtt egyenlítői térségről van szó, tehát egyáltalán nem télies. Az esős évszak és óceáni sziget 

mivolta okán sok a csapadék. A nappali órákban sincs hidegebb 15 
o
C-nál, amely éjszakára 

legfeljebb 10 
o
C-ra süllyed. Szinte állandóan kelet, azaz a kontinens felől fúj a szél, és gyakorta 

felhők borítják be az eget. Két-három naponta kisebb-nagyobb vihar kerekedik. A szigeten, főként 

eső után, gyakori a köd. Az ár-apály jelenség mértéke kb. 3 ynevi láb. Az apály csúcspontja 3 és 13 
órakor van, a dagályé 8 és 18 órakor. Tiszta éjjeli égbolt csak a hónap 1., 4., 5., 9. és 10. napjának 

éjjelén van. 

 

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

táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 7:05-kor kel és 16:55-kor megy le.  

 

óra elnevezés óra elnevezés 
00 Feketelunír  10 Vas 

01 Higany  11 Abbitacél 

02 Ólom 12 Sárgaréz 

03 Cink 13 Acél 
04 Vörösréz  14 Arany 

05 Bronz 15 Zöldlunír 

06 Kéklunír 16 Fehérarany 
07 Ezüst 17 Feketeacél 

08 Mithrill  18 Ón 

09 Vöröslunír 19 Óezüst 
 

Manaháló  
A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a nagyon híg mana kategóriába tartozik (lásd: 

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

intenzitása 1 Mp/perc. (Mindennek magyarázatát lásd: NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  lleeíírráássaa  ((1177..  oolldd..))) A 
Kapuk csarnokában működő térkapu bezárását követően az említett Mana-sűrűség mértéke megnő 

200 Mp mennyiségre és 10 Mp/kör értékre, ám ha a Kránba vezető kaput aktiválják a csarnokban, 

akkor ez az érték 100 Mp és 1 Mp/kör értékig emelkedik csak. 
 

Helyszín 
A történetünk Ynev középnyugati részén, a Godoni tengeren található Nyugati 

határszigeten játszódik. A bemesélés helyszíne Erion.  

YYnneevv  ttéérrkkéépp  ((4488..  oolldd..)),,  NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  lleeíírráássaa  ((1177..  oolldd..)),,  NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  ttéérrkkéépp  ((4499..  oolldd..))  
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BEMESÉLÉS 
 

Bemesélés 
A JK-k a karakteralkotásnak megfelelően a modul kezdetekor már egy összeszokott 

kalandozócsapatot alkotnak, amely kompániát a híres – egyesek szerint hírhedt – északi 

embervadász, Morten Saganol mentorálja. A becsvágyó csapatot rajta keresztül az Erioni 
Kapitányok céhe fogadja fel, mert mostanában gondok vannak a Világ peremének környékén. 

- Az elmúlt években kiugróan nagy számú hajónak veszett nyoma a térségben, feltehetőleg 

kalózok portyáznak a sziget körül. 

- Ami végképp cselekvésre ösztönözte őket, hogy a céh egyik illusztris kapitánya saját 
kárán tapasztalta meg, hogy a sziget világítótornyának működésében is gondok léptek fel. 

 

A céh felbérli a karaktereket arra a 3 pontból álló feladatra, hogy: 
- nézzenek alaposan körül, mi lehet a gond arrafelé, 

- derítsék fel az egész szigetet, nincsenek-e kalózok arrafelé, 

- biztosítsák végérvényesen a világítótorony működését.  
 

A Kőbalta nevű hajó kapitánya – Dorbodon – elviszi őket, és az egyeztetett időpontban 

vele is indulnak vissza. (A hajó kapitánya egy gnóm, navigátora egy félelf, legénysége kb. 30 fő.) 

A karakterek motivációs háttere, amely miatt részt vesznek a küldetésben: 
- tetszőleges mértékű pénzjutalom (kb. 20-30 arany, ha megoldották a feladatot), 

- illetve Saganol lekötelezettjeiként a neki való megfelelés. 

Esetleg még: 
- az egyes karakterek előtörténetében szereplő személy felkutatása (az adott személy 

hajója azon a területen tűnt el), 

- a karaktert iskolája, rendje, feljebbvalója valami mögöttes szándékkal küldi oda 

(vallási ok, kutatási munkálatok stb.). 
 

Bemesélés extra 
Ezt a részt a játékosnak, mint egy a múltban már megtörtént eseményt kell 

lemesélni!!! Az indulás napján, Saganol kíséretében egy vak jövendőmondóval futott össze a 

társaság. Az embervadász némi alamizsnát vet a vak jövendőmondónak, aki viszonzásképp egy 
cseréptöredékekkel teli tálat tartott minden karakter elé. A cserépdarabokon különös jóslatok, 

versikék olvashatóak. Az idő szűkössége okán, vagy mert az nem hoz szerencsét, a reszketeg betűk 

kisilabizálására – ha az adott karakter egyáltalán tud olvasni – csak a kihajózás után volt módjuk.  
Minden karakter kap egy-egy cserép jóslatot a kiadandók közül. (Négy főnél is jár az öt!) 

Ezek tanácsok a modul főbb problémáinak a leküzdésére. Öt különböző ilyen jóslat van: 

1. Siklik a hajó a nyugati szélben, de sosem érkezhet meg ebbe a révbe. 
  (Ha hajón indulnak vissza, meg fognak halni. A Kőbalta pusztulása.) 

2. Megoldásra járható út, csillag lépi át a kaput. 

  (Az Elátkozott Vidékre vezető térkapu csak a másik kapukő beledobásával zárható be.) 

3. Hogy véget érjen az óriás örök álma, keresd a nőt a bálna farkában. 
  (Igere belső szentélyébe egyedüliként beléphető kyr nő a sziget északi csücskében van.) 

4. Hol kiserken anyánk vére, barátot ád majd a béke. 

  (A lávatónál élő eleidin békés és szövetségesükké lesz, ha nem támadják meg.) 
5. Hol a föld a vízzel játszik, semmi sem az, minek látszik. 

  (A sziget körül semmi és senki sem az, aminek majd elsőre gondolják majd.) 
 

A szigetre vezető egy hónapig tartó hajóutat néhány percben érdemes átugrani. A KM 
leírhatja a hajót, kitérve annak kapitányára, navigátorára, elsőtisztjére illetve a potyautas kölyök 

lelepleződésére. A Kőbalta legénységét próbáljuk meg belopni a csapat szívébe. A későbbiekben 

hasznos lehet egy-egy ilyen érzelmi kötődés. A hajón minden olyan információra rákérdezhetnek a 
JK-k, amely elérhetőnek tűnik ebben a kb. harminc napban a számukra. Kérdezzünk rá, kihez 

miképp viszonyultak, kivel milyen témákról beszélgettek? 

Az út néhány kisebb vihart leszámítva eseménytelenül telik el. 
 

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

A Végítélet havának 1. napja, amikor: 

• a karaktereket szállító Kőbalta kiköt Zátonyfalván. 

• a karakterek megismerkednek ezzel a nyomorúságos településsel és lakóival. 
 

Főbb események: 

• 16 óra – a karakterek hajója megérkezik Zátonyfalva egyetlen mólójához  
 

Egy órával sötétedés előtt kiköt a Kőbalta. Kérdés, hogy a kapitányával egyeztetnek-e előre 

a karakterek, hogy miképp is tervezik a feladat végrehajtását. Milyen ürüggyel maradjon itt a hajó, 

ha itt marad? Mert az eddigi gyakorlat szerint az ellátmány kirakodását követően rögtön 
továbbálltak a kereskedőcéh hajói. 

 

Fontos kérdés, hogy mit tudhattak meg eddig a szigetről?  
- Sziget külső leírása. Kérhettek térképet róla, amely elég kevés részletet tartalmaz. 

- Az ár-apály jelenség helyi jellegzetességeit. 

- A kapitány, aki már két alkalommal is kikötött itt, beavathatta őket a Zátonyfalvával 
kapcsolatos ismereteibe: a szigetre lépési tilalom; két anyó (legutóbb még annyi volt!) 

vezeti a falut; a falu nagyjábóli kialakítása; a lakosok zárkózott magatartása; minden 

más közönséges részlet, amit kétszeri rövid kikötést követően megtudhatott. 

- A kapitány és a navigátor ismeri a céh és a helyiek közti kontraktus részleteit. 
- Az egyik matróz legutóbbi ittjártakor – éjjeli őrség alkalmával – vörösen izzó hatalmas 

tűzlabdát látott a Füstölgő hegy csúcsa fölött cikázni. Ezt nehéz belőle kihúzni! 

 
 A karakterek valószínűsíthető első lépése a falu megismerése lesz. Gyorsan kénytelenek 

lesznek beismerni, hogy ez egy igen nyomorúságos hely, ahol – ezt éreztetik is velük – nem 

fogadják őket kitörő örömmel a helyiek. Egyedül az ifjú Yilh anyó mutat őszinte érdeklődést 
irányukba. Egyébként jelentős napon érkeztek a karakterek a faluba, mert egy hatalmas bálnát 

vadásztak le a halászok és ezt egy közös lakomával fogják reggel „megünnepelni”. (Egy bálnát 

ilyen nyomorúságos fegyverekkel, apró csónakjaikból … érdekes!) 

 
Mozgassuk a helyieket motivációiknak megfelelően. Érezzék a JK-k, hogy itt mindig 

bizalmatlan tekintetek követik minden léptüket. A helyiek félve, de készségesen felelnek 

kérdéseikre, bár nem túl közlékenyek. A karakterek, ha időt szánnak rá, megismerhetik életüket, 
szokásaikat. A két járni képes anyó gyakran és igen váratlan pillanatban mutatkozik előttük, de 

sosem marad egyikük sem „négyszemközt” a karakterekkel! Ráadásul Dorbodon is noszogatja 

őket, idővel ha kell tapintatlan célzásokat is tesz a feladatukra. Inkább előbb, semmint utóbb a 

karakterek úgy döntenek majd, hogy körülnéznek a szigeten is. 
 

Ha a karakterek ténykedését zavarónak minősítik az anyók, megpróbálhatják „isteni” 

sugallatra félrevezetni, kiiktatni őket. Előbb Korkah anyó veti fel nekik, hogy egy napi hajóútra 
délre innét, egy évvel ezelőtt a hajósok egy tengerből kiemelkedő szigetről meséltek, amely igen 

különös jelenség, és ott tán érdekes lehetne körülnézni. Aztán Yilh, a vele legbizalmasabb 

kapcsolatba került JK-nak nagy kegyesen „elárulja”, hogy nem délre, hanem délkeletre kell 
hajózniuk ahhoz a bizonyos szigethez. Ha ezt beveszik, akkor besétáltak a csapdába, melynek 

mibenlétéről az anyók sem tudnak, ugyanis a szigettől elhajózó Kőbaltát a krillének elsüllyesztik, a 

karakterek pedig az egyik keltetőben térnek magukhoz teljesen lecsupaszítva. Lásd: Keresd a nőt 

szálat és A víz alatt leírást. 
(Ha a JK-k áldozatként kerülnek a keltetőbe, és onnét – esetleg megtermékenyítve – 

kiszabadulnak a felszerelési tárgyaik előkerülhetnek a kalózhajóról (fizetségként került oda az ide 

hozott rabszolganőkért) VAGY a zátonyfalviaktól (a „tenger” juttatta el azokat – majdani 
fizetségként – hozzájuk.) 

 

 



 10 

 TÖRTÉNETSZÁLAK 
 

Először is, mit értünk ebben a modulban történetszál alatt? Mert itt kicsit másról van szó! 

Esetünkben gyűjtőfogalomként használjuk, ide értünk minden olyan történetrészletet, mely 

nagyrészt  elkülöníthető egységet képez a modul eseményeinek sorában. Szinte minden csapat, 
minden lenti történetszálat érinteni fog. Persze  a KM-nek mindig észben kell tartania, hogy ezek a 

részek miképp hatnak egymásra és a modul későbbi szakaszaira. 

Mint az jól látható, ezek a szálak erősen összefonódnak, erős kapcsolat, erős egymásra 
hatás és potenciális átjárhatóság van köztük. Ezek a szálak attól függetlenül is „élnek", hogy a 

karakterek tevőleg nem követik őket. A Mesélőnek – a logikus történetvezetés miatt – ezeket 

muszáj fejben tartania. Az, hogy mely szálat mikor dobjuk be, elsősorban az adott csapat 

döntéseitől függ. Előfordulhat, hogy valamiért az adott csapat nem kívánja ez egyik, vagy akár az 
összes szálat sem „felvenni". Ne erőltessük a dolgot. A hely él, az idő múlik, a felállás változik és 

érdekes események történnek. Ebben a környezetben a karakterek döntései komoly hatással vannak 

az elkövetkezendő eseményekre. Bár minden csapat helyzete más és más, a játékidő rövidsége és a 
modul összetettsége miatt lehetőleg új, saját, egyedi szálakat most ne nagyon vessünk be!  

 

0. Felsejlik a múlt 

1. Nyomozás Zátonyfalván 
2. A sziget felderítése 

3. Kalózok 

4. A Kőbalta elsüllyed, de van egy hajótörött 
5. Toronyfalva lakói 

6. Keresd a nőt  

7. Jussunk ki együtt 
 

 

Felsejlik a múlt 
 

A szál felvételének helye/módja: Köszönhetően a sziget sajátosságainak, különféle víziók és 

látomások gyötrik majd a karaktereket, mihelyst a szigetre teszik a lábukat. Ez az Elátkozott 
Vidékre jellemző módon, de nem olyan erővel jelentkezik, azaz itt nem kerülhet senki vissza a 

múltba, inkább csak hallucinációk gyötrik a karaktereket. Ezek a hallucinációk akkor következnek 

be, amikor egy új helyszín, egy váratlan fordulat következik be a karakterekkel a szigeten tett 

kiruccanásuk során. (Játéktechnikailag: a KM leírja mit tapasztalnak épp a karakterek, de egyúttal 
egy rövid feljegyzést – Kiadandók – ad át a játékosok egyikének, hogy neki épp milyen látomása 

van az adott pillanatban. A „Látomás” szó jelöli majd azt a helyet modulban, ahol mindenképp 

sugallat éri a játékosok egyikét.) 
 

A szál megoldása: A szál megoldása szinte egybeesik a modul megoldásával, vagyis a sziget 

megértésével. Amikor a karakterek többé-kevésbé helyesen összerakják a sziget történelmét, 
megoldották ezt a szálat.  E szál megoldása nem követelmény, de feltehetőleg sokat emelhet a 

játékosok játékélményének színvonalán. 

 

 Időnként egy-egy tárgyi, vagy környezeti emléket (tárgy, csont stb.) is adhatunk a 
karaktereknek a régmúlt események megismerését, megértését könnyítendő, csak mindig tartsuk 

észben, hogy ezek az események 7-8000 évvel ezelőtt, vagy még régebben történtek meg. Ez az 

oka annak, hogy nem sok kézzelfogható dolog maradhatott fenn, habár a mágia sok mindenre képes 
lehet. Kivételt ez alól az Elveszett város jelenthet, lásd 23. old. 

 

  

Nyomozás Zátonyfalván 
 

A szál felvételének helye/módja: Már a Kőbalta kikötése után is felkeltheti a karakterek 

érdeklődését ez a furcsa település. Ellenben miután ellátogatnak a szigetre, és találkoznak 
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Toronyfalva lakóival, még inkább szeretnének majd Zátonyfalva lakóinak viselt dolgai után 

kutakodni. 

 

A szál megoldása: A helyiek dolgaiban egyre mélyebbre és mélyebbre lehet ásni. A teljes titok 
felfedésében a legfőbb akadály az, hogy még a falu lakói, sőt még a falu vezetői sincsenek 

pontosan tisztában azzal, kik is ők maguk valójában, és hogy mi a szerepük ebben a történetben.  

 
 

AAnnyyóókk  ((3322--3333..  oolldd..)),,  ZZááttoonnyyffaallvvaa  lleeíírrááss  ((1199..  oolldd..)),,  AA  vvíízz  aallaatttt  lleeíírrááss  ((1188..  oolldd..)),,  ZZááttoonnyyffaallvvaa  ttéérrkkéépp  

((5500..  oolldd..))  
 

Zátonyfalva leírásából pontos kép kapható a helyiek céljairól, a valódi kilétükről, illetve a 

történetben betöltött szerepükről. A JK-k feltehetően az anyókon keresztül létesítenek majd 

kapcsolatot az itt élőkkel. A KM-nek el kell hitetnie a játékosokkal, hogy van olyan a vezetők közt, 
aki szimpatizál velük, aki idővel esetleg szövetségre akar lépni a karakterekkel. Próbáljuk meg 

eljátszani velük a filmes „jó zsaru vs. rossz zsaru” trükköt. Persze a valóságban az anyók egyetlen 

célja, hogy – istennőjük sugallatára, telepátia – elveszejtsék a karaktereket. 
A hely és a helyiek furcsaságairól folyamatosan csepegtessük a JK-k elméjébe az 

információmorzsákat, de semmiképp se erőltessük a dolgot, hagyjuk meg nekik a lehetőséget arra, 

hogy összerakják a mozaik elemeit. 
  

 

A sziget felderítése 
 

A szál felvételének helye/módja: A kalandozók legfőbb feladata a sziget felderítése. Ennek 
alapján valószínűsíthetően már a kezdetektől ezen a szálon vannak. 

 

A szál megoldása: A sziget nevezetes helyszíneinek, a sziget lakóinak, és a sziget – főként a 
látomásokon keresztüli – történetének megismerésével lépésről lépésre haladnak majd előre ezzel a 

központinak tekinthető szállal is. 

 

NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  lleeíírrááss  ((1177..  oolldd..)),,  NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  ttéérrkkéépp  ((4499..  oolldd..)),,  UUttaazzáássii  iiddőő  ((2288..  oolldd..))  
 

A KM-nek ügyelnie kell arra, hogy izgalmasnak és érdekfeszítőnek tartsák a játékosok e 

szál felgöngyölítését. Ha nyeregben érzik magukat, bizonytalanítsuk el őket. Ha elveszettnek érzik 
magukat, kapjanak a KM-től támogatást. Próbáljuk megtalálni mindebben az arany középutat. 

Itt érdemes felhívnom rá a figyelmet, hogy ne feledkezzünk meg a karakterek étel és ivóvíz 

szükségleteiről. Ha nem terveznek előre, ennek kapcsán komoly gondjaik lehetnek majd. 

 
 

Kalózok 
 

A szál felvételének helye/módja: A rabszolgakereskedők hajója a hónap 2. napjának estéjén, tehát 
szűk egy nappal a karakterek megérkezését követően érkezik észak felől a sziget északi 

csücskéhez. Az északi rejtett öblök egyikében vet horgonyt, ahol egy egyszerű körülhajózással nem 

lehet megtalálni. A hajó kapitánya csak akkor köt ki Zátonyfalva egyetlen mólójánál, ha nincsenek 

idegenek (tehát sem játékosok, sem Dorbodon emberei) a faluban. Erről jelet az anyók küldenek 
nekik, néhány helyi halász közreműködésével. A szigeten tartózkodó karakterek észrevehetik a 

Hullámtaraj érkezését, vagy azt, hogy a hajó ott horgonyoz Zátonyfalva mólójánál. Esetleg nagy 

szerencsével belefuthatnak a hajóba, amikor az az északi öblök egyikében horgonyoz. 
 

A szál megoldása: Nagy valószínűséggel a karakterek konfrontálódni fognak a Hullámtaraj 

legénységével. Bár az sem zárható ki, hogy szövetségre lépnek velük, csak majd ez 
nagyságrendekkel több munkát követel meg a részükről. 
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ZZyybbooll  VViilllláámm  ZZiiggeebboorr  ((3388..  oolldd..)),,  EEcchhrroottoonn  ((3388..  oolldd..)),,  NNeeiinnllaa  ((3399..  oolldd..)),,  YYuummiicchhyy  ((3399..  oolldd..))  

 

Zybol, mint a Hullámtaraj laza erkölcsű, önhitt és pénzsóvár kapitánya azzal a céllal 
érkezett a Nyugati határszigethez, hogy Zátonyfalva lakóinak értékesítsen néhány Erionban 

vásárolt rabszolganőt. (Hogy mire kellenek nekik a nők – az jó üzletemberhez méltó módon – 

sosem érdekelte.) Aztán érdekes felfedezést tett. Gyanítja, hogy az erioni hercegi család két tagját 
szállító Türkizsellőnek itt veszett nyoma a sziget közelében. Tudja, hogy ezek a prominens 

személyek hatalmas vagyonhoz juttathatják. Azért ilyen jól értesült, mert a kalóztestvériségének 

néhány hajójával közel négy hónappal ezelőtt kelepcét állított a titkos úton lévő Türkizsellőnek, 
amely azonban sosem jutott el Abseronig. Most viszont, hogy az északi öbölben a Hullámtaraj 

horgonyláncára egy türkiz színű vitorlavászon darab tekeredett, illetve hogy később a 

zátonyfalviaktól fizetségképp kapott holmik közt rálel majd a Türkizsellő kapitányának ritka 

hercegi kitüntetésére, Zybol leküzdhetetlen vágyat érez, hogy kicsit jobban körülnézzen a szigeten. 
Abban reménykedik, hogy a da Vinielek nyomára bukkan.  

 

Próbálja elkerülni a szükségtelen konfliktusokat, főleg az olyan bizonytalan frakciókkal, 
mint a JK-k, de nem fogja félbehagyni a mesés vagyont jelentő nemesek  utáni kutakodást. Okosan 

és taktikusan irányítsa a KM e kalózokat, de mindig tartsa észben, hogy miről milyen 

információkkal bírhatnak ők. 
 

Zybol a szigeten Echrotonnal és további hat jól képzett matrózával mutatkozik. Ha rosszul 

áll a szénája, próbál elmenekülni, vagy megpróbálja élve elfogatni magát. Ilyen esetben még joggal 

bízhat a Hullámtaraj legénységében (35 matróz) illetve az ott maradt Neinla praktikáiban és 
Yumichy trükkjeiben, amelyek képesek nehéz helyzetbe hozni még a kalandozókat is, főleg ha a 

kapitány majd odacsalja őket!  

 
  

A Kőbalta elsüllyed, de van egy hajótörött 
 

A szál felvételének helye/módja: Amikor a karakterek nem tartózkodnak a Kőbalta fedélzetén, és 

lehetőleg a hajó maga nem horgonyozik épp a kikötőben, akkor a krillének – akik tudnak a 
karakterek szigetre látogatásáról – meglékelik és ezzel elsüllyesztik azt. Ha úgy hozza a helyzet 

(bár ez nem kötelező) a JK-k valami mód értesülhetnek a sajnálatos eseményről, de fontos 

hangsúlyozni, hogy nem tudhatják, mi is történt valójában, nem láthattak semmit. Pl. egy tarini 
törpe jelzőkürt hangját hallják a távolból, és visszaemlékeznek Dorbodon fúvóshangszer-

gyűjteményére. Akárhogyis történik mindez, a hajó elvesztése – melyet minél előbb be kell 

mesélni(!!!) – új perspektívát ad a karakterek további sorsát illetően. Ettől majd rögtön átértékelik a 

helyzetet, illetve annak komolyságát! De van egy túlélő …! 
 

A szál megoldása: A szál akkor tekinthető megoldottnak, ha a karakterek rájönnek, mi is okozta a 

hajó katasztrófáját, illetve ha leleplezik a túlélőt, aki – tudtán kívül – valójában a krillének és ezzel 
a Yamm-Haikan kéme. 

  

NNeevveessíítteetttt  NNJJKK--kk  ((2299..  oolldd..)),,  KKőőbbaallttaa  lleeíírrááss  ((2244..  oolldd..)),,  AA  vvíízz  aallaatttt  ((1188..  oolldd..))  
 

Az, hogy ki a Kőbalta legénységéből ki a túlélő, a KM-re van bízva. Ha mód van rá, a KM 

olyan NJK-t válasszon, akivel jó kapcsolatba kerültek a karakterek. A legmegfelelőbb a szökött 

rabszolgafiú, Talen, esetleg a navigátor, Ipra. A harmadik, izgalmas lehetőség a hajó elsőtisztje, a 
törpe Ugar. Ám ami a lényeg, hogy ez a személy már nem az, akit a karakterek a hajón 

megismertek. Ő, még ha nem is tud róla, a Yamm-Haikan kéme, aki felett tudati kontrolt gyakorol 

egy kivételes képességű krillén. A kontrolt egyfajta belső hangként kell elképzelni, amelynek 
idegen mivoltáról még a hajótörött sem tud. Az állítólagos hajótörött fején egy fél arasz hosszúságú 

krillén fejcsáp éktelenkedik, amelyet valamilyen fejfedő viselésével, vagy egy rögtönzött kötéssel 

rejtett el mások elől. A kém megpróbál majd közel kerülni a karakterekhez, kéri, hogy velük 
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tarthasson. A Yamm-Haikan egyetlen célja, hogy megkaparintsa a kapukövet, nem türelmetlen, 

nem kapkodja el a dolgot, de ha tényleg van erre reális esélye, azaz elérhető közelségbe kerül a kő, 

azon nyomban cselekvésre szánja el magát, márpedig egyetlen szavára krillének ezrei lepik el a 

szigetet akár egy órán belül.  
 Mivel a szigeten a harmadik szem típusú vizsgálatok nem végrehajthatóak, legfeljebb a 

hajótörött kíváncsisága tűnhet fel a karaktereknek. 

A magát is hajótöröttnek nevező zavart elméjű toronyfalvi Illahr története eléggé hasonló 
lesz a Kőbalta hajótöröttének történetéhez. Ezt vajon észreveszik a karakterek? És ha igen, mire 

következtetnek majd ebből?  

 
 

Toronyfalva lakói 
 

A szál felvételének helye/módja: Toronyfalva a sziget legizgalmasabb helyszíne, ahol többféle 

impulzus is éri majd a karaktereket. Gyakorlatilag képtelenség, hogy a karakterek inkább előbb, 
semmint utóbb fel ne keressék a világítótornyot, akkor pedig már önkéntelenül is belegabalyodtak e 

szál szövevényes szövedékébe. 

 
A szál megoldása: Többen több mindent akarnak majd itt a karakterektől, és nagy valószínűséggel 

mindenkinek nem tudnak majd a kedvében járni, tehát ez a szál szinte a teljes modul ideje alatt 

elkíséri majd a karaktereket. Végleges lezárása nem is nagyon van. 

 

TToorroonnyyffaallvvaa  llaakkóó  NNJJKK--kk  ((3344--3355..  oolldd..)),,  TToorroonnyyffaallvvaa  lleeíírrááss  ((2222..  oolldd..)),,  VViilláággííttóóttoorroonnyy  ttéérrkkéépp  ((5511..  oolldd..))  

 

Lássuk, mi is várhatja a karakterek és Toronyfalva lakói közt: 

 A falut a helyi nők vezetik, akik a JK-kal szemben az első találkozás alkalmával bizalmatlanok, 

már-már ellenségesek. A szép szavak nem igazán hatékonyak a meggyőzésükre, mivel 

vademberekről van szó, náluk az erősebb oldalán áll az igazság. Ennek eredményeként 

párharcban kell győzedelmeskedni, ha egyenrangúnak akarják magukat elismertetni. A falut 
vezető nők tisztában vannak vele, hogy a szellemi leépülés előbb-utóbb minden férfit utolér itt 

a szigeten, tehát nem csinálnak belőle nagy gondot, ha legyőzetnek. A falu mindenkori 

vezetője a legerősebb nő, akinek szemében a közösség érdeke mindennél előrébb való. Férfi ezt 

a státuszt nem töltheti be. Ellenben a helyi nők örömmel veszik, ha egy erős férfitől esnek 
teherbe.  

 A zavarodott. Illahr Lawal da Viniel mihelyst alkalma van rá, ráakaszkodik a karakterekre, 

hogy segítséget kérjen tőlük. Elsőként őrültnek tarthatják, de a helyiekkel ellentétben ő tud a 

kontinensről, csak épp az elsatnyulásnak nevezett szellemi leépülés megzavarta az elméjét. 
Nem nagyon tudja, mióta van itt. A hajóját ért éjszakai krillének által tett támadásról csak 

homályos emlékei vannak. Ami biztos, hogy ki szeretne jutni innen, de előbb meg akarja találni 

a húgát, aki a közelmúltig pszi-üzenetekben kért tőle segítséget. Sajnos ennek leírása is elég 

zavaros, többször, többféleképp kell körüljárni a témát, hogy a karakterek használható 
információkhoz jussanak. Tudja, hogy nincs egyedül, bántják, fél, sötétben van, a föld alatt és – 

ami fontos, de nehezen beszerezhető nyom – rengeteg sirályt hallani a közelben.  

 A karakterek itt szembesülnek majd először az elsatnyulásnak nevezett, kizárólag a férfiakat 

sújtó jelenséggel, amely – a helyiek állítása szerint – néhány hónap alatt minden a szigeten élő 
férfit utolér. Ez egy komoly motivációs tényező lesz a JK-k számára, hogy ne itt akarják majd 

kivárni a soron következő, negyed év múltán érkező ellátmányt szállító hajót. 

 A toronyfalviak – mily meglepő – a zátonyfalván élőket tekinti fertőzöttnek, akik – az ő 

homályos tudásuk szerint – gonosz isteneket imádnak. A toronyfalviak ősei ezért is menekültek 
tíz emberöltővel ezelőtt a szigetre. Ettől függetlenül, ha kifogynak a készleteik, nagyobb 

növényfonatokkal takarják el a torony mágikus fényét, ezzel zsarolva ki némi élelmet a 

zátonyfalván élőktől. 

 … lásd a Keresd a nőt szálat 

 … lásd a Jussunk ki együtt szálat 
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Keresd a nőt 
 

A szál felvételének helye/módja: E szálat nagy valószínűség szerint Toronyfalva lakói közt 

vehetik fel a karakterek, ahol két irányból is érkezik olyan megkeresés, hogy kutassanak fel egy 

vékony, magas, zöld szemű, nemesi és kissé szögletes arcvonásokkal bíró (azaz kyr származású) 
nőt.  

 Elsőként a zavarodott Illahr Lawal da Viniel kéri ezt tőlük, mihelyst alkalma van rá.  

 Másodsorban az első Toronyfalvában töltött éjszaka után kéri meg őket erre a falu vezetője, 

Méregfog Grillda, akinek álmában a Fény istenei (valójában a Sa-Quad ereklye) sugalmazta, 

hogy e leányzó a kulcs ahhoz, hogy nép kikerüljön az elátkozott szigetről, az örök fény 
földjére. Ennek érdekében próbálja elérni, hogy a karakterek segítsenek neki. Később aztán 

következhetnek az újabb „jósálmok” a Belső szentélyről, majd ha megvan a kapukő, akkor a 

Kapuk csarnokáról. Lásd a Jussunk ki együtt szálat. 

Kicsi az esélye, de az Igere templom, illetve az ott tapasztalt látomások okán is hozzáláthat a csapat 
egy ilyen megjelenésű kyr nő felkutatásához, főként ha szerencsétlen módon valamelyikük a belső 

szentély fogságába kerül. 

 
A szál megoldása: Véletlen, de nem csak egy, hanem két ilyen megjelenésű női NJK is van a 

modulban. Az egyik a Türkizsellő egykori utasa, a krillének fogságában, azok egyik – a sziget 

északi végében található - keltetőbarlangjában sínylődő Dakrylla da Viniel. A másik Zybol ágyasa, 
a Hullámtarajon tartózkodó szerelmes boszorkány, Neinla.  

 

TTeemmpplloomm  lleeíírrááss  ((2211..  oolldd..)),,  TTeemmpplloomm  ttéérrkkéépp  ((5522..  oolldd..)),,  DDaakkrryyllllaa  ddaa  VViinniieell  ((3366..  oolldd..)),,  NNeeiinnllaa  ((3399..  

oolldd..)),,  Illahr Lawal da Viniel  ((3366..  oolldd..)),,  SSaa--QQuuaadd  eerreekkllyyee  ((2244..  oolldd..))  
 

Kizárólag ez a két nő az, aki képes rá, hogy szabadon mozogjon Igere belső szentélyében, 

azaz kihozza onnét a kapukövet, esetleg kiszabadítsa az ott fogságba esett további személyeket. 
Erre semmi más módszer nincs és nem is lehet a modulban!!! 

 

 

Jussunk ki együtt 

 
A szál felvételének helye/módja: Szinte minden szigeten lévő szereplő arra törekszik majd, hogy 
kijusson erről az átkozott szigetről. Ráadásul a karakterek számára is az idő múlásával ez lesz az 

elsődleges cél. Lássuk kikről is van itt szó: 

 A Sa-Quad ereklye – és a közvetve általa vezetett toronyfalviak – szeretnének kijutni a 

szigetről. Ők azonban – ezt csak az ereklye tudja – konkrétan Kránba igyekeznek a  kapukő és 
az inaktív kapu segítségével. Ügyesen és fondorlatosan munkálkodik ezen az ereklye, 

kihasználva mentális manipuláló képességeit, és ha sikerül megnyernie ennek a célnak a JK-kat 

is, az sokat segít abban, hogy mind elpusztuljanak. (Legyen tétje a dolognak, azaz a KM 

törekedjen a JK-k ilyetén megvezetésére. Ha az ereklye túl jól manipulálja a csapatot, a Kapuk 
csarnokát elérve eluralkodhat rajta az önteltség és tehet olyat, amivel felkeltheti a JK-k 

figyelmét, hogy itt nincs minden rendben.)  

 Ekraksaktaraktha az eleidin egy, a lávatónál nyitandó tűztérkapuval akar kikerülni innen. Ezt 

azonban megakadályozza az aktív instabil térkapu, amiről pedig ő nem tudja, miképp lehet azt 
bezárni. Ehhez kéri a karakterek segítségét, ahol tud, ő is segít nekik, de a kölcsönös bizalom 

nem fog egyről a kettőre kialakulni. A lávató környékét csak nagyon indokolt esetben hagyja 

el. Az általa nyitott tűztérkapu persze az Elátkozott Vidékre visz majd, de az már egy másik 
történet.   

 A da Viniel testvérek is ki akarnak jutni innen, de önszántukból nem mennek el egymás nélkül. 

A kijutás bármely módja ellen pedig erősen ágálnak majd, se hajón, se térkapun nem utaznak 

szívesen, de a kényszer, a helyzet komolyságával való szembesítés erős motiváció lehet nekik.  

 A Hullámtaraj utasai mindvégig úgy hiszik, hogy a hajójukon bármikor elhagyhatják a szigetet, 

holott mióta a kapitányuk partra szállt, a krillének (félve a kapukő elvesztésétől) nem 
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hagyhatják, hogy elhajózzanak innen. Tehát mihelyst felszedik a horgonyt, elsüllyesztik a 

hajót, de ha ez dramaturgiailag hasznos, már az öbölben is elsüllyeszthetik azt. A hajóját 

elvesztő Zybol számára ez súlyos trauma, de ezzel akár a karakterek sorstársa is lehet, vagy épp 

az ereklye céljait segíti majd a tudta nélkül. (Fontos, hogy a kyr felmenőkkel bíró ágyasát 
Neinla-t ne veszejtsük el, ha még szükség lehet rá!) 

 

A szál megoldása: Az egyetlen helyes megoldás, ha a karakterek az Igere szentélyben talált 
kapukő segítségével, azt beledobva (erről szól a jóslat is) bezárják az aktív, de instabil kaput, majd 

a lávatónál az eleidin megnyitja a maga tűztérkapuját és azon keresztül elhagyják a szigetet. Ehhez 

nélkülözhetetlen a Kapuk csarnokának megtalálása és megtisztítása, ám a csarnok főbejáratának 
pontos helyét (egyáltalán az egész csarnok létezését) csupán ketten ismerik: a Sa-Quad ereklye és 

az eleidin. Ha a kapukő eltűnik a kétségbeesett krillének hada elözönli a szigetet, szóval nagyon 

sietni kell! 

 
Szintén járható, bár kevésbé díjazott megoldás, ha a kapukövet beleillesztik az ép, de inaktív 

kapuba, az instabil kapu bezárul (mana-hiány). A probléma viszont ott kezdődik, hogy Káosz-

Metha hívei (inkább egyfajta ragályos kór, egy burjánzó, minden szerves anyagot bekebelező 
kocsonya) (Lásd 26. old.) rögvest elözönli a szigetet. Ezek olyan nyálkás protoplazmikus 

förmedvények, akik esetében elegendő, ha csak nyálkás testük egy apró darabkája más élőhöz ér, 

mert ott percek alatt elszaporodik, magába olvasztva a szerencsétlen áldozatot. A fertőzésnek szinte 
semmi ellenszere nincs, főleg hogy a plazma egy cseppje is képes órákon belül újranöveszteni 

önmagát. Ettől függetlenül a tűzkapu immár megnyitható, mert a stabilan működő kapu nem okoz 

akkora mana-hiányt. A mindent bekebelező, ijesztő ütemben terjedő, agresszív káosz-kocsonya elől 

azonban el kell lógni és/vagy feltartóztatni, amíg az eleidin elvégzi a hosszas rituális varázslatát. 
Ráadásul a krillének ekkor is elözönlik a szigetet! További gond, hogy a tűzkapu megnyitása is 

tovább tart, mert az aktív kráni kapu miatt kevesebb szabad mana van a területen.  

 
Ha valaki hajóval próbálja elhagyi a szigetet, az is biztosan meghiúsul. Még az sem igazán kedvező 

fordulat, ha e kudarc után a krillének keltetőjében tér magához. 

 

Három helyszín lehet garantáltan krillén mentes, ha elszabadul a pokol: a Világítótorony (nem 
állhatják az erős fényét), a Lávató közepén álló eleidin sziget (a láva miatt) és a Belső szentély (a 

fénye taszítja a gonoszt). Káosz-Metha „trutymójától” ideig-óráig ez utóbbi kettő helyszín véd 

csak, azt a torony fénye nem zavarja! 
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TIPPEK A KM-EKNEK 
 

Az első és legfontosabb szabály, hogy hagyjuk a játékosokat szabadon cselekedni. A 

helyszín, a szereplők és az események segítségével folyamatosan tartsuk „éberen” őket, de tegyük 
mindezt úgy, hogy ne érezzék a modul megoldására irányuló pressziót, ne erőszakoljuk őket bele 

semmibe. Másfelől viszont nem szabad hagyni, hogy ellaposodjon a történet. A környezet tálcán 

kínálja azokat a lehetőségeket, amelyek képesek tartósan fenntartani a játékosok érdeklődését. 
Éljünk hát vele!  

 

A jelmondat: Pörgesd a játékot, haladj a modullal! A modulban nincsenek fix állomások, 

tehát nagyon el lehet csúszni időben a játékkal. A játékélmény miatt mindennél fontosabb, hogy 

időre befejeződjék a játék. Mivel sokkal könnyebb a végét belassítani, mint bepörgetni, inkább 
előrébb járj mindig a játékmenetben, sose hagyd, hogy belassuljon a modul. 

 

 

Mi van, ha... 
 

Túl gyengék a JK-k a modulhoz, a harchoz? 

Nem mindent kell erőszakkal megoldani. Ám ha muszáj, adjunk melléjük NJK-kat, hisz többször 

olyan a helyzet, hogy érdekazonosságban állnak másokkal is.   
 

Túl erősek a JK-k a modulhoz ? 

Örök igazság, a „sok lúd, disznót győz” mondás! Ha toronyfalvában, zátonyfalvában esetleg a 

krillénekkel szemben öncélú vérengzésbe kezdenének, a támadók létszámának növelésével és 
helyismeretével, célravezető taktikával és néhány 00-ával futamítsuk meg őket. 
 

A karakterek elvesztek és/vagy tanácstalanná váltak a modul megoldásában?  

Adjunk nekik kisebb vagy részfeladatot, amelyben sikert érhetnek el. Mindamellett több olyan 

szereplő van a történetben, akik – gyakran önös érdekből – a karakterek segítségére siethetnek. 
Őket vessük be bátran, de mindig jól átgondoltan, nehogy nagyobb problémát okozzunk ezzel 

magunknak, hisz a történet menete könnyen borulhat egy-egy drasztikusabb módosítás hatására. 
 

ELHALÁLOZNA az egyik karakter?  

Ha lehet ezt kerüljük el, egy-egy rossz dobásért ne öljünk, inkább vessük fogságba a karaktert. Ha 
minden kötél szakad a feltámasztás is megoldható: az adott JK a Yamm-Haikan kémeként akár 

még a halálból is visszatérhet, akár a játékos tudta nélkül is. Aztán a döntő pillanatban a KM 

átveszi az irányítást. 
 

Van kyr felmenőkkel bíró női karakter a csapatban?  
Ha van ilyen, e JK-ban akkor sem annyira tiszta már a kyr vér, hogy betölthesse ezt a szerepet.  
 

Ki szeretnének törni a karakterek a modulból? 

A kitörésnek leküzdhetetlen mágikus anomáliákkal támogatott fizikai akadályai vannak. Ezt nem 

kell feltétlenül a játékosok orra alá dörgölni. Ellenben a modul központi célja, kijutni a szigetről (a 
modulból?)! Tehát hadd próbálkozzanak, hiszen ezért jöttek el idáig!   
 

Szociálisan potens csapatok esetében hol élhetik ki magukat? 

Az ilyen irányú tevékenységeket a kalózokkal élhetik ki. Ez esetben barátságosabb, 

tárgyalóképesebb kalózokat kell bemesélni. 
 

Hol találhatnak a JK-k menedékre, ha elszabadul a pokol?  
Három helyszín lehet garantáltan krillén mentes, ha elszabadul a pokol: a Világítótorony (nem 

állhatják az erős fényét), a Lávató közepén álló eleidin sziget (a láva miatt) és a Belső szentély (a 

fénye taszítja a gonoszt). Káosz-Metha trutymójától ideig-óráig ez utóbbi kettő helyszín véd csak!  
 

Ha leül a játék és kell némi új impulzus a csapatnak?  
Eljő a Rémület éjszakája. A szigetet előbb sötét éjszakákon, majd akár sötét, viharos nappalokon 

ellephetik a 5-10 fős krillén kutatóosztagok. 
 

Besurranós (értsd: %-os képzettségekkel teli) csapatok hol élhetik ki magukat?  

Feladatul kapják, hogy valamiért (pl. a kyr nő) be akarjanak jutni a titkon horgonyzó kalózhajóra.  
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A NYUGATI HATÁRSZIGET 
NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  ttéérrkkéépp  ((4499..  oolldd..))  

  

Történelem 
A sziget történelméről a Háttérben (6. old.) találhatóak részletek.  

 

Megjelenés 
A sziget félhold alakú. A félhold két legtávolabbi pontja közt kb. 11 ynevi mérföld a 

szárazföldön megtehető távolság, légvonalban ez kb. 8,5 mérföld. A félhold szélessége 1-3 ynevi 

mérföld közt változik. Az ív belső része néz a kontinens, azaz kelet felé. A sziget keleti felén 

számtalan kisebb-nagyobb zátony található. A sziget nyugati fele rendkívül tagolt, a több tíz láb 

magas gyakorta függőleges partfal okán kikötésre alkalmatlan. A sziget keleti része is erősen 
tagolt, de járható. Főként a nyugati felén és az északi harmadában szakadékok és magaslatok 

tarkítják a felszínét. A legmagasabb pontja közel háromszáz láb magas. Fontos még megemlíteni a 

sziget északnyugati részén található lávatavat, mely körül rendszeresen vulkáni füst száll fel. A 
sziget gerincének keleti oldalán egy keskeny kitaposott ösvény fut végig észak-dél irányban, 

melyről keleti irányba több csapás indul meg a lankásabb térségek felé.  

A keleti oldalon található zátonyok víz feletti része jelentősen – kb. 30%-al – megnő apály 
idején. 
  

Növény- és állatvilág 
A növény- és állatvilág esetében egyértelműen látszik az Elátkozott Vidék kisugárzásának 

hatása. A területen hemzsegnek az agresszív életformák. A tápláléklánc legalján a környező vizek 

„normális” élővilágának egyedei állnak. A szigeten néhány rovar és növény kivételével szinte 

minden más élőlény ragadozó és préda is egyben. A faunát szinte kizárólag rovarok és madarak 
alkotják, rágcsálóknál nagyobb emlős nem él a szigeten. Néhány érdekesebb egyed a 

Bestiáriumban is megtalálható. Például a pingvinszerű, röpképtelen, rajban vadászó halászmadarak, 

illetve a szigetet behálózó üregrendszerért felelős ember nagyságú százlábúak. A növényvilág igen 
egységes, túlnyomó többségében áthatolhatatlan, ember magas bozótos. Értékes talaj híján – 

köszönhetően az eróziót elősegítő időjárásnak – sem erdők sem füves rétek nincsenek a szigeten. 
 

A sziget vizei 
A sziget nyugati felén gyorsan mélyül a víz, már a part közvetlen közelében is szinte 

mindenütt több tíz láb mély. Ellenben a keleti oldalon sokkalta sekélyebb. A víz sekély volta okán 

apály idején nem vagy csak részben hajózható, ezzel nem kis gondot okozva a nagyobb tengerjáró 
hajóknak. 

Magán a szigeten csak időszakos felszíni vizek, egy-egy heves zápor alkalmával 

vízfolyások vannak. Nincs sem forrás, sem patak, sem tó. 
 

Különleges, mágikus jellemzők 
A legelső jellemző, hogy az Elátkozott Vidék kisugárzása, továbbá az instabil térkapu 

okozta zavarok miatt, semmiféle térmágia alapú varázslat nem működik a  szigeten, illetve annak 
közelében. Szintén a mágikus anomáliának tudható be, hogy a harmadik szem típusú felderítő 

varázslatok/diszciplínák (pl. Lélekút, Asztrál/Mentálszem stb.) eredménytelenek, ráadásul 

hosszabb-rövidebb időre (1K6 óra) kiüthetik (Kábultság) azok elsőre nem visszakozó alkalmazóit. 
A másik meghatározó különleges hatás annak tudható be, hogy az említett kapu 

közvetlenül azzal a hellyel teremt legtöbbször összeköttetést, hol Orwella egykori főszentélye volt. 

Ennek hatására minden huzamosabb ideig itt tartózkodó férfin egy mágikus rontás fogan meg, 

melynek eredményeképp néhány hónap alatt komoly szellemi leépülés következik be náluk. 
Játéktechnikailag a férfiak számára egy-egy ponttal csökken az Akaraterő, Asztrál és Intelligencia 

főérték minden itt töltött tíz nap után. A csökkenés folyamata akkor áll meg, ha a kérdéses érték 

már a max. érték fele alá csökkenne. A játék során ezt a változást érzékeltetni kell a játékosokkal 
is! Csökkentheted a képességeiket egy-egy ponttal vagy minden itt töltött nap reggelén dobhatnak a 

hímnemű JK-k (10%), hogy hatott-e az átok. Hadd izguljanak, milyen ütemben butulnak el!   
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 LEÍRÁSOK 
 

A víz alatt 
Mielőtt rátérnénk a sziget nevezetes helyszíneinek megismerésére, a könnyebb megértés 

kedvéért tisztáznunk kell, hogy mi is van a háttérben, jobban mondva a felszín alatt. 

 
Krillének. A sziget talapzatát egy letűnt tengeri kultúra szakadár diaszpórája uralja. 

Istenként tisztelt vezetőjük, aki az új élet eljövetelének, kultúrájuk ismételt felvirágoztatásának 

ígéretével nyerte meg őket, egy – az ideje nagy részét szoborrá dermedt alakban töltő – Yamm-
Haikan. A krillének népe egy valóban ősi nép. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy passzív od 

pajzs védi őket. Megjelenésük elfszabású, azaz fej, törzs, két kéz és két láb. A legszembetűnőbb 

eltérés, hogy kezeiken és lábaikon három-három vastag vaskos ujj található, ráadásul a közel két 

arasznyi hosszúságú lábujjak közt úszóhártya feszül. Szintén rendkívüli, hogy nincs orruk, hogy 
szemüknek nincs fehérje, illetve hogy bőrük színe mélykék, illetve egyes helyeken barna. Egyedi 

szervük a fejük tetején található. Ezekből a két arasznyi hosszúságú, vastag, szivacsos szerkezetű 

nyúlványokból jellemzően három-hét darab van egy egyeden. E szerv segítségével lélegeznek és 
kommunikálnak ezek a lények. A vízből ezzel nyerik ki a számukra is nélkülözhetetlen oxigént, 

sőt, amíg ezek a nyúlványok ki nem száradnak, a szárazföldön sem fulladnak meg a krillének. A 

nyúlványok másik fő feladata a kommunikáció. E lények nem hang alapján kommunikálnak, bár a 

nyúlványok segítségével bizonyos szinten képesek érzékelni a rezgéseket, szinte süketnek 
tekinthetők. Távolról igen korlátozott a kommunikációs készségük, hisz csak a nyúlványok 

mozgásával képesek „mutogatni” egymásnak. Ellenben ha két vagy több krillén összeérinti e 

szerveit, egy intenzív telepatikus kapcsolat jön létre a felek közt, mellyel hihetetlen sebességgel és 
részletességgel képesek információt cserélni. A krillének között minden ezredik egyed képes arra, 

hogy ezt a telepatikus kapcsolatot egy kb. egy ynevi mérföldes körön belül tartózkodó egy adott 

vagy akár az összes egyeddel létrehozza a távolból. 
 

Szaporodásuk. A krillének képtelenek a természetes módon szaporodni, egyszerűen fajuk 

elvesztette ezt a képességét, gyakorlatilag nincsenek köztük nőnemű egyedek. Többek közt ez 

sodorta fajukat a kihalás szélére. Kényszermegoldásként más melegvérű élőlények testét használják 
fel az ivadékok kifejlődésére. Az itt élő krillének erre a célra embereket használnak. Mivel a nők 

rendelkeznek az ivadékok kihordására alkalmas szervi adottságokkal, ők több alaklommal is 

betölthetik az „anya” szerepét. A férfiak kevésbé szerencsések, hisz náluk a hasüregben fejlődnek 
ki a krillének ivadékai, amely minden esetben az alany halálához vezet. A megtermékenyítés a 

„hagyományos” módon történik, ráadásul mindenképp két különböző krillén, és így kétszeres aktus 

kell hozzá. A terhesség hatvan napig tart. Általában 4-6 utódot hord ki egyszerre a „béranya”. A 

világra jött apróságok a kifejlett egyedek arasznyi másai. Azonnal vízbe kerülnek és ezt követően a 
fajtársaik vigyáznak rájuk. Kevesebb mint húsz esztendő kell a végső méretük eléréséhez. 

Hozzávetőlegesen minden tizedik ember anya közreműködésével világra jött teremtmény közt van 

egy korcs, azaz hibrid. Ez csak női anyáknál van így, és ott is legfeljebb egy hibrid egy „alomban”. 
 

Hibridek. Az ő esetükben az emberi vér erősebb volt. Tehát inkább emberek, mint 

krillének. Ami biztos, hogy kivétel nélkül szaporodásképtelenek, így alkalmatlanok a krillén 
porontyok kihordására. Ez abban nyilvánul meg, hogy minden ilyen utód elhal a szervezetükben. 

Mindegyikük kopasz, elvétve a krillénekre jellemző testi elváltozásokkal rendelkeznek. Pl. három 

ujj, úszóhártyák a lábujjak közt, sötétbarna foltok nyak és arctájon. Különös mód minden századik 

hibrid rendelkezik a krillének különleges képességével, azaz képes az alább említett villámmágia 
alkalmazására. Ezek az egyedek – t.i. ők az anyók – kivétel nélkül rendelkeznek – még ha olykor 

csökevényes formában is – a krillénekre jellemző fejen található nyúlványokkal, ami a telepatikus 

kapcsolatot is elérhetővé teszi esetükben. Mára a hibridek alkotják Zátonyfalva teljes lakosságát 
úgy, hogy másságukkal nincsenek is tisztában. 

 

Különleges képességeik. E krillén faj egyedei, köszönhetően a mélyvízi életformának, az 
emberi fajhoz képest rendkívüli fizikai erővel rendelkeznek. Továbbá a  krillének közt nincs valódi 
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mágiahasználó. Azon kevesek, kb. százból egy, akik mégis képesek ilyesmire, a faj különleges 

egyedi képességét birtokló egyedek. Ennek a képességnek hála egy különleges erő felett bírnak 

hatalommal. Ez az erő leginkább a boszorkánymesterek villámmágiájához hasonlít. Két fő eltérés a 

kettő közt, hogy ezek a villámok vörös színben játszanak, illetve hogy víz alatt is ugyanúgy 
viselkednek, mint a szárazföldön. Játéktechnikailag a krillének képesek a boszorkánymesteri 

villámmágia alkalmazására, de mana-pont helyett fájdalom-pontjaikból „varázsolnak”. 

A krilléneket zavarja az erős fény, kiváltképp a napfény és csak korlátozott ideig életképesek a 
felszínen. 

 

Céljaik, viselkedésük. A sziget körüli vizekben kb. háromezer krillén él. A víz alatti 
barlangokban élnek és a tengeri élőlényekben rendkívül gazdag környező vizekben vadásznak. 

Eszközeiket tengeri élőlényekből, illetve azok maradványaiból készítik. A Yamm-Haikan 

parancsára rejtőzködnek, de szemmel tartják a sziget körüli vizeket, és az isteni parancs szerint 

senkit nem engednek eltávozni onnét. Gyakorlatilag minden felszíni mozgásról tudnak ami a 
tengeren történik. Legfőbb céljuk a szaporodás, az egyedszámuk növelése. Ennek érdekében minél 

több „béranyára” van szükségük. Ennek érdekében hajókat süllyesztenek el, a vízbe kerülő utasokat 

egy tengeri csiga mérgével elkábítják, majd a magatehetetlen testeket a felszínen a víz alatti 
bejárattal bíró barlangjaikhoz szállítják, ahol nemüktől függetlenül haladéktalanul 

megtermékenyítik őket. Másrészt a Yamm-Haikan közreműködésével Zátonyfalván keresztül 

szerzik be a „béranyákat”. Az ottani falusiak kalózok segítségével női rabszolgákat vásárolnak. 
Fizetségképp az elsüllyesztett hajóroncsokon található, számukra haszontalan értékeket ajánlják fel 

a martalócoknak. A krillének spontán mód sosem avatkoznak be a fenn zajló eseményekbe.  

 

Keltetők. Így nevezzük azt a több tucatnyi, nem túl nagy, víz alatti bejárattal bíró, de a 
vízszint felett lévő barlangot, ahová a krillének összegyűjtik és ahol megtermékenyítik az 

embereket. Harmincnál több ember sosem tartanak egyetlen adott keltetőben és mivel a 

„gyermekáldás” szoros kapcsolatban van a holdciklusokkal öt-hét naponta nagy számban és 
személyesen garantálják a születendő utódaik biztonságát. A krilléneknek komoly feladat a 

barlangokban élő emberek életben tartása és felügyelete. Nyers tengeri élőlényekkel táplálják őket. 

Ivóvizet a felszínen kialakított gyűjtőmedencék segítségével, egy a barlang tetején lévő keskeny 

járaton át esőzések alkalmával juttatnak nekik, amely járat a szellőzést is biztosítja. A keltetők 
többsége a sziget keleti, északkeleti oldalán, illetve a tengerből jobban kiemelkedő zátonyok alatt 

van. Létezésükről csak a krillének tudnak. A folyamatos őrzés okán észrevétlenül bejutni ide 

lehetetlen. 
 

 

ZZááttoonnyyffaallvvaa  ttéérrkkéépp  ((5500..  oolldd..))  

Zátonyfalva 
  
Leírás. A falu a sziget délnyugati részén fellelhető, egymás melletti három zátonyon 

található, melyeket hínárfonatból készített híd köt össze egymással, bár apálykor szinte „száraz” 

lábbal is át lehet járni a hidak mentén. A legnagyobb sziget ötszáz, a másik két kisebb kétszáz láb 
átmérőjű. Az évek során felszínük egyenletesre lett koptatva. Az erős hullámzástól a külső 

zátonyok óvják meg a falut.  

Hajóval kizárólag az északnyugati zátony közelíthető meg. A két kisebb zátonyon főként 
raktározásra szolgáló épületek találhatóak, mellettük csak elszórtan épült lakóépület. Ezek az 

épületek félig a zátony szikláiba vannak süllyesztve, fentről embermagasságú kupola forma tető 

óvja őket a környezet viszontagságaitól. A helyiek jórészt a nagy zátonyon élnek. Ezekben az 

egyszintes, kúp alakú kunyhókban laknak. Ezek az építmények – és a korábban említett raktárak is 
– olyan napon kiszárított téglákból emeltettek, melyeket tengeri csigák és kagylók vázának 

zúzalékából kevernek bálnazsír hozzáadásával. Az így kapott téglák nem túl erősek, de legalább 

tökéletesen ellenállnak a nedvességnek. A másik fontos „alapanyag” az itt élők számára a zátonyok 
közt burjánzó tengeri hínár. Ebből különféle eszközöket fonnak, de az épületek ajtaját is ebből 

készítik. A kezdetleges kemencéiket, melyekből alig fél tucat van a faluban, is ezzel fűtik fel.  
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Gazdaság. A legfontosabb kincse és „exportcikke” az itt élőknek az édesvíz. Ezt a gyakori 

esőkből nyerik. Ehhez a lakóhelyükül szolgáló, illetve a nagy déli zátonyon vízgyűjtő medencéket 

alakítanak ki, melyekből rendszeresen összeszedik a vizet. A tárolásra a kontinensről kapott 

hordókat, illetve fonott-tapasztott korsókat használnak. A helyiek két fő tevékenységet végeznek: 
halászat (gyűjtögetés) és vízbegyűjtés. Üreges belsejű, több személyes, hínártapasztásos 

technikával készített tutajokon járják a zátonyok világát, de a mély tengerre sosem merészkednek 

ki. E vízi alkalmatosságokat a három zátony közti védettnek mondható vízfelületen tartják. 
Hozzájuk vezető rövid és meredek lépcsősorokat vájtak a sziklákba. 

 

Közigazgatás. A közösséget a mindenkori anyók vezetik. A hivatalt egymástól, de 
közvetve a Tenger istennőétől születési előjogként nyerik. A jövendőbeli anyókat a jelenkori anyók 

nevelik. Az anyók közösen vezetik a falut. Az itt élők ezt elfogadják, eszükbe sem jut tenni ez 

ellen. Jelen pillanatban összesen három anyó van a faluban. A legutóbbit csupán pár hónapja 

avatták fel, éppen ezért az ő megjelenése még Dorbodon számára is meglepetés.  
 

Vallás. A helyiek a tengert magát, mint istennőt tisztelik, rendszeresen fohászkodnak 

hozzá. Úgy tartják a tenger élteti és óvja őket, de haragjával, ha rászolgáltak bünteti is őket. 
Halottaikat is a tengerre bízzák, többnyire a sziget déli részén dobják tengerbe az elhunytakat, hogy 

azok ezáltal megtérhessenek az istennőhöz. Az anyók egyszemélyben a világi és a szakrális vezetői 

a helyieknek, hisz szinte minden gonddal hozzájuk kell fordulni, minden kérdésben ők döntenek. A 

Tenger istennője már egy ideje áldozatot is kér a falusiaktól, ezért néhány hajó rabszolganőket 
szállít a faluba. A kalózok távozását követően apálykor az áldozózátonyra szállítják a nőket, 

ahonnét, legalábbis a falusiak úgy hiszik, az éj leple alatt a tenger a dagállyal magához veszi az 

áldozatot.  
Hagyományaik szerint a helyieket a Tenger istennője hozta erre a helyre. Nekik alkotta ezt 

a helyet, hogy kiemelhesse őket a többi ember közül. A kontinensen élők más, alantasabb isteneket 

szolgálnak ezért nem tartozhatnak a kevés kiválasztott közé. A helyiek a hajósok népétől kapott 

ellátmányra ajándékként tekintenek, melyet azért kapnak cserébe, hogy látogatást tehetnek ezen a 
földön. Mondáik szerint réges-rég, néhány helyi fellázadt az istennő ellen, ezért őket a szigetre 

száműzték, hogy ott pusztuljanak. Viszont az őrületüket okozó kór – kóborló lelkek formályában – 

továbbra is ott tenyészik, ezért az, aki partra száll a szigeten, többé nem térhet vissza a faluba. Ez 
egy nagyon szigorú törvény, amely alól nincs kivétel. A világítótornyot is az istennő alkotta a világ 

kezdetén, ha a fénye kialszik, ajándékot, főként élelmet kell juttatni az istennő szolgájának, a nagy 

tűzrakónak, hogy szítsa fel ismét a torony fényét és űzze el az ártó lelkeket. Ekkor, dagály idején, 
egy tutaj egy anyó vezetésével, akit a státusza mindenkor megvéd a kórtól, a part közvetlen 

közelébe evez és némi engesztelő élelmet tesz partra. 
 

Szociális viszonyok. Az itt élők tisztában vannak vele, hogy ők mások, mint a kontinensen 
élő emberek és azt is jól tudják, ezt a másságot titkolniuk kell. Ennek érdekében nagyon keveset 

kommunikálnak az idegenekkel, ha csak tehetik, kerülik a velük való kapcsolatot. Erre az anyók is 

többször és nyomatékosan figyelmeztetik őket. Nem a szó szoros értelmében vett családban élnek, 
hiszen nem születnek utódaik, szaporodásképtelenek. Külsejük alapján megkülönböztethetünk női 

illetve férfi megjelenésű egyedeket is. Az a tipikus gyakorlat, hogy kettő-négy helyi alkot egy 

lakóközösséget, akik többnyire társként tekintenek egymásra. Ha a tenger érdemesnek találja őket, 

az anyókon keresztül gyermeket küld nekik. Ez egy nagy titok! Valójában az anyók sugallat útján 
kapják az utasítást, hogy mely zátonyon várja őket egy hibrid újszülött. 

Itt minden a tengeré, azaz nincs a szó szoros értelmében vett magántulajdon. Minden a 

közösségé valamilyen értelemben. Bármi amire valaki szert tesz, azt a Tenger neki szánta, de 
ahogy ő adta, bármikor el is veheti. A közösség nem nézi jó szemmel a renitenseket, azaz azokat, 

akik nem a szokásoknak megfelelően élnek. A lustább, haszontalanabb egyedeket gyakran 

fizikailag is inzultálják, ösztökélik és ez így természetes. Az anyók az igazságszolgáltatásban 
mindig a gyakorlatias ítélkezést (szemet szemért) követik. A pénznek a vagyonnak gyakorlatilag 

nem sok értéke van a faluban. Azokhoz az értéktárgyakhoz is, melyeket a kalózoknak ajánlanak fel, 

a tenger jutatja a helyieket, hisz többnyire apálykor, a zátonyok felszínre kerülő sziklái közt 

bukkannak rájuk a helyiek.  
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TTeemmpplloomm  hheellyysszzíínnrraajjzz  ((5522..  oolldd..))  

Templom  
Maguktól is meglelhetik, de valószínűbb, hogy a toronyfalviak beszélnek majd nekik erről! 

Leírás. (Látomás) A borostyánnal szinte teljesen benőtt Igere templom a meredek 

hegyoldalba épült, javarészt abból faragták ki, mára azonban több földcsuszamlás a kapuja 
kivételével maga alá temette az épületet. Bejárata kelet felé néz, melynek két oldalán egy-egy – 

már szinte felismerhetetlen – női alak öt méter magas szobra áll. Hatalmas, kétszárnyas kapuja 

elpusztult, maradványai az enyészeté lettek. Az épület maga három osztatú. A középső rész a 
központi templomcsarnokból és a belső szentélyből áll. Ettől balra a mára már részben beomlott, 

egykor két szintes – melyből mostanra más csupán az alsó járható – rendházi rész található, míg a 

jobb oldalon egy kétemeletes kriptacsarnok leledzik.  

A több ezer esztendős elhanyagoltság alaposan rányomja bélyegét az épület állapotára. A 
falfestmények megkoptak, a templomcsarnokot felveri a gaz. Penész, dohosodás, gombásodás és 

mohák szinte mindenütt. Áporodott a levegő. Látszólag rég nem tette be ide a lábát senki, bár 

főként a kriptacsarnokba, több siramor is befészkelte magát, melyek agresszívan védik fészkeiket. 
 

Központi terem. (Látomás) A központi templomcsarnok belmagassága több, mint hat 

ynevi láb. Több lépcső is található benne, illetve innen nyílnak a kriptába és az egykori rendházba 
vezető átjárók. A bejárattal szembeni oldalán ledöntött nőszobor, amely egykori talapzata mögött 

két lépcsősor visz a szentélybe. A külső szentély bal felén egy, a templomcsarnokra néző karzat, 

bal oldalán más kyr istenségek vendégoltárai sorakoznak. A belső szentélybe vezető folyosó 

beomlott, de az omlás egy bizonyos pontján gyenge kékes színű fény szüremlik ki. Az omladékot 
fizikai erővel képtelenség eltüntetni. A folyosó két oldalán egy-egy három láb magas kyr nő szobra 

áll, a bejárat felőli kezükben búzakalász, az attól távolabbit előre nyújtva maguk előtt tartják 

megállásra felszólító kifordított tenyérrel. 
 

Belső szentély. (Látomás) Ez egy nyolcszögletű, egylégterű helyiség, melyet külső- illetve 

belső ívre oszt a nyolc darab gyönyörűen megmunkált oszlop. A helyiség központjában található 
nyolcszögletű hófehér gránitból kifaragott, aprólékosan kimunkált oltárkő, rajta a megszokott 

szertartási kellékekkel. A helyiség belmagassága 4 ynevi láb. Az északi részen, három és fél láb 

magasságban, egy fél láb átmérőjű lyuk tátong azon a falon, alatta a padlón némi omladék. A 

szentély bejárat felőli oldalán lévő két oszlop közt félúton egy másfél láb magas, fekete páncélos, 
humanoid lény áll mozdulatlanul. Kiszakadt, tébolyodott lelke itt les áldozatára. (Éjlélek 47. old.) 

Az Igere áldott szentélyében található központi oltár körül erős védőmágia működik még 

napjainkban is. Ez a láthatatlan mező külső határa a körkörös oszlopsor vonalában található. Külső 
határáról minden élettelen tárgy „lepattan”. Egyedül élőlényeknek van módja beljebb jutni. De 

például egy előretartott kard pengéjét sem lehet a mezőn belülre tolni, ám a testtől maximum 

arasznyi távolságon belül lévő tárgyak a személlyel együtt bejuthatnak. Gyenge ellenállást fejt ki 

minden behatolóval szemben, ráadásul azok számára, akiknek a jellemében szerepel a Halál jellem, 
pusztulással fenyegető előérzetet predesztinál. Mindenki más számára végtelen álomszerű 

nyugodalmat ígér. Aki az előérzetek ellenére is belép, az önerejéből többé nem juthat ki, végtelen 

álom lesz a jutalma, kivéve a Halál jellemmel bíró egyéneknek, akik esetében a lélek kiszakad a 
testből és az oszlopsor határán kívül marad, így gyakorlatilag végkép elpusztulnak. A mezőn belül 

egyedül olyan „tisztavérű” kyr nők léphetnek be és tevékenykedhetnek szabadon, akiknek 

jellemében nem szerepel a Halál jellem. 
 

Rendház. Az egykor két szintes épületrész a templom déli oldalán lett kialakítva. Mára a 

felső szint teljesen beomlott, ami az oda vezető lépcsősor alsó fokán állók számára rögvest 

nyilvánvalóvá válik. Az egykori központi étkező és ünnepi terem is részben beomlott, sőt az 
omladék piszkálásával az itt tartózkodók is további veszélynek teszik ki magukat. Az egy raktár és 

a négy hálóhelyiség azonban még jól ellenáll a természet pusztító erejének. A délnyugati 

hálóhelyiség hátsó falán fél láb átmérőjű lyuk tátong, melyet néhány siramor vájt ki. A nem messze 
szerteágazó járatok közül a jobboldali az, amely a belső szentélyhez visz. E járatokban négykézláb 

lehet csak közlekedni egy átlagos testalkatú embernek, megfordulni szinte képtelenség. Hosszabb 

fegyverek használata nem lehetséges, ráadásul a harc helyhez kötve módosítói sújtanak minden ide 
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merészkedő karaktert. Így az itt élő óriás százlábúak komoly próbatétel elé állíthatnak akárkit, 

kiváltképp, ha „hátba kapják”szerencsétlen áldozatukat. A rendház bútorzata de még az ajtók is 

mára már elporladtak. 

 
Kriptacsarnok. A  templom bejáratának északi oldalánál indul a kétemeletes kerengő 

kriptacsarnok alsó bejárata. Ez a legsötétebb, legdohosabb szeglete az épületkomplexumnak, 

vagyis a siramorok kedvenc tartózkodási helye. A koporsók két oldalt két sorba vannak a kripta 
falába hosszanti állásban befalazva. A kriptatáblákon itt-ott még felismerhetőek a kyr írásjelek. Az 

alsó kriptaszintet egy belső, zárt csigalépcső köti össze a felső szinttel, melynek kialakítása teljesen 

megegyezik az imént ismertetett szintjével. A csigalépcső tetejéről északra a kripták, míg délre a 
templomcsarnokba levezető lépcsősor található. Összesen száztizenegy koporsóhely van kialakítva 

e kriptában. 

 

 VViilláággííttóóttoorroonnyy  hheellyysszzíínnrraajjzz  ((5511..  oolldd..))  

Toronyfalva és a Világítótorony 
Leírás. (Látomás) A falu a sziget déli csücskében, a hegygerinc déli végén álló 

világítótoronynál található. Egyetlen valódi épülete maga a világítótorony, amely egy kisebb, 

körben szakadékokkal szegélyezett terület közepén áll. Maga a térség kevéssé tagolt, de igen kopár. 
Az ide vezető egyetlen, sziklamászást nem igénylő út egy keskeny, egy időben egyetlen ember 

áthaladását lehetővé tevő sziklaperemen át vezet. A torony körül néhány, főként annak oldalfalához 

hevenyészett mód hozzáépített, siralmas viskó áll.  

Maga a világítótorony egy négyzet alapú, csonka tetejű piramis, amelynek tetejére egy 
hosszan elnyújtott kúp épül, amely kúpot négy, a piramis sarkaiból induló keskeny pillér támaszt 

meg négy oldalról. A piramis oldalszélessége 15 láb, magassága 13 láb, nem számítva a tetején 

álló, talapzatánál 2 láb széles, 15 láb magas kúpot. A kúp négy oldalán található varázsjelek 
időszakosan, lentről felfelé növekvő intenzitással ciklikusan felfénylenek, majd kialszanak. Ezek a 

felfénylési ciklusok három körönte követik egymást. (Fontos: Ha a szigeten működő térkapuk 

inaktívvá válnak, a torony folyamatos fényt ad ki magából, jelen pulzálása a mana-hiánynak 
köszönhető csak!) A kúp fényének eltakarására szolgáló növényfonatok a kúp tövéhez vannak 

rögzítve. 

A torony épülete belülről az átlók mentén emelt falakkal négy részre van tagolva. Az 

egyes, külső nyílásokkal nem rendelkező kamrák közt háromszög alakú nyílások biztosítanak 
átjárást. Az épület belsejébe kintről egyedül a piramis keleti oldala felől van bejárásra szolgáló 

nyílás, melyre a falusiak rozoga ajtót eszkábáltak. Odabent számtalan földre helyezett fekhely 

található, a leghátsó termet egy mágikus parázsgömb világítja be. Bent igen bűzletes és áporodott a 
levegő, a falakon semmi díszítés, a helyiségekben szinte semmi bútorzat. 

 

Gazdaság. A helyiek elsődlegesen vadászó, gyűjtögető életmódot folytatnak. A kistestű 

emlősökön és rovarokon túl mint élelemforrás csak a tengeri madarak jöhetnek szóba. A tenger 
közelébe kizárólag a sziget nyugati oldalán és csak ritkán, többedmagukkal mennek le. A helyiek 

szerencséjére gyakoriak az esőzések, így az édesvízellátásuk is meg van oldva. Eszközeik 

túlnyomó részt igen kezdetlegesek, bár néhány, a sziget egykori lakóira emlékeztető darab 
felbukkanhat itt is. Ezen kívül az Zátonyfalviaktól kapott „áldozati” ajándékokból hasznosított 

dologra is felfigyelhet a látogató. A helyiek időről időre eltakarják a világítótorony fényét, melynek 

hatására a zátonyokon élők ajándékokat (főként élelmet) szállítanak a szigetre, melyet az éj leple 
alatt Toronyfalva lakói a falujukba visznek. 

 

Közigazgatás. Az egész falu egyszemélyes vezetője az aktuális nagyasszony. Mégpedig 

eléggé kézenfekvő okból, fizikai/harci készségei alapján. Régi, de a férfiak elsatnyulása miatt igen 
logikus hagyomány az, hogy kizárólag nők lehetnek a falu vezetői. A nagyasszony szava az élet 

minden területén meghatározó az itt élők számára. Annak, aki a pozíciójára pályázik, ki kell őt 

hívnia és közelharci küzdelemben le kell győznie, bár e összecsapásnak nem szükségszerűen kell 
halálig tartónak lennie. Az aktuális nagyasszony kijelölt helyettese saját húga.  
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Vallás. A falusiak hiedelemvilága igencsak esetleges. Az életük felett „őrködő” fényt 

tekintik a jóság megtestesítőjének, míg a gonosz, hitük szerint, a sötéten háborgó tenger mélyében 

szunnyad. Bizonyos időközönként (néha csak több évente) testközelből tapasztalják meg, amint a 

Rémület éjszakáján a sötétség gonosz szolgái (t.i. a krillének) elözönlik a szigetet. Ilyenkor csak a 
fénylő torony óvja meg őket, ezért is térnek minden éjjel vissza ide a helyiek. Különös 

megemlítendő „érdekesség”, hogy a faluban igencsak rendhagyó a temetési szertartás, mivel a 

helyiek halottaikat elfogyasztják, hogy bennük élhessenek tovább. Ennek, ezen a sivár helyen 
praktikus okai is vannak! 

 

Szociális viszonyok. A szigeten élő férfiakat másodrendű embereknek tekintik a falu 
„uralkodó” rétegébe tartozó nők. Többnyire komolyabb harci tudást is birtokolnak a falu asszonyai, 

ami azonban garantálja státuszuk megőrzését, hogy sokkal intelligensebbek és összetartóbbak a 

férfiaknál. A gyermekszülést rendkívül fontosnak tartják. Jól felfogott érdekük, hogy erős utódjaik 

szülessenek, ezért fizikailag és szellemileg potens partnert választanak gyermekeik apjának. A 
külhoniakat emiatt, ha tehetik, előnyben részesítik. Ha a JK-k esetleg föléjük kerekednek, a nők 

képesek inkább kivárni, hisz jól tudják az idő, a sziget átka, nekik dolgozik. Azaz pár hónap után 

egyesült erővel legyőzhetnek egy-egy harci tudásban felettük álló férfit, aki akkora már csupán 
árnyéka lesz majd egykori önmagának!  

 

NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  ttéérrkkéépp  ((4499..  oolldd..))  

A füstölgő hegy 
(Látomás) A sziget középső részén található ez az aktív vulkánikus tevékenységet folytató 

terület. A környező hegyoldal felszínét szürke finom hamu fedi. Több helyen mérgező és forró 

vulkanikus gázok törnek a felszínre. Esős időben fullasztó párafelhő lengi körül. Kevéssel a 

hegygerinc alatt egy lávató fortyog, melynek átlagos átmérője kb. 40 ynevi láb. A tó közepén egy 
mesterséges sziget/épület található, amelyet a benne élő eleidin alkotott meg varázserejének 

köszönhetően. E szabálytalan alakú bazalt sziget méretét tekintve kb. 6 láb átmérőjű, és 4 láb 

magasságban emelkedik ki a tó felszínéből. Főként kunyhónak, vagy barlangnak tekinthetjük. Rajta 
minden irányban arasznyi szélességű és egy láb magas kémlelőnyílások vannak, melyekben 

szüntelen láng lobog. Állandó ajtaja nincs, de tulajdonosa, varázserejének hála, bármely pontján 

tetszőleges méretű nyílást képes rajta kelteni. 

 

NNyyuuggaattii  hhaattáárrsszziiggeett  ttéérrkkéépp  ((4499..  oolldd..))  

Az eltemetett város 
(Látomás) Egykor egy igen kis méretű, alig két-három tucatnyi épületből álló tetszetős kyr 

település volt ezen a helyen. Utolsó kyr lakóit anno az éj leple alatt perceken belül lemészárolták az 

ide érkező krániak, akik alig pár nappal később véres küzdelemben maradtak ugyanitt alul Orwella 
fattyainak kifogyhatatlan hordájával szembeni utolsó összecsapásukban. A csata végső 

mozzanatainak egyike volt, amikor az egyik aquir – élete árán – felkeltette a település fölötti 

vulkánt, melynek forró salakanyaga maga alá temette a várost, illetve az épp ott tartózkodók küzdő 
feleket. 

Ma egy időszakos vízfolyás, mely a hegyre hulló esővizet hivatott a tengerbe vezetni, szeli 

ketté a helyet. Ez mélyen, a település egykori padlószintjéig belevájt a vulkáni salakanyagba. 
Ennek hatására a vízmosás sávjában láthatóvá váltak az egykori épületek jól konzervált falai, 

illetve a csatában itt pusztultak megkövesedett ijesztő maradványai, mementójaként az 

évezredekkel ezelőtti vérengzéseknek.  

 

AA  kkaappuukk  ccssaarrnnookkaa  hheellyysszzíínnrraajjzz  ((5533..  oolldd..))  

SSeeiiddaall  ((4444..  oolldd..))  

KKááoosszzlléénnyy  ((4466..  oolldd..))  

MMúúmmiiaa  ((4466..  oolldd..))  

A kapuk csarnoka 
Leírás. A csarnokot több tízezer évvel ezelőtt építették egy elfeledett – és ki tudja hova 

tűnt – faj egyedei. A hegy mélyébe vájt csarnok falait olyan praktikákkal erősítették meg az 
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alkotók, hogy a mai napig képes dacolni az elemekkel és szinte ugyanolyan formában leledzik, 

mint megépültekor. Mára ez egy sötét, bűzölgő, romlott, gyomorforgató, az Elátkozott Vidék 

mocskával beszennyezett helyszín. 

Bejáratok. A csarnoknak két bejárata van, de önerejéből senki (még a karakterek sem!) 
képesek ezen bejáratokra rábukkanni. Ezek öt láb magas, három láb széles járatok, melyek kijáratai 

a környezeti viszontagságok miatt azért sokkal kisebbek. A keleti (fő)bejárat egy keskeny hasadék 

csupán, melyek tövében egy, a sziget legöregebb seidal-ja vert gyökeret. A folyosó a bejárattól 
kezdve egyenletesen emelkedik. Felszíne sík. A benne lévő kevés forduló pontosan 45 fokban töri 

meg az utat. Elágazás nincs rajta. (Látomás) A másik, nyugati, hátulsó bejárat egy szem elől rejtett 

ponton nyílik, egy függőleges, alig megközelíthető, 35 láb magas sziklafalon. A járat három láb 
magas, de csak 1 láb szélességű. Az imént taglalt szabályos kialakítás erre is érvényes. A 

sziklafaltól a csarnok irányába lejt. E két járatnak köszönhetően a levegő odabent egyáltalán nem 

áporodott. A távolból furcsa, túlvilági, szüntelenül „csapkodó” hang hallatszik. 

Kaputerem. (Látomás) Mindkét terem belmagassága hét méter, és elsődleges jellemzőjük 
a szabályos, szögletes geometriai formák alkalmazása. A padlót a vastag szenny és az egykor itt 

pusztult különféle lények maradványai töltik meg mindenfele. A falakon, de a padlón és a plafonon 

is köröskörül, mára senki által nem megfejthető apró vésetek tízezrei láthatóak. A hely 
legfontosabb eleme a két éjfekete obszidiánból ide épített kapu, melyeknek oszlopai és 

szemöldökfái a plafonhoz csatlakoznak. A rajtuk lévő átjáró magassága három, szélessége közel 

három láb. Külső megjelenésben – e kapurés kivételével – a csarnok lapított oszlopainak szinte 
pontos másai. A déli kapu teljesen inaktív. Az északi kapu, a korábban említett kísértetiesen 

pulzáló hang kíséretében ki/be kapcsol, ami villámlás szerű fényjelenséggel jár. Stabil állapotot két 

másodpercnél tovább sosem tart fenn, átlagosan egy szegmensen keresztül sincs nyitva. Átlátni 

rajta nem lehet, átmenni őrültség. Stabil állapotában is kék villámok átláthatatlan hálózata tölti be a 
kapurést. Három láb magasan, a szemöldökfa alsó részén található a kapukő foglalata, amely kő a 

kapu nyitásának helyét hivatott meghatározni. (A kapukő egy két arasz hosszúságú, két végén 

egyaránt kicsúcsosodó téglatest. Anyaga borostyánra emlékeztet, melyen belül látszólag apró 
gyémántokon csillan meg a fény.) A déli kapu esetében eme anyagot áttörő foglalat ürege üres. Az 

északi kapunál viszont egy sérült kő található benne. A kő repedt, felső széléből egy éjfekete 

kardpenge pengeéles darabja áll ki most is. A hibás kő eltávolítására nincs mód, az „belesült” a 

kapuba. 
Oszlopterem.  Formavilágában a kaputeremhez hasonlatos. Legfőbb jellemzői a szigorú, 

szabályos rendben sorjázó, apró vésetek ezreivel ellátott, hét láb magas lapított oszlopok. 

Vészjósló, sötét és veszedelmes kisugárzás lengi be az egészet. A nyugati, hátsó bejárathoz vezető 
folyosó is e terem délnyugati sarkából indul. 

Őrök. Orwella egyik, a feladatra egykor önként jelentkező papnőjének múmiája, aki a 

Pusztító Erő Útjának követője volt – több ezer év óta „kísérti” a csarnok falai közt. Mivel már 
életében is ismerte a Káoszlények megalkotásának rituáléját, mára szép számmal benépesítette e 

csarnokot eme fertelmes lényekkel. (Javaslat: a JK-knak a csapatuk létszámának megfelelő 

káoszlénnyel kelljen végezni. Ha vannak segítői a kalandozóknak, akkor a maradékkal azok 

küzdenek meg a dramaturgiailag legmegfelelőbb módon.) 

  

  

A Kőbalta 
Ez a hajó egy kront, ami egy egyárbocos, kecses formájú riegoyi hajótípus, melyet 

szélcsend esetén evezőkkel is lehet hajtani. A típusra jellemző fegyverzetnél sokkal kisebb 

repertoárral rendelkezik. A hajó előző tulajdonosa Baruk’khaar egy törpe kapitány volt, kinek keze 

alatt Dorbodon is nevelkedett.  
 

 

A Sa-Quad fejpánt (ereklye) 
Ego: 60 

Jellem: Rend, Halál 

Kommunikáció: Emocionális és Telepatikus 
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Meghatározhatatlan lény agykoponyájából készített homlokkoponya-védő, melyet belső 

felén számtalan, hihetetlenül bonyolult és aprólékos véset díszít. Káosz-Metha hadnagya, egy Sa-

Quad birtokolta évszázadokon át ezt a kizárólag neki, személyre szabottan készült tárgyat, melybe 

sötét lelkének egy szikráját is beleplántálták anno. Az aquir halála előtt elrejtette ezt az ereklyét, 
hogy azon keresztül lelke „életben maradjon” és esetleges hazatérését követően a káoszangyal 

másik testbe költöztesse majd őt. A tárgy évezredeken keresztül elfeledetten hevert a szigeten, 

egészen pár évtizeddel ezelőttig, amikor egy, a Toronyfalvában élő férfi talált rá és vált a 
hordozójává.  (Gupra 35.old.) 

Az ereklye egyetlen célja, hogy visszatérjen Kránba. Erre nem lát más utat, mint hogy 

visszaszerezze a hazavezető kapukövet, majd annak segítségével kaput nyisson urának otthonába. 
Ezt azonban sem önerőből, sem a falusiak segítségével nem tudja végrehajtani. Ellenben most, 

hogy a JK képbe kerülnek az ereklye elérkezettnek látja az időt, hogy cselekedjen. Az ereklye tud 

arról, hogy a krillének senkit nem engednek eltávozni a szigetről, ezért nem sétált fel egy hajóra az 

aktuális hordozójának segítségével, hogy „gyalogosan” jusson vissza Kránba. 
Az ereklye alapvető képessége, hogy folyamatosan asztrál, illetve mentál síkon szemléli a 

környezetét (60E). (A sziget negatív hatása a Kránban edződött tudatra nincs kedvezőtlen hatással.) 

Napi négy alkalommal – öt óránként tér vissza egy lehetőség – bevethető elsődleges képessége, 
hogy képes kiolvasni egy adott személy gondolatait. Másrészt képes gondolatokat plántálni egy 

adott személy elméjébe. Ez játéktechnikailag 120 E-s (mentál) Gondolatolvasást, illetve 30 E-s 

(mentál) Akaratátvitelt jelent. Előbbi tevékenységet 5 percen, utóbbit 1 percen keresztül képes 
fenntartani. Ám ha ezt úgy végzi, és általában ezt preferálja, hogy a célszemély épp alszik, akkor az 

időtartam 5, illetve 1 órára növekszik. Ilyenkor az a jellemző, hogy az ereklye a célpont személy 

álmát írja át kénye kedve szerint, próbálva hatni majd ébredés utáni cselekedeteire. 
 

Játéktechnika: A karakter Ego-ja = Akax2 + Int + Aszt 
 

Ha a karakter Ego-ja 10-zel meghaladja az Ereklyéét, akkor ő irányít. Ha a különbség 
kevesebb, akkor k10-zel próbát kell tenni erre a különbségre. Ha a dobás eredménye kisebb, mint a 

különbség, a karakter akarata érvényesül. Jellemellentét esetén próbál megszabadulni a gazdájától. 

Ha az ereklye Ego-ja magasabb, mint a hordozójáé, akkor az ereklye irányít. (Ehhez, a kapcsolat 
kialakulásához, elegendő megérinteni a tárgyat.) 
 

 

Kapukő 
Leírás: A Kapuk csarnokában található térkapuk aktiválására szolgáló varázstárgyak, 

melyeket eredetileg a Másodkor hajnalán készítettek egy mára elfeledett ősi nép tagjai. A kapukő 

egy két arasz hosszúságú, két végén egyaránt kicsúcsosodó téglatest. Súlya öt kilogramm. Anyaga 

borostyánra emlékeztet, melyen belül látszólag apró fénylő gyémántok vannak. Valójában ezek a 

gyémántok egymáshoz való elhelyezkedésükkel hivatottak meghatározni, hogy az adott kapukő 
hová képes kaput nyitni, ha behelyezik egy ilyen térkapu foglalatába. A szigeten található térkapuk 

esetében három láb magasan, a szemöldökfa alsó részén található a kapukő foglalata, amely a kapu 

nyitásának helyét hivatott meghatározni. Játéktechnikailag az általános ereklyékkel azonos elbírálás 
alá tartoznak ezek a kapukövek, azaz játékosok számára elpusztíthatatlanok. További érdekesség, 

hogy semmiféle térmágia nem képes hatást gyakorolni rájuk, emiatt teheti tönkre az instabil kaput. 
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Vízi harc módosítói 
Talán egyetlen karakter álmai közt sem szerepel, hogy vízben, esetleg víz alatt kelljen 

életéért küzdeni, nagyritkán mégis erre kényszeríti őket a balsors. Addig nincs is különösebb baj, 

amíg a víz nem ér combközép fölé. Ugyanis ez még nem igazán befolyásolja a fegyveres harcot. 

Ezután azonban egyre kellemetlenebbé válhat a helyzet. Mindaddig, amíg a kalandozó meg tudja 
vetni a lábát a talajon és nem kell úsznia, a küzdelemben a Harc Fekve módosítói sújtják: Ké: -10, 

TÉ: -20, VÉ: -10, CÉ: - 

 
Mihelyst elveszíti lába alól a talajt, csakis akkor küzdhet tovább több-kevesebb sikerrel, ha 

rendelkezik az Úszás Képzettséggel. Az úszni nem tudó karakterek sem támadni, sem védekezni 

nem tudnak a mélyvízben, minden őket célzó támadás automatikusan sikeres, és a maximális 

sebzést okozza (az esetleges SFÉ továbbra is érvényes). Annyi körig maradhatnak a víz felszínén, 
amennyi az Erő értékük. 

Bárki, aki a víz alá kerül, annyi körig bírja levegővétel nélkül, amennyi az Állóképesség 

értéke. Ha időközben megsérülnek, valami okból levegőt veszítenek, ez az érték felére csökken. Ha 
elfogyott a levegőjük, elájulnak, és egy perc múlva megfulladnak. Nehézvértezetben, esetleg súlyos 

felszereléssel nemhogy harcolni, de úszni sem lehet. Az ilyen karakterek hiába tudnak esetleg 

úszni, elmerülnek, sem támadni, sem védekezni nem tudnak, minden őket célzó támadás sikeres, és 
a maximális sebzést okozza (az esetleges SFÉ továbbra is érvényes). 

A víz alatti harcban használhatatlanná válik minden fél ynevi lábnál hosszabb fegyver. Az 

ember nem képes ugyanis hatékonyan leküzdeni a megnövekedett közegellenállásból fakadó 

hátrányokat. Ugyanígy használhatatlanná válik minden hajító, célzó és tűzfegyver is. 
 

Az Alapfokú Úszás Képzettséggel rendelkező karaktert, ha semmi sem akadályozza a 

mozgásban, a következő módosítók sújtják a víz alatti harcban: KÉ: -20, TÉ: -50, VÉ: -75 
Az Mesterfokú Úszás Képzettséggel rendelkező karaktert, ha semmi sem akadályozza a 

mozgásban, a következő módosítók sújtják a víz alatti harcban: KÉ: -15, TÉ: -35, VÉ: -60 

Ha valaki egy ágyékkötőn (szűk, testhez tapadó ruhán) és fegyverén kívül mást is visel a 
víz alatti harcban, ami akadályozhatja (könnyű vért, ruházat, felszerelés), további módosítók sújtják 

(Harc bénultan): KÉ: -30, TÉ: -40, VÉ: -35. A levonások minden esetben összeadódnak! 

Víz alatt a Harc Fekve, Alacsonyabbról és Magasabbról harci helyzetek nem módosítják az 

esélyeket; alulról vagy felülről közelítve a Támadás félhátulról módosítói érvényesek. 
 

A vízi életformákat természetesen nem sújtják a negatív módosítók, amikor a saját, 

létformájuk számára elsődlegesnek minősülő közegben kell küzdelembe bocsátkozniuk. 
 

Forrás: Magyar Gergely 

 

Káosz-Metha 
Az élet és a termékenység kráni angyala. Hívei testében minden sejt rákos burjánzásnak 

indul; a magasabb fokozatok beavatottjai nyálkás protoplazmává degenerálódnak, amely időről 

időre önálló, értelem nélküli sarjakat fiadzik. Gyakorlatilag elpusztíthatatlanok, mert a legkisebb 

éppen maradt szövetdarabka is órák alatt reprodukálni tudja az eredeti élőlényt. (Summárium 455. 
old.) 

 

 

Szószedet 
jurh: az erioni kikötő negyed tulajdonába tartozó rabszolga, kiknek legszembetűnőbb 
jellegzetessége, az általuk hordott, durva vászonból készült, szürke ruházat. 

 

Gavarra’nellah: közös nyelven a Föld lehelete. Erion városában ezzel a névvel illetik az évente két 
alkalommal jelentkező intenzív szelet, amely a meleg évszak végén a tenger felől, míg a hideg 

évszak elején a kontinens irányából fúj.  Rendszerint igen intenzív, gyakorta több héten keresztül 

tartó és sok kárt okozó időjárási jelenség. 
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da Viniel címer 
A godorai da Viniel Ház nagycímere zölddel és ezüst-kéklunír, napos vitorlával négyelt 

godorai pajzson díszes, tizenhat ágú, arany napkorongot ábrázol. A címeren arany díszes lovagi 

sisak szemből, zöld-kéklunír fél-palásttal és sisakkoszorúval, dísze jobbra néző, zölddel fegyverzett 
vörös oroszlánfej. A címert két oldalt zölddel fegyverzett vörös oroszlánok tartják, kezükben lefelé 

tartott aranydíszes kyr kard, vörös markolattal. A pajzs alatt kéklunír-zöld szalagon a da Vinielek 

jelmondata olvasható: Az utolsó bástya őrizői.  
(Felhasznált forrás: A sötétség szíve,381/117.lábj.) 

 

 

 
 

 

 
 



 28 

Utazási idő   
  

 Az alábbi táblázat a szigeten található nevezetes helyszínek közti távolság gyalogosan való 

megtételéhez szükséges időtartamokat tartalmazza. Természetesen kellő helyismeret, elfogadható 

látási és környezeti viszonyok mellett, sietős gyalogtempóval számolva. 
Általánosságban elmondható, hogy a gerincen észak-déli irányban végigfutó ösvényen óránként 3, 

míg más – amúgy járhatónak minősíthető – területen óránként 2 ynevi mérföldet lehet megtenni. 

  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Zátonyváros 
közeli partszakasz 

– 1ó 30p 0ó 30p 1ó 10p 1ó 45p 1ó 45p 2ó 55p 3ó 25p 

2. Toronyfalva 1ó 30p – 1ó 15p 1ó 10p 1ó 40p 1ó 40p 2ó 50p 3ó 20p 

3. Templom 0ó 30p 1ó 15p – 0ó 45p 1ó 15p 1ó 15p 2ó 25p 2ó 55p 

4. Kapuk termének 
főbejárata 

1ó 10p 1ó 10p 0ó 45p – 0ó 30p 0ó 30p 1ó 40p 2ó 10p 

5. Eltemetett város 1ó 45p 1ó 40p 1ó 15p 0ó 30p – 0ó 15p 1ó 10p 1ó 40p 

6. Lávató 1ó 45p 1ó 40p 1ó 15p 0ó 30p 0ó 15p – 1ó 00p 1ó 30p 

7. A Hullámtarajt 
rejtő öböl 

2ó 55p 2ó 50p 2ó 25p 2ó 10p 1ó 40p 1ó 30p – 0ó 30p 

8. Dakrylla 

keltetőbarlangja 
3ó 25p 3ó 20p 2ó 55p 2ó 20p 1ó 40p 1ó 30p 0ó 30 – 

 

Időtartammódosítók az ideálistól eltérő körülmények esetén, azzal a kitétellel, hogy egy adott 
szemponttípus csupán egy módosítóval számítható be az utazási idő megállapításakor: 

- első út a két pont között: +50%  

- korlátozott látási viszonyok mellett: + 50% 
- szélsőségesen rossz látási viszonyok mellett: + 100-200%* 

- problémás környezeti viszonyok esetén: + 50% 

- rossz környezeti viszonyok esetén: + 100% 

- szélsőségesen rossz környezeti viszonyok mellett: + 200-300%* 

* az utazás sikeres kimenetele kétséges (eltévedés, sérülések, halál) 
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NEVESÍTETT NJK-K 
 

Dorbodon Baul  3. tsz harcos, gnóm a Kőbalta kapitánya   30. old. 

Talen Thaad  4. tsz tolvaj, félelf a Kőbalta navigátora   30. old. 

Ugar Haradash  3. tsz harcos, törpe a Kőbalta elsőtisztje   31. old. 
Ipra, a kölyök  kasztnélküli  a Kőbalta potyautasa   32. old. 

 

Korkah anyó  kasztnélküli, hibrid Zátonyfalva egyik (idős) vezetője 32. old. 
Yilh anyó  kasztnélküli, hibrid Zátonyfalva egyik (fiatal) vezetője 33. old. 

Ulmah anyó  kasztnélküli, hibrid Zátonyfalva egyik (kövér) vezetője 33. old. 

 

Méregfog Grillda 5. tsz harcos  Toronyfalva nagyasszonya  34. old. 
Fagyosszél Selma 4. tsz harcos  Toronyfalva kisasszonya  34. old. 

Gupra   3. tsz harcos  Toronyfalvi férfi, Grillda másod ágyasa 35. old. 

Illahr Lawal da Viniel 2. tsz lovag  Türkizsellő hajótöröttje, toronyfalvi   36. old. 
Dakrylla da Viniel 0. tsz Dreina-pap Türkizsellő hajótöröttje, kyr leány 36. old. 

 

Ekraksaktaraktha Eleidin (bestia)  az Elátkozott Vidék tűzvarázslója 37. old. 
 

Zybol Villám Zigebor 6. tsz bajvívó  a Hullámtaraj kapitánya   38. old. 

Echroton  4. tsz harcos  a Hullámtaraj elsőtisztje  38. old. 

Neinla   3. tsz boszorkány Zybol kyr származású ágyasa  39. old. 
Yumichy  Umich (bestia)  Zybol testőre    39. old. 

 

 

Tartalék nevek 

 

Jurki 
 

Opplamber 

 

Tsartah 
 

Töviskes Anara 

 
Mogorva Drukh 

 

Sagna Rou 

 
Jehter 

 

Agramm da Havah’nuh 
 

Daburr 

 
Solva Pree 

 

Akam’tel Hovvar 
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DORBODON BAUL 3. tsz harcos, gnóm a Kőbalta kapitánya 

 

Jellemzés: A Kőbalta első tulajdonosa, a törpe Baruk’khaar vásárolta még kölyök korában az 

erioni rabszolgapiacon. Az éles eszű és szorgos Dorbodont hamar befogadta a hajó akkoriban 
javarészt törpékből álló legénysége. Baruk’khaar tragikus halála után Dorbodonra szállt a hajó, és ő 

a mai napig is ezt a krontot tekinti otthonának. Fúvós hangszereket gyűjt és gyakorta azokon játszik 

igen magas szinten. 
Kinézet: Középkorú, száz évnél is idősebb gnóm férfi. Másfél láb magas, nagy fekete szemekkel 

és hatalmas horgas orral rendelkezik. Kopaszodik, kopottas ruhában jár, fején jókora, rozsdavörös 

kalap. Fajához képest, köszönhetően a kemény tengeri életnek, kifejezetten izmos testalkatú. 
Jellem: (rend) Becsületes és igazságos férfi, akinek az adott szó mindennél többet jelent. Az ezzel 

ellentétes alapgondolkodásúakkal szemben gyakran érezteti ellenszenvét. Hangulata gyakran 

melankolikus.  

Motiváció: Megőrizni becsületét és megóvni a Kőbaltát, illetve annak legénységét. 
„Hogy a krák ölelné magához!" 

 

Statisztikák 
Erő:15 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 13 
Ügyesség: 14 

Egészség: 14 

Szépség: 12 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 15 

Érzékelés: 14 
 

Ép: 11 

Fp: 37 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 5+16 

AME: 5+16 
Ké: 21 

Té: 46 

Vé: 96 

Cé: 4 
 

Kiemelt képzettségek 

Hajózás: Mf 
Legendaismeret: Af 

Lélektan: Af 
Nyelvtudások (1-5 fok) 

 

Fegyver:  Ököl: Tám./kör:2, Ké:31, Té:50, Vé:97, Sebzés:1k2+1 

Rövidkard : Tám/kör:1, Ké:30, Té:58, Vé:110, Sebzés:1k6+1 
 

Faji képesség:  

 Harminc láb infra-, és ultralátás  

 6 pont értékű Od-védelem 

 

 

 

 

 

 

TALEN THAAD   4. tsz tolvaj, félelf  a Kőbalta navigátora 

 
Jellemzés: Hányatott sorsú erioni árva, aki kalandos körülmények közt ismerkedett meg a 

kapitánnyal és – köszönhetően éles eszének – mára a Kőbalta navigátorává képezte magát. 

Kinézet: Meglehetősen vézna, csenevész termetű fiatal férfi, aki gyermekkora óra sántít a jobb 
lábára. Félelf mivolta egyáltalán nem szembetűnő. Haja vállig érő, göndör, világosbarna. 

Pofaszakállat visel, amely eléggé ritkás. Ruházata a körülményekhez képes mindenkor rendezett. 

Jellem: (élet) Az idegenekkel szemben általában bizalmatlan és távolságtartó. Sokat kell tenni 
azért, hogy valakit a bizalmába fogadjon. Más elfek és félelfek felé azonban komoly és őszinte 

érdeklődést tanúsít. 

Motiváció: Legfőbb kedvtelése a nők után való kajtatás. A kapitányt mindenkinél jobban tiszteli, 

így a neki, az ő elvárásainak való megfelelés a legfontosabb a számára. 
„A csillagok nem hazudnak, ellentétben az asszonyokkal!" 
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Statisztikák 

Erő: 11 

Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 14 
Ügyesség: 15 

Egészség: 12 

Szépség: 14 
Intelligencia: 13 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 16 

Érzékelés: 16 
 

Ép: 6 

Fp: 38 
Mp: - 

Pp: 16 

MME: 4+16 

AME: 6+16 
Ké: 22 

Té: 31 

Vé: 100 
Cé: 15 

 

Kiemelt képzettségek 

Írás/olvasás Af Pszi Mf Térképészet Mf 
 

Fegyver:  
  Sarlókés: Tám./kör:2, Ké:32, Té:39, Vé:104, Sebzés:1k6 
 

Faji képesség:  

 Tíz láb infralátás  

 Másfélszeres hallás, kétszeres látás 

 
 

 

 UGAR HARADASH   3. tsz harcos, törpe  a Kőbalta elsőtisztje 
 

Jellemzés: Ő már a Kőbalta előző kapitányának idején is a hajón szolgált. Mondhatni, Dorbodon is 
megörökölte, amikor ráruházták a hajót. Kezdetben nem volt felhőtlen kettejük viszonya, ám a 

gnómnak – főként az eszével – sikerült elfogadtatnia magát. A törpéket igen sokra tartja, ellenben a 

navigátor Talennel szemben komoly fenntartásai vannak. 

Kinézet: Idős törpe, akin jól meglátszanak a tengeren töltött évszázadok. A napcserzett bőrén kívül 
számtalan sebhely tanúskodik erről. 

Jellem: (rend) Szigorú, gyakran mogorva és borúlátó férfi, aki durva, mint egy pokróc. Nagyon 

kényes a neki – illetve a kapitánynak járó – tisztelet megadására. A kemény, harcra termett és 
becsületesnek látó férfiakat kedveli, ám aki távol áll ettől az ideáltól azt gyakorta lenézi.  Megvan 

győződve munkájának fontosságáról, amit mindenkor megalkuvás nélkül végez, nem hajlandó 

beismerni, ha tévedett vagy azt, hogy már eljárt felette az idő. 
Motiváció: Elhivatott elsőtiszt, aki felelősséget érez a rá bízott emberekért.  

„Gyorsabba, fürgében silány banda!" 
 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 13 
Gyorsaság:11 

Ügyesség: 15 

Egészség: 14 
Szépség: 10 

Intelligencia: 13 

Akaraterő. 12 

Asztrál: 11 
Érzékelés: 14 

 

Ép: 11 
Fp: 35 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 2+16 
AME: 1+16 

Ké: 15 

Té: 48 
Vé: 95 

Cé: 5 
 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat Mf 

Fegyvertörés Mf  

Hadvezetés Af 

Hajózás Mf 
 

Fegyver 
 Egykezes csatabárd: Tám./kör:1, Ké:25, Té:70, Vé:116, Sebzés:1k10 (fegyvertörés) 
 

Faji képesség:  

 Harminc láb infralátás  

 Föld alatti idő- és tájékozódási érzék 
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IPRA, A KÖLYÖK   kasztnélküli  a Kőbalta potyautasa 
 

Jellemzés: A rabszolgák gyermekeként világra jött fiú még alig tíz esztendős. Nem túl éles eszű, 

de ha emberi bánásmódban részesül, nagyon hálás tud lenni érte.  

Kinézet: Feltűnően vékony, gyenge csontozatú gyermek. Silány, piszkos, szakadt ruházatban. 

Jellem: (káosz-élet) Félénk, szégyenlős és őszinte.  
Motiváció: Szeretne kitörni abból a sorsból, amibe beleszületett. Ennek érdekében próbálja 

hasznossá tenni magát és pártfogókat, védelmezőket keresni annak érdekében, hogy ne kelljen 

visszatérnie Erionba, a rabszolgaéletbe. 
„Bármit megteszek, jó szolgája leszek, csak könyörgöm ne vigyenek vissza!" 
 

Statisztikák 

Erő: 8 

Állóképesség: 9 

Gyorsaság: 12 
Ügyesség: 15 

Egészség: 10 

Szépség: 14 
Intelligencia: 9 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 9 

Érzékelés: 13 
 

Ép: 4 

Fp: 13 
Mp: - 

Pp: - 

MME: 3 

AME: 0 
Ké: 12 

Té: 17 

Vé: 77 
Cé: 5 

 

Kiemelt képzettségek 

Rejtőzködés 35% Lopakodás 35% 
 

Fegyver:  

  Bot (furkós): Tám./kör:1, Ké:14, Té:24, Vé:91, Sebzés:1k6 

 
 

 

KORKAH ANYÓ   kasztnélküli, hibrid Zátonyfalva egyik (idős) vezetője 
 

Jellemzés: Ő Zátonyfalva egyik, mindenütt feltűnő és mindent szemmel tartó vezetője.  
Kinézet: Aszott, ráncos bőrű, kifejezetten alacsony termetű öregasszony. Többnyire egy vastag, 

vitorlavászonból készült, piszkosszürke köpenyt visel. 

Jellem: (rend) Nagyon kíváncsi, mindenre odafigyelő, céltudatos személyiség. Vesébe látó 
pillantásait semmi nem kerülheti el. Ha szükséges, akkor képes kemény döntéseket hozni és nem 

tűri az ellenszegülést. Beszélgetésben szinte sosem válaszol, inkább mindig visszakérdez. 

Motiváció: Célja a közösség védelmezése bármi áron, megfelelve az „égi patrónusától” kapott 

minden sugalmazásnak.  
„Nekünk nincs takargatnivalónk! Hát maguknak?" 
 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 13 
Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 13 

Egészség: 14 

Szépség: 10 
Intelligencia: 16 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 13 
Érzékelés: 16 

 

Ép: 7 

Fp:  27 
Mp: - 

Pp: - 

MME: 5+60 
AME: 3+60 

Ké: 14 

Té: 27 

Vé: 84 
Cé: 18

 

Kiemelt képzettségek 

Sebgyógyítás Mf Kínzás Af Lélektan Af 
 

Fegyver:  

Tőr: Tám./kör:2, Ké:24, Té:35, Vé:86, Sebzés:1k6 
 

Faji képesség:  

 Egyedi Villámmágia és passzív Telepatikus kommunikáció alkalmazása (Lásd 18. old.) 
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YILH ANYÓ   kasztnélküli, hibrid  Zátonyfalva egyik (fiatal) vezetője 
 

Jellemzés: Alig két hónapja nyerte el ezt a tisztséget. Ettől függetlenül a helyiek mára már teljesen 

elfogadták őt. 

Kinézet: Átlagos testalkatú, tízes évei végén járó leány. Beavatásakor kapott türkizszín vászonból 

készített köpönyegét mindig tisztán tartja és büszkén hordja.  
Jellem: (rend) Vidám, közvetlen embernek látszik, aki tettetett naivitással próbálja elfogadtatni 

önmagát másokkal. Kiváló színész és szinte megfoghatatlan hazudozó. 

Motiváció: Célja, hogy rászolgáljon az „égiek” által reá testált hatalomra, és hogy elnyerje a másik 
két anyó elismerését. Ennek érdekében látszólag hajlamos akár kettős játékot is űzni.  

„Még csak rövid ideje nyertem el e tisztséget, így megérthetik, hogy erről a dologról még nem 

sokat tudok, ellenben ígérem, hogy mielőbb utána fogok járni, hiszen ez a kérdés számomra is 
érdekes felvetés." 
 

Statisztikák 
Erő: 12 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 13 
Ügyesség: 13 

Egészség: 15 

Szépség: 14 
Intelligencia: 16 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 13 

Érzékelés: 15 
 

Ép: 8 

Fp:  22 
Mp: - 

Pp: - 

MME: 5+60 

AME: 3+60 
Ké: 15 

Té: 27 

Vé: 84 
Cé: 14

 

Kiemelt képzettségek 

Rejtőzködés 45% Lopakodás 55% Lélektan Af 
 

Fegyver:  

Tőr: Tám./kör:1, Ké:25, Té:35, Vé:86, Sebzés:1k6 
 

Faji képesség:  

 Egyedi Villámmágia és passzív Telepatikus kommunikáció alkalmazása (Lásd 18. old.) 

 
 

 

ULMAH ANYÓ   kasztnélküli, hibrid Zátonyfalva egyik (kövér) vezetője 
 

Jellemzés: A falu legelismertebb és leginkább tisztelt anyója. Ő a gyógyító és a törvénytevő. 

Köszönhetően annak, hogy gyakorlatilag mozgásképtelen, a helyiek mindenkor megtalálhatják 
ügyes-bajos, komoly vagy csak komolynak tartott problémáikkal. A vele való találkozáshoz az 

otthonában kell felkeresni, ahol három-négy falusi lesi a nap minden órájában a kéréseit e 

magatehetetlen túlsúlyos asszonynak. 
Kinézet: E másfél mázsa testtömegű anyó sokak számára visszataszító látványt nyújthat, amikor a 

félhomályos kalyibájában megpillantják. Testét többnyire különféle rongyok fedik.  

Jellem: (rend) Látszólag barátságos és érdeklődő vezetője ő a falujának, aki csak színleli Korkah 
anyóval szembeni ellenszenvét, hogy ezzel bizalmába férkőzzön másoknak.  

Motiváció: Célja a közösség védelmezése bármi áron, megfelelve az „égi patrónusától” kapott 

minden sugalmazásnak. 

„Mi mind a falusiakért vagyunk. Miben segíthetek?" 
 

Statisztikák 
Erő: 16 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 7 
Ügyesség: 12 

Egészség: 15 

Szépség: 7 

Intelligencia: 14 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 14 
 

Ép: 8 

Fp:  31 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 4+60 

AME: 4+60 
Ké: 13 

Té: 29 

Vé: 78 

Cé: 27
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Kiemelt képzettségek 

Sebgyógyítás Mf Herbalizmus Mf Lélektan Af 

 

Fegyver:  

harcképtelen 

 
Faji képesség:  

 Egyedi Villámmágia és passzív Telepatikus kommunikáció alkalmazása (Lásd 18. old.) 

 

 
 

MÉREGFOG GRILLDA   5. tsz harcos  Toronyfalva nagyasszonya 

 

Jellemzés: Ő a Toronyfalvi emberek vezetője, azaz a nagyasszonya. A legkiválóbb harcos 
mindőjük közül. Közel négy éve birtokolja ezt a címet és a közösség megelégedésére igen jól látja 

el a státuszával járó feladatokat. 

Kinézet: Magas, szikár termetű, harmincas évei végén járó nő. Haját két, faragott csontokkal 
ékesített fonatban hordja. Különleges, titulusát is jelképező lándzsájától (mágikus, egykori 

orwellánus fegyver) sosem hajlandó megválni. 

Jellem: (rend-halál) Erős akaratú, a tiszteletet mindenkitől megkövetelő vezetője népének. 
Megfontolt és türelmes is tud lenni, ha a helyzet ezt kívánja.  

Motiváció: Úgy hiszi, és ezt az álmaiban jelentkező sugalmazások is egyértelművé tették, ő a 

kiválasztott nagyasszony, aki a népét majd kimenekíti erről az elátkozott szigetről.  

„Első vérig tartó küzdelemben bizonyíthatod az igazadat, persze csak ha elég bátor vagy hozzá!?" 
 

Statisztikák 

Erő: 14 
Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 14 

Egészség: 14 
Szépség: 13 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 14 
Asztrál: 14 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 11 
Fp: 55 

Mp: - 

Pp: - 
MME: 4 

AME: 4 

Ké: 22 

Té: 57 
Vé: 108 

Cé: 4 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat Mf Ökölharc Mf Lefegyverzés Mf 

 
Fegyver:  

Ököl: Tám./kör:2, Ké:32, Té:61, Vé:109, Sebzés:1k6 

Szentségtelen lándzsa (mágikus): Tám./kör:2, Ké:46, Té:93, Vé:141, Sebzés:1k10+2 

 
 

 

FAGYOSSZÉL SELMA   4. tsz harcos  Toronyfalva kisasszonya 
 

Jellemzés: Ő nővérének, Grilldának a jobbkeze. Ennek megfelelően ő a falu második embere. 

Kinézet: Testvéréhez hasonlóan magas, erős testalkatú nő. Aki bár fiatalabb, mégis eléggé 
előnytelen külsővel áldották meg az égiek. 

Jellem: (halál-rend) Komoly, már-már komor viselkedésű. Gyakorta felemeli a hangját, főként 

mikor elveszti a türelmét. Erősen munkál benne a felelősségtudat. Érzelmileg kissé labilis, kevéssé 

megfontolt cselekedetek és kirohanások jellemzik.  
Motiváció: Felnéz a nővérére és a maga módján szereti őt. Ez az oka annak, hogy az ő érdekében, 

az ő védelmében bármire képes lehet. 

„Tartsd a pofádat, ha a nagyasszony előtt állsz férfi állat!" 
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Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 14 
Gyorsaság: 15 

Ügyesség: 13 

Egészség: 13 
Szépség: 10  

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 11 
Érzékelés: 15 

 

Ép: 10 
Fp: 46 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 4 
AME: 1 

Ké: 17 

Té: 53 
Vé: 105 

Cé: 3 

 

Kiemelt képzettségek 

Vadászat Af Nyomolvasás Mf Rejtőzködés 45% 

 

Fegyver:  
Dárda: Tám./kör:1, Ké:25, Té:66, Vé:110, Sebzés:1k6+1 

 

 
 

 

GUPRA  3. tsz harcos  Toronyfalvi férfi, Grillda másod ágyasa 
 

Jellemzés: Ő a nagyasszony második számú, de legrégebbi ágyasa. Erős, de visszahúzódó figura. 

Látszólag semmilyen szempontból nem kiemelkedő a toronyfalviak közül. (A játékosok tekintete jó 

esetben átsiklik majd rajta.) Valójában a rejtőzködő Sa-Quad ereklye folytonos befolyása, 
ellenőrzése alatt áll. 

Kinézet: Vadember, testfestéssel, különféle testdíszekkel, csont homlokvédővel, rongyos 

ruházatban. A helyi férfiak közt átlagosnak számító külső alatt, erős, fizikailag jó állapotban lévő 
férfi test leledzik. 

Jellem: (rend-halál) Látszólag egyszerű, csökkent értelmi képességű, visszahúzódó és magának 

való férfi. Valójában az ereklye hatalmán keresztül manipulálja őt és a falut vezető nőket. 

Motiváció: Az ereklye egyetlen célja, hogy visszatérjen Kránba. Erre nem lát más utat, mint hogy 
visszaszerezze a hazavezető kapukövet, majd annak segítségével kaput nyisson urának otthonába. 

Ezt azonban sem önerőből, sem a falusiak segítségével nem tudja végrehajtani. Ellenben most, 

hogy a JK képbe kerülnek az ereklye elérkezettnek látja az időt, hogy cselekedjen. 
„Hmmm?!" 

 

Statisztikák 
Erő: 15 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 11 
Egészség: 13 

Szépség: 12 

Intellig.: 6 (12) (ereklye!) 

Akaraterő: 5(10) (ereklye!) 

Asztrál: 5(9) (ereklye!) 

Érzékelés: 13 (ereklye!) 

 
Ép: 10 

Fp: 35 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 0 (ereklye!) 

AME: 0 (ereklye!) 

Ké: 16 
Té: 41 

Vé: 91 

Cé: 1 
 

Kiemelt képzettségek 

Birkózás Af 
 

Fegyver:  

Bot (furkós): Tám./kör:1, Ké:18, Té:48, Vé:105, Sebzés:1k6+1 

 
Felszerelés: Sa-Quad csont fejpánt, ereklye (Lásd 24. old.) 
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ILLAHR LAWAL DA VINIEL  2. tsz lovag Toronyfalvi férfi, hajótörött, erioni nemes 
 

Jellemzés: A tekintélyes, kyr felmenőkkel bíró, Eriont a mai napig is uraló da Viniel család egyik 

tagja. Családja néhány hónappal ezelőtt követként küldte északra, politikai tárgyalások 

lebonyolítására, amikor hajóját, a Türkizsellőt előbb elragadta a Gavarra’nellah, majd a sziget 

közelében több mint negyven nappal ezelőtt elsüllyesztették a krillének. Ő szerencsésen a partra 
menekült, ahol a toronyfalviak befogadták, és némi ellenkezés után Selma első ágyasa lett. 

Kinézet: Átlagos testalkatú, kissé leromlott fizikai állapotban lévő férfi, kinek megjelenésében 

könnyen felfedezheti az értő szem a közvetlen kyr felmenőket. Egykori méregdrága ruházata, mely 
leginkább kapitányi öltözékre emlékeztetheti a tudatlan szemlélőt, mostanra már teljesen 

elrongyolódott. 

Jellem: (rend) Ő egy kétségbeesett ember, akinek a sziget miatti szellemi hanyatlása igen jól 
észlelhető. Zavart elméjű, ezt gondolhatják róla első pillantásra a külvilágból érkezettek.   

Motiváció: Tisztább pillanataiban a külvilágból érkezetteket szüntelenül arról győzködi, hogy 

vigyék el őt erről az átkozott helyről. Illetve arról, hogy keressék meg és mentsék meg a fogságba 

esett húgát, aki szellembeszédben (pszi-telepátia) szüntelenül kérleli őt, hogy mentse meg. 
„Én egy mérhetetlenül gazdag hercegi család tagja vagyok … azt hiszem?!" 
 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 11 
Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 15 

Egészség: 13 

Szépség: 14 
Intelligencia: 14 (10) 

Akaraterő: 15 (11) 

Asztrál: 14 (10) 
Érzékelés: 13 

 

Ép: 10 

Fp: 30 (25) 
Mp: - 

Pp: 8 (0) 

MME: 5(1)+40 
AME: 4(0)+40 

Ké: 13 

Té: 41 

Vé: 97 
Cé: 5 

 

Kiemelt képzettségek 

Politika/diplomácia Af Írás/olvasás Af Pszi használat Af 
 

Fegyver 

  Tőr: Tám./kör:2, Ké:23, Té:49, Vé:99, Sebzés:1k6 
 

 

 

DAKRYLLA DA VINIEL  0. tsz Dreina-pap Türkizsellő hajótöröttje, kyr, erioni nemes 
 

Jellemzés: A tekintélyes, kyr felmenőkkel bíró, eriont mai napig is uraló da Viniel család egyik 
tagja. Őt és testvérbátyját családjuk néhány hónappal ezelőtt követként küldte északra, politikai 

tárgyalások lebonyolítására, amikor hajójukat, a Türkizsellőt előbb elragadta a Gavarra’nellah, 

majd e sziget közelében elsüllyesztették a krillének. Ő a krillének egyik keltetőbarlangjába került 

és a mai napig is ott raboskodik. (Lásd 19. old.) 
Kinézet: Magas, vékony, ezüstszürke hajú, zöld szemű kyr nő, akinek külső megjelenésére 

komolyan rányomta bélyegét az elmúlt hetek raboskodása. Ruházata cafatokban lóg róla, testét 

több helyen sebek csúfítják. Ráadásul jókora hasa egyértelművé teszi, hogy „áldott” állapotban 
van.  

Jellem: (rend-élet) Ijedt, zavart, a körülményekhez képest egészen jó szellemi állapotban lévő nő. 

Motiváció: Ki szeretne jutni minden áron előbb a keltetőbarlangból, majd a szigetről.  
„Jönnek! Jönnek! Kérem ne hagyják, hogy megint hozzám érjenek!" 
 

Statisztikák 

Erő: 10 

Állóképesség: 10 

Gyorsaság: 12 
Ügyesség: 14 

Egészség: 13 

Szépség: 16 
Intelligencia: 15 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 13 
 

Ép: 9 

Fp: 18 (9) 
Mp: 0 

Pp: 10 

MME: 6+40 

AME: 4+40 
Ké: 11 

Té: 26 

Vé: 83 
Cé: 4 
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Kiemelt képzettségek 

Politika/diplomácia Af Írás/olvasás Af Pszi használat Mf 

 
 

 

EKRAKSAKTARAKTHA ELEIDIN  Eleidin bestia  az Elátkozott Vidék tűzvarázslója 
(Besti. (2. kiad.)  69. old.) 

 

Jellemzés: Az Elátkozott Vidéken élő, tűzmágiát művelő és kutató faj egyik egyede. Négy éve él a 
szigeten, miután egy szerencsétlen véletlen folytán a sziget instabil térkapuja a szó szoros 

értelmében átrántotta ide. A Kapuk terméből varázserejének köszönhetően a keleti (fő)bejáraton 

keresztül sikerült elmenekülnie a rá rontó káoszlények hordája elől. Nem sokkal később, amikoris 

belátta, hogy képtelen hazajutni, a sziget lávatavának közepén alakította ki itteni bazalt otthonát. 
Azóta is a tűzmágiát, illetve annak sajátos térmágikus vetületeit kutatja. A Kapuk terméről, a kapu 

működéséről nincs szinte semmi információja, hiszen egy percet sem tölthetett el ott, és akkor is 

volt más dolga, mint hogy szemlélődjön. Amit viszont biztosan tud, hogy az instabil kapu miatt 
képtelen hazavezető tűzkaput nyitni. 

Mivel nem beszél, kizárólag telepatikus úton és ott is csak álló képekben kell megértetnie magát 

vele annak (a JK-nak), aki kommunikálni kíván vele! 
Kinézet: Meztelen férfi. Teste emberinek tűnik, bár szikár és csontvázszerű. Bőre fakó bronzszínű, 

haja ezüstfehér.   

Jellem: (rend) Alapjában véve békés természetű és kerüli a másokkal való konfrontációt.  

Motiváció: Szeretne hazajutni, ám ehhez valakinek végképp le kellene zárnia az instabil térkaput, 
amelynek mikéntjéről ő sem tud szinte semmit. Idővel, ha a karaktereknek sikerül a bizalmába 

férkőzni – ami nem is annyira nehéz, hisz az eleidinnek sincs sok választása – hajlandó nekik 

felajánlani, hogy a kapu lezárásáért cserében ő elviszi innen őket az Elátkozott Vidékre.  (Ez 
utóbbi tényt inkább nem hangsúlyozza ki.) 

„…" 

 

Statisztikák     
Erő: 10 

Állóképesség: 16 

Gyorsaság: 12 
Ügyesség: 12 

Egészség: 18 

Szépség: 10 
Intelligencia: 18 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 16 

Érzékelés: 14 
Sebesség: 110 (SZ) 

Ép: 9 

Fp: 75 
Mp: 90 

Pp: 20 

MME: 26 

AME: 26 
Ké: 15 

Té: 25 

Vé: 90 
Cé: 45 

 

Fegyver 

Pusztakéz: Tám./kör:1, Ké:15, Té:25, Vé:90, Sebzés:1k3 
 

Faji képesség:  

 A teljes Tűzmágia alkalmazásán kívül képes a Lávamágia alkalmazására, amely annyit tesz, 

hogy 35 Mp-ért egy köbméter lávát képes tetszés szerint manipulálni. A fajra jellemző 
Tűzszimpátián alapuló utazást, az instabil térkapu kiiktatásáig képtelenek alkalmazni. A lávató 

közvetlen közelében 1 kör, míg másutt 1 perc alatt nyernek vissza 1 Mp-ot. 

 Bár hímnemű, az Elátkozott Vidéken való életmódja miatt mentesült Orwella átka alól, azaz 

szellemileg ő nem épül le. 

 Képes a kétirányú pszi telepátia alkalmazására, akár a nem pszi használókkal szemben is, bár 

előszeretettel kommunikál lángképekkel is. 
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ZYBOL VILLÁM ZIGEBOR  6. tsz bajvívó  a Hullámtaraj kalóz kapitánya 
 

Jellemzés: Kalóz, rabszolgakereskedő, párbajhős, nőcsábász és világfi mind egyszemélyben. A 

Hullámtarajnak, a Godotai-tenger hírhedt hajójának a kapitánya, kinek nagyságrendekkel több az 

ellensége, mint a barátja, bár az alvilági körökben sok helyen elismeréssel beszélnek róla. 

Kinézet: Harmincas éveinek elején járó, magas, könnyed mozgású, hihetetlenül jóképű férfiú, aki 
mindig ízlésesen és elegánsan öltözködik. Kecskeszakáll, apró bajusz és soha le nem törölhető 

félmosoly van az arcán. 

Jellem: (káosz) Kifinomult ízlésű, vidám, bőbeszédű, laza erkölcsű ripacs. Van egyfajta 
betyárbecsület, amelyet többé-kevésbé magáénak tud, de szinte mindig csak önös érdekeit tartja 

szem előtt. Legénysége, mint cselekedeteinek elsődleges közönsége, ettől függetlenül sokra tartja, 

sőt rajong érte.  
Motiváció: Pénz, hírnév, nők, hírnév, hatalom, hírnév! 

„Megjelenésük kíváncsivá tett. Ha nem veszik tolakodásnak mondják, honnét és miért érkeztek erre 

a nyomorúságos helyre …, mármint valójában?" 
 

Statisztikák 

Erő: 11 
Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 17 

Ügyesség: 116 
Egészség: 13 

Szépség: 16 

Intelligencia: 16 

Akaraterő: 15 
Asztrál: 16 

Érzékelés: 14 

 
Ép: 8 

Fp: 55 

Mp: - 

Pp: 25 
MME: 5+25 

AME: 6+25 

Ké: 23 
Té: 63 

Vé: 130 

Cé: 6 
 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat Mf 
Emberismeret Mf 

Lefegyverzés Mf 

Mellébeszélés Mf 
Vakharc Mf 

Ugrás 50% 

Hárítófegyver Af 
Pszi Af 

 

Fegyver 

Tőrkard: Tám./kör:2, Ké:37, Té:85, Vé:154(+19), Sebzés:1k6+2 
Hárítótőr: Tám./kör:2, Ké:31, Té:67, Vé:149, Sebzés:1k6 

 

 

 
ECHROTON  4. tsz harcos  a Hullámtaraj toroni elsőtisztje 
 

Jellemzés: Az Abasziszból származó, szálfa termetű fegyverforgató Zybol jobbkeze. Tekintélyes 

testi adottságokkal bíró, állítólag a híres falanx iskolák egyikét is megjárt férfi. 

Kinézet: Közel két láb magas, tagbaszakadt, éjfekete szakállal és hajjal bíró tengerész. Harcban kis 
pajzsot és egykezes csatabárdot forgat.  

Jellem: (káosz) Nagyhangú, agresszív ember, aki tettekkel vívta ki magának a legénység tiszteletét.  

Motiváció: Tisztában van vele, hogy a kapitánya mellett sosem lesz híján izgalmaknak és 

vagyonnak. Mára már valódi barátság bontakozott ki kettejük közt. Ez az, amiért a mai napig is jól 
megfér egymás mellett e két, egyébként merően más személyiségű szerencsevadász. 

„Ölsz vagy téged ölnek, ilyen egyszerű az élet!" 
 

Statisztikák 

Erő: 16 
Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 14 
Egészség: 15 

Szépség: 13 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 15 
Asztrál: 11 

Érzékelés: 13 

 
Ép: 12 

Fp: 50 

Mp: - 

Pp: - 
MME: 5+17 

AME: 1+17 

Ké: 14 
Té: 53 

Vé: 102 

Cé: 4 
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Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat Mf Pajzshasználat Mf Hajózás Af 

 

Fegyver  
Egykezes csatabárd: Tám./kör:1, Ké:24, Té:75, Vé:123(+20), Sebzés:1k10+2 

Kis pajzs: Tám./kör:1, Ké:15, Té:53, Vé:122, Sebzés:1k6+2 
 

 

 
NEINLA   3. tsz boszorkány  Zybol kyr származású ágyasa 

 

Jellemzés: Zybol mindig is vonzódott a különleges, egzotikus lányok után. Ennek a mániának az 

ékes bizonyítéka a kyr ősökkel bíró boszorkány itt léte. A kapitány élvezi a kihívásokat, az 
izgalmakat, e lány „becserkészése” pedig komoly kihívás volt, még neki is. Ám míg a szerelmi 

bájitalnak, mellyel végül magához láncolta, tart a hatása, addig nincs félni valója ettől a 

nőstényördögtől. 
Kinézet: Magas, vékony, csodás női alakkal és kyr felmenőkkel rendelkező, minden férfi szívet 

megdobogtató szépség. Haja ezüstszürke színű, szeme sötétzöld. 

Jellem: (káosz) Izgalmas, az élvezeteket hajszoló némileg beképzelt nő, izgalmas ötletekkel és 
gondolatokkal.  

Motiváció: Minden más gondolatát elvakítja a Zybol iránt szerelme. 

„Nem mindennapi ajándék vagyok a sorstól e férfi számára! " 

 

Statisztikák 

Erő: 8 

Állóképesség: 9 
Gyorsaság: 15 

Ügyesség: 14 

Egészség: 13 

Szépség: 17 
Intelligencia: 14 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 16 
Érzékelés: 12 

 

Ép: 6 

Fp: 20 
Mp: 24 

Pp: 17 

MME: 6+17 
AME: 6+17 

Ké: 15 

Té: 29 

Vé: 84 
Cé: 4 

 

Kiemelt képzettségek 
Szexuális kultúra Mf Lélektan Mf Mellébeszélés Af 

 

Fegyver  
Tőr: Tám./kör:2, Ké:25, Té:37, Vé:86, Sebzés:1k6 

 

 

 
 

YUMICHY  Umich bestia  Zybol testőre 

(Besti. (2. kiad.)  208. old.) 
 

Jellemzés: Senki nem tudja, Zybol mivel érte el, hogy ez a bestia a szolgálatába szegődjék. Elég 

annyit tudni, minden umich imádja a hasát. A legénység egyszerű tagjai nem is sejtik, hogy a 
kapitányi kabinban mi rejtezik pontosan. 

Kinézet: Általában könyvespolc alakjában leledzik, a kabin egyik, a bejárati ajtó felöli sarkában.  

Jellem: (káosz) Amennyiben jól van lakva – és ezt a kapitány mindenkor biztosítja számára –, jó 

kedélyű lényről beszélhetünk. Ám agresszorokkal szemben igen kegyetlen dolgokra képes.  
Motiváció: A Zybollal kötött egyezség értelmében óvja meg a kapitányt. 

„Megvagy!!! Innen nem jutsz ki élve!" 
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Statisztikák 

Erő: 18 

Állóképesség:  - 

Gyorsaság: 12 
Ügyesség: 12 

Egészség. 21 

Szépség: - 
Intelligencia: 15 

Akaraterő: 14 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 16 
Sebesség: 20 (SZ) 

Ép: 50 

Fp: 110 
Mp: - 

Pp: - 

MME: immunis 

AME: immunis 
Ké: 45 

Té: 95 

Vé: 130 
Cé: 0 

 

Fegyver 
  Tőr: Tám./kör:3, Ké:45, Té:95, Vé:130, Sebzés:2k10/2k10/1k10 

 

Faji képesség:  

 Bármilyen embernél nagyobb (N) tárgyat alakját és anyagát képes felvenni 20 kör alatt. Ahhoz, 

hogy e tárgyon támadásra, helyváltoztatásra vagy kommunikációra alkalmas testrészeket 
„növesszen” 2 kör is elegendő. 

 

 

 
 

 

TOVÁBBI NJK-K ÉS BESTIÁK 
 
Toronyfalvi nők 3. tsz. harcosok  Toronyfalva vezetői   41. old. 

Toronyfalvi férfiak 2. tsz. harcosok  Toronyfalva lakói   41. old. 

Tengerészek  1-2. tsz. harcosok az egyes hajók legénysége  42. old. 
Hibridek  kasztnélküliek  Zátonyfalva lakói   42. old. 

Krillének  2-5. tsz. harcosok a környező vizek lakói   43. old. 

 
 

Fattypöfeteg     a szigeten élő veszélyes gombafaj 44. old. 

Trentea végzete  Besti. (2. kiad.)  167. old. a szigeten élő rondító kóró  44. old. 

Seidal   Besti. (2. kiad.)  92. old. a szigeten élő vámpírfa    44. old. 
Siramor  Besti. (2. kiad.)  198. old. a szigeten élő óriás százlábú  45. old. 

Gupka       a szigeten élő halászmadár   45. old. 

Káoszlény  Besti. (2. kiad.)  124. old. a kaput őrző  élőholt lények  46. old. 
Múmia    Besti. (2. kiad.)  89. old. a kaput őrző élőholt Orwella-papnő 46. old. 

Éjlélek      a tébolyult aquir lélek a templomban 47. old. 

Yamm-Haikan  Besti. (2. kiad.)  218. old. a Krillének istene, kráni   47. old. 
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 TORONYFALVI NŐK   3. tsz. harcosok  Toronyfalva vezetői  

 

Szerepük: Közel kéttucatnyian vannak. A szigeten élő emberek összetartó vezetői. 

Kényszerűségből ugyan, de kivétel nélkül ügyes harcosok mind.  
 

Statisztikák 

Erő: 13 
Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 13 
Egészség: 13 

Szépség: 12 

Intelligencia: 12 

Akaraterő: 12 
Asztrál: 12 

Érzékelés: 13 

 
Ép: 10 

Fp: 35 

Mp: - 

Pp: - 
MME: 2 

AME: 2 

Ké: 15 
Té: 45 

Vé: 97 

Cé: 3 

 

Fegyver 

Ököl: Tám./kör:2, Ké:25, Té:49, Vé:98, Sebzés:1k2 

Kés: Tám./kör:2, Ké:25, Té:49, Vé:97, Sebzés:1k5 
Dárda: Tám./kör:1, Ké:23, Té:58, Vé:102, Sebzés:1k6+1 

 

Megjegyzés: Képzettségek különféle (általában Af-ú) szakmák, illetve amiket a szerepkör 
megkíván. 

 

 

 
 

TORONYFALVI FÉRFIAK  2. tsz. harcosok  Toronyfalva lakói   

 
Szerepük: Ők a szigeten élő, a hely sajátosságai okán szellemileg visszamaradott, félig barbár 

férfiak. 

 

Statisztikák 
Erő: 14 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 12 
Ügyesség: 12 

Egészség: 14 

Szépség: 10 
Intelligencia: 10(5) 

Akaraterő: 10(5) 

Asztrál: 10(5) 

Érzékelés: 12 
 

Ép: 11 

Fp: 25 
Mp: - 

Pp: - 

MME: 0 

AME: 0 
Ké: 13 

Té: 39 

Vé: 90 
Cé: 2 

 

Fegyver:  

Ököl: Tám./kör:2, Ké:23, Té:43, Vé:91, Sebzés:1k2 
Bot (furkós): Tám./kör:1, Ké:15, Té:46, Vé:104, Sebzés:1k6 
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TENGERÉSZEK   1-2. tsz. harcosok az egyes hajók legénysége  

 

Szerepük: A modulban szereplő átlag tengerészek. 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 12 
Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 12 

Egészség: 12 
Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 11 
Érzékelés: 12 

 

Ép: 9 
Fp: 18 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 2 
AME: 1 

Ké: 13 

Té: 30 
Vé: 87 

Cé: 12 

 

Fegyver 
Tőr: Tám./kör:1, Ké:23, Té:38, Vé:89, Sebzés:1k6 

Rövidkard: Tám./kör:1, Ké:22, Té:42, Vé:101, Sebzés:1k6+1 

Szigony: Tám./kör:1, Ké:17, Té:45, Vé:97, Sebzés:1k10+1 
Rövid íj: Tám./kör:2, Ké:18, Cé:17, Táv:90, Sebzés:1k6 

 

Megjegyzés: Mindannyian képzettek a szigony dobásában is. Néhányan rövidíjjal is rendelkeznek. 
A tisztek közt lehet olyan, aki rendelkezik a Fegyverhasználat Mf-kal. 

 

Módosítók (2. tsz.): +8 Fp, +1 AME, +1 MME, +2 Ké, +5 Té, +5 Cé, +5 Vé 

 
 

 

  
HIBRIDEK  kasztnélküliek  Zátonyfalva lakói   

 

Szerepük: Ezek a félig ember félig krillén, máskülönben szaporodásképtelen, tudatlan szemlélő 

által embernek tartott lények alkotják Zátonyfalva lakosságát. 
 

Statisztikák 

Erő: 12 
Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 11 

Ügyesség: 11 
Egészség: 12 

Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 11 
Asztrál: 11 

Érzékelés: 12 

 
Ép: 6 

Fp: 14 

Mp: - 

Pp: - 
MME: 1 

AME: 1 

Ké: 7 
Té: 14 

Vé: 72 

Cé: 1 

 
Fegyver:  

Bot (furkós): Tám./kör:1, Ké:9, Té:21, Vé:86, Sebzés:1k6 

 
Megjegyzés: Képzettségek különféle (általában Af) szakmák, illetve amiket a szerepkör megkíván. 
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KRILLÉNEK 2-5. tsz. harcosok a környező vizek lakói   

 

Szerepük: Ezek az egykor szebb időket megélt, tenger mélyén élő lények népesítik be a Nyugati 

határsziget felszín alatti zátonyait. 
 

Statisztikák 

Erő: 15 
Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 12 
Egészség: 15 

Szépség: 10 

Intelligencia: 12 

Akaraterő: 12 
Asztrál: 12 

Érzékelés: 12 

 
Ép: 12 

Fp: 30 

Mp: - 

Pp: - 
MME: 2 

AME: 2 

Ké: 16 
Té: 40 

Vé: 90 

Cé: - 

 

Fegyver 

Tőr: Tám./kör:2, Ké:26, Té:44, Vé:91, Sebzés:1k6 

Szigony: Tám./kör:1, Ké:20, Té:55, Vé:100, Sebzés:1k10+1 
 

Felszerelés: fegyvereiket egy 3. szintű, gyorsan ható (1k6 kör), ájulás/kábulat hatású, méreggel 

preparálják, ha elfogásra készülnek. Ezt egy tengeri csigából nyerik ki, és ezt vetik be a keltetőbe 
szállítandó emberek esetében is, hogy öntudatlan állapotban a barlangokba vigyék őket. 

 

Faji képesség:  

 Egyedi Villámmágia alkalmazása (Lásd 18. old.) 

 Telepatikus kommunikáció (Lásd 18. old.) 

 
Megjegyzés: Vízi harc módosítói (Lásd 26. old.) 

 

Módosítók (3. tsz.): +8 Fp, +1 AME, +1 MME, +2 Ké, +5 Té, +5 Vé 
Módosítók (4. tsz.): +16 Fp, +2 AME, +2 MME, +4 Ké, +10 Té, +10 Vé 

Módosítók (5. tsz.): +24 Fp, +2 AME, +2 MME, +6 Ké, +15 Té, +15 Vé 
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FATTYPÖFETEG    a szigeten élő veszélyes gombafaj 

Leírás: Ez az emberfej nagyságú pöfetegfajta igen bestiális növény. Terjedéséhez leginkább 
állatokat és olykor embereket használ. Amikor egy vagy több élőlény a kifejlett példánya közelébe 

(kb. 2 ynevi láb távolságon belülre) kerül, a gomba kipukkad. Spórái az élőlény bőrére kerülve 

hamar (1k6 perc) égető, viszkető érzést váltanak ki. Ez 1k6-2k6 Fp veszteséget jelent óránként, az 

érintett testfelület méretétől függően. A spórák eltávolításához mindenképp nedvességre van 
szükség. Itt jön képbe a gomba bestiális mivolta, ugyanis az állatok nyelvükkel tisztogatva magukat 

lenyelik a spórát, amely az emésztőrendszerben növénnyé fejlődik és lassan (2k6 nap alatt) megöli 

áldozatát. Nagy ritkán (2% eséllyel) az emberek légútjába, tüdejébe kerül a spóra, ami szintén 
halálos fejlemény. 

 

 
TRENTEA VÉGZETE  Besti. (2. kiad.)  167. old. a szigeten élő rondító kóró  

 

Leírás: Ez egy bokor léptékű, első ránézésre göcsörtös, satnya növény, melynek virágai világos 

színűek. Gyakorta nagyobb bozótosok más növényei közt tenyészik. Az említett virágokból 
színtelen, szagtalan vízszerű folyadék csöpög. A méreg bőrre jutva lassan fejti ki hatását 

(k6x10perc) alatt. Sikertelen Méregellenállás esetén k100-al kell kidobni a méreg hatását. 

 
01-35: A haj kihullik (Szépség –2) 

36-55: Vörös kiütések az egész testen (Szépség –3) 

56-70: Nedvedző kelések az egész testen (Szépség –4) 
71-80: A bőr teljesen áttetszővé válik (Szépség –6) 

81-89: Bűzlő, rothadó sebek az egész testen (Szépség –8, 1k5 Fp/nap) 

90-96: Minden szőr, haj és köröm kihullik, helyükön nedvedző kelések lesznek (Szépség –11, 1k10 

Fp/nap) 
97-00: Mint az előző pontban, csak nagyobb bőrfelületekkel együtt történik a ki/lehullás (Szépség –

15, 2k10 Fp/nap, az Egészség betegségekkel szemben a negyedére csökken) 

 
A hatás természetes úton nem szűnik meg, ám méregsemlegesítéssel, illetve megfelelő ritka 

gyógynövények és Herbalizmus Mf képzettség együttes meglétével semlegesíthető. A fent említett 

fizikai elváltozás és a Szépség csökkenés -2 pont/nap ütemben zajlik le.  

 
 

SEIDAL   Bestiárium (2. kiad.) 92. old.  a szigeten élő vámpírfa 

 
Előfordulás: nagyon ritka  

Megjelenők száma: 1 (Lásd a leírást) 

Termet: K-Ó 
Sebesség: 0 (SZ) 

Támadó érték: 55 + (1-50) (105) 

Védő érték: 65 

Kezdeményező érték: 15 
Célzó érték: 35 

Sebzés: 1k6 + speciális 

Támadás/kör: 1-5 + speciális (5) 

Életerő-pontok: 1-50 + speciális (50) 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: immunis 

Pszi: - 

Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz, Halál 

Leírás: Ez egy élőholt, vérszívó növény. Megjelenésében nem üt el a többi itt honos növénytől, bár 

táplálék híján kiszáradtnak tűnhet. A fenti értékei a növény életkorától függőek. Mozgással, 

nyikorgással csalogatja közel áldozatait, majd gyökereivel és ágaival próbálja megragadni. Akit 
megragad, azt többé nem ereszti. A hosszú kacsok végén növő leveleit áldozatára ejti (CÉ), majd 

nekilát a vérszívásnak (1k5Fp). Minden elszívott Fp 1 Ép-t jelent neki, törzse SFÉ-je 5-ös, de 

kizárólag mágikus fegyverrel és tűzzel sebezhető.  (Zárójelben a Kapuk csarnokának főbejáratát 

„őrző”, és egyben a szigeten élő legidősebb példány.) 
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SIRAMOR Bestiárium (2. kiad.)  198. old.  a szigeten élő óriás százlábú   

 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1k6 
Termet: E 

Sebesség: 80 (SZ), 60 (V), 30 (Falon) 

Támadó érték: 55 
Védő érték: 75 

Kezdeményező érték: 10 

Célzó érték: - 
Sebzés: 2k6 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 18 

Fájdalomtűrés-pontok: 42 
Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 7 
Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 
Jellem: állati  

Leírás: Fél láb magas, de három láb hosszú, barlangi százlábú. Kitin páncél védi a testét, SFÉ: 2. 

Dögevő. Gyakorta a barlangok faláról, tetejéről veti magát áldozatára. Amit megragad egyszer 

csáprágójával, azt többé nem ereszti. Részben ő felel a szigete behálózó barlangrendszerek 
létezéséért. 

 

 

GUPKA        a szigeten élő ragadozó halászmadár  

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: 3k10 
Termet: K 

Sebesség: 85 (V), 15 (SZ) 

Támadó érték: 50 
Védő érték: 90 

Kezdeményező érték: 25 

Célzó érték: - 
Sebzés: 1k5 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 4 

Fájdalomtűrés-pontok: 9 
Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 6 
Pszi: - 

Intelligencia: állati  

Max. Mp.: - 

Jellem: állati  
Leírás: Külsőre leginkább a pingvinekre emlékeztető vízimadarak, amelyek rajban vadásznak és a 

piranjákhoz hasonlatos módon, náluknál sokkalta nagyobb élőlényekkel is könnyedén végeznek, 

amennyiben azok a halászterületükre tévednek. Vízi harc módosítói (Lásd 26. old.). A 
szárazföldön, ahová fészkeiket rakják, már sokkalta esetlenebbek (harc helyhezkötve) és 

gyávábbak. Éjjel inaktívak a tojásikon ülnek, csupán nappal vadásznak a környező vizekben. 
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KÁOSZLÉNY  Besti. (2. kiad.)  124. old.  a Kapuk csarnokát őrző élőholt lények  

 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1k6 

Termet: N 

Sebesség: 120 (SZ) 
Támadó érték: 70 

Védő érték: 50 

Kezdeményező érték: 10 
Célzó érték: - 

Sebzés: 1k10/1k10/2k10 (karom/karom/farok) 

Támadás/kör: 3 

Életerő-pontok: 60 
Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 

Pszi: - 

Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz, Halál 

Leírás: Állati testrészek egyvelegéből, mágikus úton előállított, vérszomjas élőholtak. Kizárólag 

túlütéssel, de akár hagyományos fegyverrel is sebezhetőek. SFÉ: 0-6 A modulban szereplő 
példányok testrészeinek túlnyomó többsége siramor-októl származik. (Megj.: 2-3 SFÉ!) Fontos 

következetesen figyelembe venni e téren a sziget faunájának jellegzetességeit! 

 
 

MÚMIA      Bestiárium (2. kiad.)  89. old.     a kaput őrző élőholt Orwella-papnő (Pusztító Erő Útja) 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 60 (SZ) 
Támadó érték: 70 

Védő érték: 110 

Kezdeményező érték: 20 
Célzó érték: - 

Sebzés: 1k6 vagy fegyver 

Támadás/kör: 1 
Életerő-pontok: 18 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 

Pszi: 50 

Intelligencia: magas 
Max. Mp.: 90 (Halál szféra) 

Jellem: Káosz, Halál 

Leírás: Egy bebalzsamozott, éjfekete lepelbe csavart Orwella papnő múmiája. Kizárólag túlütéssel 
sebezhető. A tűz alapú támadások másfélszeres mértékben sebzik. Istenasszonyának hála, képes 

papi mana-pontjaiból alkalmazni a boszorkánymesteri rontásokat is, amelyeket előszeretettel 

használ is. 
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ÉJLÉLEK     a tébolyult aquir lélek a templomban  

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 160 (L) 
Támadó érték: 70 

Védő érték: 70 

Kezdeményező érték: 40 
Célzó érték: - 

Sebzés: 1k10 

Támadás/kör: 2 
Életerő-pontok: 30 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 

Pszi: - 

Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz, Halál 

Leírás: Egykori aquirok evilágon maradt, minden élőt elvakultan gyűlölő élőholt szellemei. 
Kizárólag túlütéssel sebezhetőek, ha mágikus fegyvert vetnek be ellenük. Szintén ilyen fegyverzet 

kell az ellenük való harc során.  Fekete, szellemszerű, közel három láb magas alak amikor támad, 

máskülönben emberi szem számára láthatatlan. 

 
 

 

YAMM-HAIKAN Bestiárium (2. kiad.)  218. old.  a Krillének istene, kráni  
 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 
Sebesség: 90 (SZ), 75 (V) 

Támadó érték: 90 

Védő érték: 120 
Kezdeményező érték: 45 

Célzó érték: 35 

Sebzés: 1k6 
Támadás/kör: 3 

Életerő-pontok: 25 

Fájdalomtűrés-pontok: 45 

Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: immunis 

Pszi: 60 
Intelligencia: magas 

Max. Mp.: 110 

Jellem: Káosz, Halál 
Leírás: E lények egy meztelen vénasszonyra hasonlítanak. Boszorkánymesteri mágiát 

alkalmaznak, és körönte 20 Mana-pontot nyernek vissza ennek során. Nem ismerik az 

Alapvarázslatokat, Elemi mágia, Földmozgatás, Homokvihar, Lávafolyam, Szentségtelen kapu 

varázslatokat.  
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TÉRKÉPEK 
 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez többnyire észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép - mely általában hálós szerkezetű - milyen méretezéssel 

készült, vagyis hogy a hálós szerkezet egy egysége pontosan mekkora távolságnak felel meg. 
 

Ynev 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 
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Nyugati határsziget 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 
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Zátonyfalva 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 
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Világítótorony 
(Tájolás: északi, Lépték: 1 cm = 2 ynevi láb) 
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Templom 
(Tájolás: nyugati, Lépték: a térképen) 
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Kapuk csarnoka 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 

 
 

 



 54 

KIADANDÓ ANYAGOK 
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Látomások 
/egyoldalas nyomtatás/ 

Mikor Mit lát a csak képekből álló látomásában a kiválasztott karakter: 
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A torony csúcsán lévő karcsú oszlop szüntelen ragyogása vakítja el a tekintetedet. A 

közted és a torony közti részt ezer árnyalatban zöldellő lugas tölti be, számtalan virága 

szemet gyönyörködtető látvány. Bal felől, a sárga kaviccsal felszórt gyalogútmentén egy 
ifjú szerelmespár üldögél a fából faragott padon. Nemes vonások, gazdag kelmék. 

Mindkettejük szomorú. Nem kétséges, egy szívfájdító búcsúzkodás pillanatainak lehetsz 

tanúja. Mögöttük, a tengeröböl kéklő hullámai közt egy csodás kyr tengerjáró tör habzó 

utat magának kérlelhetetlenül. 
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A rézszínű, domborművekkel gazdagon telerótt bronz kapuszárnyak törött 
madárszárnyakként lógnak az emberfeletti erőktől megrongált kapuvasakon. A fehér 

színű, két irányba messze elnyúló falak elé sorba ültetett törpefák némelyike már 

gyümölcsöt hozott, többségük azonban még csak virágkoronát visel. Nem törődnek azzal 

a nemesi arcvonásokkal bíró nővel, aki üveges, ibolyakék szemekkel töretlen bámulja, az 
élők által soha meg nem látható elmúlásba vezető utat. Tengerkék dreggisét, melyet 

válltól csípőig kérlelhetetlen sötétvörös szélű hasadás szel ketté, zaklatottan rázza a 

közelgő vihar baljós előszele. 
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Hatalmas termetű, éjfekete páncélba öltözött óriás lohol el melletted felfelé a lépcsőn, 

melytől  az ott fekvő, oszló félben lévő tetemről sűrű rajban szállnak tova a döglegyek. 
Amint a bejárati folyosó mellett álló két nőszobor közé ér, hirtelen visszatekint. Kétség 

sem fér hozzá, tart valamitől. A hátborzongató koponyaarc vörös fényben ragyogó szemei 

keresztülnéznek rajtad gyűlöletes pillantásukkal. Az óriás, kinek jobbja tehetetlenül lóg a 
teste mellett, sietve behátrál a folyosó falai közé. A háta mögül áradó kékes színű fényben 

még jól kivehető a sziluettje. Megveti lábait, kitárja balját, fejét magasba emeli. Testének 

remegését átveszik a falak. Csupán pár pillanat és a folyosó plafonkövei sorra hullanak 

alá, a mennyezet beomlik. Mikor elül a por, döbbenetes látvány fogad. Torz állati 
kreatúrák tucatjai kutakodnak a beomlott járat tonnás kövei közt. 
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A  nyolcszögletű oltárkő előtt egy hófehér dreggisbe öltözött, áttetsző drágakövekkel 

díszített diadémot viselő nő áll leszegett fejjel és imára kulcsolt kezekkel. Az oszlopokkal 

szegélyezett belső szentélyt, melynek falait csodás festmények díszítik, az oltárkő felől 

előszüremlő kékes színű fény ragyogja be. Távolabb, a folyosó felöli részen, valami 
mozgás látható. A nő, hisz a folyosónak háttal áll, látszólag nem vesz észre semmit. Apró 

árny óvakodik az egyik oszlop takarásában. Egy hét év forma fiúcska arca tűnik elő az 

oszlop mögül. Félénk arckifejezése, látva hogy jötte észrevétlen marad, huncutra vált. 
Majd hirtelen ötlettől vezérelve dacosan belép az oszlopkörön belülre. Teste rögvest 

természetellenes mozdulatlanságba dermed. Az áhitatba merüli nőn látszik, megérezte a 

dolgot, és kisvártatva abba is hagyja imáját. Felpillant. Arcán jól látható rosszallással járul 
a gyermekhez, körbejárja, láthatóan dorgálás jut neki osztályrészül. Végül csípőre tett 

kézzel megállapodik előtte, rosszallóan ingatja fejét. Aztán szánakozva megérinti a szőke 

buksit, és mintegy varázsütésre az apró karok ölelésre lendülnek. A kyr nő a karjában 

viszi ki a nyakába kapaszkodó síró csöppséget. 
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Különös, amorf alak magasodik a jobboldali kapuív előtt. Alaktalan testéből váratlanul 

kar vastag csápok sarjadnak, majd a kocsonyásan remegő hústömegből egy, magából 

belülről több helyen gyenge fényt árasztó, látszólag több kilós, szabályos borostyánkő 
keveredik elő. Pontosan beleillik a boltív szemöldökfáján található szögletes áttörésébe. A 

borostyán felfénylik, melynek hatására a kapuíven belül kéklő fényfüggöny ereszkedik 

alá. A káosz szolgája mögött álló alakok a félhomályba hátrálnak. Csupán néhány pillanat 
telik el és éjfekete árnyak kíséretében egy sötétruhás nő lép ki a függöny mögül. Romlott 

szépség. Arca festett, ruhája sötét és hivalkodó. Nyakában egykedvűen pihen egy 

embertenyérnyi aranyszín kígyószíves medál, amelynek rubinkő szeme most rád kacsint. 
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Egy gyönyörű, sötét ruhába öltözött nő lép melléd az erkélyre. Nem vesz tudomást rólad. 

Vérrel szegélyezett ajkai elmosolyodnak és ettől téged kiráz a hideg. Jobbra a távoli 
hegygerincet kémleli, ahol – ez nem kétség – egy sötét fából készült hajó lebeg a 

levegőben. Széttárja karjait, örülsz neki, hogy a száját elhagyó sötét igéket nem hallhatod. 

A nyakában lévő tenyérnyi medál már vörösen izzik. Hirtelen a felhők felől egy több tíz 

méter hosszú, két ember széles lángkígyó tör elő hihetetlen sebességgel, amely egy 
pillanat alatt ketté szeli a hajót. Nyomban lángra kap és mint egy viharban sodródó falevél 

zuhan le alig karnyújtásnyira melletted, a sötét szépség csupán egy lesajnáló pillantást vet 

rá, mielőtt továbbállna. Ám te még mintha látnád, hogy a lángoló roncsok közül egy apró 
görnyedt alak tántorog elő, majd a viharosan tajtékzó habok közé veti magát.  
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Az apró, fehérre festett házakból álló, hegyoldalba épített csodás kis városka utcáin 
öldöklő küzdelem zajlik. Emitt sötét árnyak tucatjai köröznek egy három arcú lény körül, 

aki kevés sikerrel próbálja lángoló pallosával távol tartani, az életerejére szomjazó sebes 

lidérceket. Amott egy lángoló hegy égeti szénné, a reá rontó állatemberek hordáit. Kissé 
távolabb, sötétruhás nők járják sorra a néhány nappal ezelőtt legyilkolt helyiek oszló 

félben lévő tetemeit, hogy a kezükben lévő, vörösen izzó szimbólum hatalmával 

visszarángassa őket a kárpiton túlról, megbosszulni gyilkosaik tettét. Aztán megremeg a 
föld és városka fölötti hegycsúcs őrült robajjal kezdi világra okádni a beleiben tomboló 

magmát. 
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Egy torz, brutálisan vastag lábakon álló óriás lépdel a távoli hegygerinc felett horgonyzó 

éjfekete hajó irányába, amikor azt egy égi lángoszlop tépi ketté. A szörnyeteg 

megtántorodik, majd térdre esik. Néhányat szusszant, majd a fejét rázza. Lomha 

mozdulatokkal a völgy felé fordul. Láthatóvá válik, hogy bal combjába egy éjfekete 
lándzsa ékelődött nemrég. Az ijesztő arcú óriás sebesült lábából mélykék vér csurog. A 

vérpatak útjába kerülő növények füstölögve hamvadnak el. A szörnyeteg széttárja karjait, 

a fekete erek kidagadnak egész testén, ahogy a vörös fogakkal háromszorosan 
szegélyezett szája szóra nyílik. Kétágú farka szaporán csapkod a teste körül, mígnem a 

hegyoldal megremeg, úgy hogy az óriás mögött a talaj is megrepedezik. A repedések 

közül váratlanul láva tör elő, amely a szörnyszülött testét hamuvá égetve iramodik a völgy 
felé, mialatt maga a hegycsúcs a születőben lévő vulkáni kráterbe omlik. 

 

 

 
 

Az aktuális részt tépd le és add át a tetszőleges JK-nak egyszeri elolvasásra, mialatt a csapat többi 

tagjának lemeséled, hogy a valóságban miképp is néz ki az adott helyszín. 
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Cserépdarabok 

 


