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Bevezető 
 
Koncepció 
A modul 3 különböző, egymástól játékvezetésileg független részmodulból áll. A részmodulok 
egymást követik időben, de köztük évek, évtizedek is eltelnek. A Játékos Karakterek nem 
cserélődnek (kivéve elhalálozás esetén – a részleteket lásd később), ugyanazon személyek 
maradnak, ám az idő múlásával idősödnek, tapasztalnak, fejlődnek. Az első részmodulban zöldfülű 
szerencsevadászok, a másodikban középkorú, tapasztalt kalandozók, a harmadik részben pedig 
már történelemíró hősök. 
A kalandban 5 JK-t feltételezünk. Amennyiben a te csapatod ettől eltérő létszámmal rendelkezik, 
megfelelő módon, józan átgondolással módosítsd azokat a részeket, melyek 5 JK-t kezelnek (nem 
sok ilyen van). 
 
A kaland dióhéjban 
A történet P. Sz. 3660-ban Ifinben, a Tűtoronyban játszódik (legalábbis ott kezdődik és végződik). 
Egy toroni boszorkányherceg időmágikus rituálét hajt végre, térben és időben visszaküldi egy 
ember lelkét, annak akkori testébe, három különböző helyre. A lélek mindhárom esetben csak 
rövid ideig (1 órán át) van jelen a múltban, korlátozott ideje van befolyásolni a múltbeli 
eseményeket. 
A JK-k mindhárom eseménynél jelen vannak, kulcs szerepet játszanak a múltbeli történésekben, 
ám ők azokat jelennek élik meg. 
 
Az időutazásról 
Ezen tudományos téma minden emberi fantaziával kapcsolatba hozható helyen (filmekben, 
könyvekben, szerepjátékokban) rendkívüli népszerűségnek örvend. Számos elmélet létezik arra, 
hogy ha működik az időutazás, akkor milyen törvényeket követ. Mi ebben a kalandban nem 
próbálunk új elméleteket gyártani, vagy a meglévő elméletek hibáit kijavítani. Egyszerűen vesszük 
a jelenleg legismertebb paradigmát, és ezt kombináljuk a Rúna IV. évfolyam 5. számában 
megjelent „A kígyó hátán – avagy az időutazás titkai” című MAGUS cikkel. 
 
Verseny 
A modul a 2010. évi Kalandozok.hu Nyári Táborra íródott. A táborban 10+ csapatot értékeltünk, 
így a modulban pontozási szempontok is szerepelnek. Ez az egyszerű pontozási rendszer kizárólag 
a modulmegoldást értékeli, a játékosok által nyújtott szerepjáték külön kezelendő. 
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Háttér 
A modul jelene P. Sz. 3660. A történet politikai hátterének megértéséhez a következő fontos 
szereplőket kell ismertetnünk: 
- IX. Marsidas dal Raszisz, Abaszisz jelenlegi nagykirálya ( P. Sz. 3651 – 3663) 
- (leendő V.) Obed dal Raszisz, a nagykirály fia, a trónörökös (P. Sz. 3663 – 3682) 
- Kriel Athyss Dakk, toroni boszorkányherceg, a Dakk („Vadkan”) klán hercege, az Ifini 
Tűtorony „ura”, az Oroszlánpápa jobbkeze (ő a hangulatkeltő novellában szereplő toroni 
Famor) 

- Beris Randal-Cetiehir Dal Karnelian, aszisz hercegkapitány, a nagykirály bizalmasa (ő 
a hangulatkeltő novellában szereplő aszisz nemes) 

 
A Boszorkányherceg tudja (jóslatban látta, vagy magasabb körökből kapta az információt), hogy V. 
Obed – pyarroni tanítóinak hála – apja ellen lázad majd a jövőben és Tharr-ellenes lesz, ezáltal 
közvetve és közvetlenül nagy veszteségeket fog okozni Toronnak. Emiatt Obed megöletése mellett 
dönt. Hogy a Toron és Abaszisz között köttetett Concordiát ne sértse meg, ezt nem teheti meg ő 
maga (közvetve sem). Kiterveli, hogy a trónörökösnek belharcokban, aszisz kéztől kell elesnie. 
Kézenfekvő megoldás számára Beris Dal Karnelian hercegkapitány, aki mintegy 40 évvel korábban 
toroni segítséggel jutott hatalomra. 
 
Múlt 
P. Sz. 3620 környékén a Karnelian hercegi család két fiúgyermeke testvérharcot vívott a 
hatalomért. Ondur és Beris összekapott a Szigetbirtok trónja felett. Ondur Antohhoz, Beris Tharr 
híveihez fordult segítségért (Csepp és Tenger előzményei). Beris győzedelmeskedett testvére felett 
és irtotta Antoh híveit (Csepp és Tenger). Beris gyakorlatilag toroni segítségnek 
köszönheti hatalomrajutását. Később Beris – akit övéi csak Nagy Emberként emlegetnek – az 
aszisz nagykirály bizalmasa lesz, aki Toron-szimpatizáns, és tetszik neki a hercegkapitány 
határozottsága, toroni kapcsolathálója és Tharr hite. 
 
Jelen 
P. Sz. 3660-ban, több évtizedes hallgatás után az egykor segítséget nyújtó 
boszorkányherceg, Kriel Athyss Dakk, benyújtja a számlát Beris Dal Karneliannak 
(hangulatkeltő novella). Két dolgot kér tőle: 
- egy örökfém pénzérmét, mely már régóta a Karnelianok családi ereklyéje volt 
- Obed, az aszisz trónörökös megöletését 

Nemleges választ nem fogad el, ám cserébe felajánl a nemes számára egy különlegességet. 
Felkínálja számára a lehetőséget, hogy megváltoztathat három dolgot a múltjában. Az aszisz 
kiválaszthat három tetszőleges múltbeli eseményt, ahova visszaküldi a lelkét az 
akkori testébe, és egy rövid ideig tetszőlegesen cselekedhet. Ezáltal Beris helyrehozhat 
három elkövetett hibát az életében. 
 
Beris kénytelen elfogadni a lehetőséget. Először is, ő is Tharr hitén van, udvara tele van toroni 
szövetségessel (ám ettől még Beris makacs aszisz, és hazaszeretete erősebb, mint Toron iránti 
hűsége!). Másodszor – ez önmagában is helytálló indok –, egy boszorkányherceg ajánlatát 
visszautasítani nem életképes döntés. Harmadszor, de nem utolsósorban, hatalmas a csábítás, 
hogy helyrehozzon olyan hibákat az életében, melyek azóta is kísértik (például egyik 
fiúgyermekének elvesztése). 
Beris Dal Karnelian elfogadja az ajánlatot. 
 
A Boszorkányherceg politikáját jól jellemzi, hogy amit a partnere ajándéknak hisz, az is 
igazából az ő érdekeit szolgálja. Minden múltbeli esemény megváltoztatása – a tervek szerint – 
valójában a Tűtorony urának is hasznot fog hozni. 
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Kriel Athyss Dakk alaposan felkészült Beris múltjából és személyiségéből. Tisztában van a 
hercegkapitány életének minden titkával, múltjának kísértő árnyaival. Pontosan tudja hát, hogy 
milyen kiválasztott múltbéli eseményekre számíthat az aszisz nemestől, és ezekre épít is. 
 
Megemlítendő, hogy a múltba való utazás még egy boszorkányherceg hatalmát is túllépi. 
Bármily hatalmas mágikus tudással is bír a Tűtorony ura, az önmagában kevés. Három további 
tényezőre van szüksége ahhoz, hogy a rituálé létrejöhessen: 
- Egy tárgy, ami kapcsolatban van az Időfolyammal. Ezért kellett neki az örökfém 

pénzérme. Az ilyen érméket az Ötödkorban verették a kyrek, a partraszállás emlékére. Az 
őket készítő kovács azonban valamit elrontott a fém mágikus megmunkálása közben, az 
érmék azóta átkot és rontást hoznak, ha kyr kézbe kerülnek. Ezenkívül maguk az érmék 
egyébként nem rendelkeznek különleges mágiával, csupán az anyagukból származó mágikus 
tulajdonságukkal – az örökfém sosem sérül és rozsdásodik, misztikus, ezidáig ismeretlen 
kapcsolatban áll az Időfolyammal (Kyria Örök). 

- Különleges asztrológiai együttállás, mely csupán néhány évszázadonként következik be. A 
Boszorkányherceg már régóta követte a csillagok állását, tudta, hogy ez el fog érkezni. Ezt a 
lehetőséget használja most ki, hogy hatalmát erősítse. 

- Mágikus támogatás, részben a még számára is kiemelkedő megterhelés miatt, részben a 
rituálé stabil véghezviteléhez. Ezt már megszerezte: évek óta dolgozott egy rúnatermen a 
Tűtoronyban (hangulatkeltő novella). 

A fenti tényeket természetesen nem árulja el Berisnek, úgy állítja be, mintha az időutazás az ő 
hatalmával egy bármikor elérhető lehetőség lenne. Fontos tény továbbá, hogy az időben csak a 
lélek utazik vissza, a test nem. Beris lelke az időutazás során a saját korábbi testébe fog 
kerülni, és csak rövid ideig, legfeljebb egy órán át tartózkodik ott. 
 
A Boszorkányherceg a következő három múltbéli esemény megváltoztatására számít az 
aszisztól: 
1. Testvérének, Ondur Dal Karneliannak megölése a P. Sz. 3623-as Homár-parti csatában. 
Beris megnyerte ugyan a csatát, de testvére elmenekült, és megölte Beris egyik 
szövetségesét, Enitt Bardul toroni rontásérseket. Később Beris már sosem tudta lezárni ezt a 
családi szálat, testvére megszámlálhatatlan bosszúságot okozott neki a rákövetkező években. 

2. Fiának, Calyd halálának megelőzése. P. Sz. 3654-ben Beris Toronba látogatott 10 éves fiával 
együtt egy ünnepi meghívásra. Az ünnepek része volt egy toroni viadal, ahol vendégként 
Beris is indított egy saját embereiből álló csapatot. A viadalt az aszisz nemes csapata nyerte. 
A házigazda Famor hiú testvére ezért bosszúból megölette az ünnepek alatti vérnászon 
Bernis fiát, Calyd-ot. 

3. Feleségének 3646-ban bekövetkezett halálának megelőzése. Itt viszont az aszisz nem ezt az 
eseményt fogja választani, a Boszorkányherceg terveibe hiba csúszik… 

 
Hogyan kerülnek a Játékos Karakterek a képbe? Ők Beris Dal Karnelian legjobb és 
legmegbízhatóbb emberei, évtizedek óta szolgálják hűen a hercegkapitányt. Jelen voltak és 
többnyire kiemelkedő szerepet játszottak a fent említett eseményekben, és ők kísérték a nemest a 
Tűtoronyba. Ők fognak hát kulcsszerepet játszani az újraírt múltban is. 
 



Sorsfordítók Kalandozok.hu – NYT2010 

6. 

Történelmi összefoglaló 
 
 

 Beris és a JK-k szemszögéből 
A Boszorkányherceg 

szemszögéből 

 

Alternatív 
történelem, 
ami a modul szerint 
eredetileg 
megtörtént, és meg 
kell változtatni 

Hivatalos 
(ynevhű) 
történelem, 
ami az időutazás 
során helyreáll 

Alternatív 
történelem, 
ami a modul szerint 
eredetileg 
megtörtént, és meg 
kell változtatni 

Hivatalos 
(ynevhű) 
történelem, 
ami az időutazás 
során helyreáll 

P. Sz. 3620 Aldor Dal Karnelian halála. Fiai összevesznek, Ondur Antoh felé, Beris Tharrhoz fordul. 

1. rész 
P. Sz. 3623 
Homár-
parti csata 

Beris toroni 
támogatással nyer, 
de testvére megöli 
Enitt Bardul 
rontásérseket és 
elmenekül. 

Beris toroni 
támogatással nyer, 
testvére meghal a 
csatában 

Enitt meghal, utána 
káosz, a Kígyó-
irányzat kerül a 
rontásérseki székbe, 
NEM JÓ. 

Enitt életben marad, 
sokat használ 
Baraadon az 
Oroszlán 
irányzatnak, EZ JÓ. 

2. rész 
P. Sz. 3654 
Látogatás 
Toronban 

Viadalon Beris 
csapata (a JK-k) 
nyer, a 10 éves 
Calyd meghívást 
kap a vérnászra, 
melynek során 
megölik. 

Viadalon Beris 
csapata veszít, a 
vérnász során Calyd 
életben marad. 

Calyd meghal. 
Bosszúból Beris kiűzi 
az Oroszlán-hitűeket 
a Szigetbirtokról, 
teret nyernek a 
Kígyó-hitűek. NEM 
JÓ. 

Calyd életben marad. 
Az Oroszlán-hit 
marad és lesz 
uralkodó a birtokon, 
továbbá nagyobb 
teret nyer az aszisz 
politikában. EZ JÓ. 

3. rész 
P. Sz. 3660 
A Tűtorony 

A Boszorkányherceg azt várja, hogy Beris feleségének 3646-ban bekövetkezett halálát 
fogja megakadályozni. Ez nem hozott volna különösebb politikai hasznot a toroninak, 
csupán egy plusz személyt, akivel zsarolhatja és manipulálhatja az asziszt. 
Számítása azonban nem jön be, Beris mindössze egy nappal akar visszamenni a múltba, 
meg akarja öletni a Boszorkányherceg követét, aki hozzá tartott a Tűtoronyba szóló 
meghívóval. Az a szándéka, hogy ha nincs követ, elutazhat a meghívó elől, nem lesz az 
udvarban sem, tehát ő nem lesz jó megoldás Obed, a nagykirály fiának megölésére. 
 
Azonban neki sem jön be a számítása... 

P. Sz. 3663 
(A modul 
után három 
évvel) 

Merénylet Beris Dal Karnelian ellen, 
ismeretlen tettes kést döf a bordái közé. A 
Karnelianok között ismét örökösödési 
háború dúl. (Csepp és tenger) 

A Dakk klán bosszút áll, megöletik Beris Dal 
Karneliant. 
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Időbeosztás 
 
 
1. rész 
 
P. Sz. 3623 
Homár-parti csata 

1. fele (3-4 óra) A merénylet megakadályozása 
(a rontásérsek ellen) 
 

2. fele (3-4 óra) A merénylet végrehajtása 
(Ondur Karnelian ellen) 
 

2. rész 
 
P. Sz. 3654 
Látogatás Toronban 

1. fele (3-4 óra) A toroni viadal 
 
 

2. fele (3-4 óra) A vérnász és Calyd 
megmentése 
 

3. rész 
 
P. Sz. 3660 
A Tűtorony 

1. fele (3-4 óra) A Tűtorony és a 
Boszorkányherceg 
 

2. fele (0-3 óra) Az előző folytatása és 
befejezése 
 

 
Megjegyzés: Tp- és pont-osztás mindig az adott rész végén van, hogy a JK-knak legyen 
lehetőségük gondolkodni és átírni a karakterlapjaikat a következő rész kezdetére. Részletesebb 
információ minden modulrész végén és a Függelékben. 
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1. rész – A Homár-parti csata 
 
A JK-k fiatal és tapasztalatlan 1. szintű kalandozók, saját alapfelszerelésükkel indulnak. 
 
Előzmény a Jelenben 
P. Sz. 3660, a Tűtoronyban a Boszorkányherceg megteszi a szükséges előkészületeket az 
időmágikus rituáléhoz, ám ezt az épületben tartózkodó JK-k nem tudják, a dologról ekkor még 
fogalmuk sincs. A Boszorkányherceg figyelmezteti a hercegkapitányt:  
A sors kiszámíthatatlan, még a megtörtént események utólagos ismeretében sem garantált, hogy 
képes lesz végrehajtani mindent úgy, ahogy szeretne. Hogy növelje sikerének esélyét, csökkenteni 
kell a kockázatot, azaz a változások mennyiségét. Emiatt a lehető legkevésbé, és csak közvetve 
szabad befolyásolnia az eseményeket, valamint Beris senkinek nem árulhatja el, hogy ő 
(pontosabban a lelke) a jövőből jött, mert az beláthatatlan eseményeket generálhat. 
A Boszorkányherceg elkezdi a rituálét. Maga szolgál csatornaként az idő folyamának, ez 
meglehetősen igénybe veszi testét és elméjét egyaránt. Berisnek csupán annyit kell tennie, hogy a 
Messire parancsára a megfelelő időben emlékébe idézi és erősen koncentrál arra a múltbeli 
pillanatra, amikorra vissza akar jutni. 
Ez megtörténik, Beris lelke visszakerül P. Sz. 3623-ba, a Homár-parti csata utolsó összecsapásának 
előestéjén lévő saját testébe. 
 
Előzmény a Múltban 
P. Sz. 3623-at írunk, Hideg évszak, Kyel nagyhónapjának Végítélet hava. A JK-k mind Abasziszban 
nevelkedett, fiatal és tapasztalatlan kalandozók még. Pályájuk hajnalán, néhány hónappal ezelőtt 
felkarolta őket egy nemes család legifjabb tagja, Beris Dal Karnelian, aki ekkor harmincas éveiben 
jár. A megállapodás során a kalandozók 1 évre adták bérbe kardjukat (ebből egyelőre pár hónap 
telt el). Ez kölcsönös haszonnal jár, az ifjú kalandozók folyamatos munkalehetőséget, teljes ellátást 
és képzést kapnak, valamint az 1 év lejártával egy kisebb vagyont. Beris cserébe egy ifjú, 
formálható, sokoldalú bandát szerzett, akikkel ha jól bánik, hosszútávon is együttműködhet. Idővel 
kölcsönösen megkedvelik egymást. 
 
Ami történt 
P. Sz. 3623-ban, a Végítélet havában, a Karnelian Szigetbirtok legnagyobb szigetén 
összecsapnak Ondur Dal Karnelian, és testvére, Beris Dal Karnelian seregei. Ez az 
örökösödési testvérháborújuk záróakkordja. A 3 napig tartó csatározások a Homár-öböl partján 
folynak. 
Ondur serege jelentős létszámfölényben van, ennek tetemes része tengerész-harcosokból áll. A 
szervezett háborúzásra képzetlen harcosok mellé Ondur Antoh-papjai szolgáltatnak erősítést. 
Beris serege alig feleakkora, mint Onduré, ám ennek derekát a rettegett aszisz falanxok adják. Túl 
kevesen vannak, az első nap végére éppenhogy egyensúlyban tudják tartani a csatát. A második 
nap reggelén azonban megérkezik Beris támogatása: Enitt Bardul baraadi rontásérsek 
és toroni kísérete. Mágiájával megerősíti és segíti Beris katonáit, valamint isteni alakban maga is a 
csatatéren küzd, ezáltal jelentős veszteségeket okozva Ondur csapatainak. 
Ezt követően Ondur rájön, hogy a rontásérsek segítsége eldönti a csatát az ő vesztére, ha nem tesz 
semmit. Lép hát, és aznap éjjel egy áruló segítségével bejuttatja egy orgyilkosát az ellenséges 
vonalak mögé, és megöleti a rontásérseket. 
Enitt Bardul halála azonban már nem akadályozza meg a következő napon Beris győzelmét, Ondur 
emberei már megtörtek. Ezt látva Ondur még a csata vége előtt, korán reggel elhagyja a Homár-
partot, kihajózik és eltűnik testvére haragja elől. Évtizedekig ellenfele marad Berisnek a 
politikai porondon, hatalmas presztízs-veszteséget és számos bosszúságot okozva neki. 
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A cél 
Beris meg akarja akadályozni, hogy testvére 
- megölesse Enitt Bardul-t, 
- elmeneküljön. 

Beris csak azt tudja, hogy  
- áruló van a saját emberei között. Nem tudja, hogy ki az, és hogyan segíti a másik oldalt, csak 
azt, hogy az áruló, vagy egy általa bejuttatott ember megölte a rontásérseket az éjszaka. 

- Ondur másnap reggel elhagyja a Homár-partot, tehát addig van idő megölni. 
Terv: 
- El kell kapni az árulót és a leendő gyilkost élve, még mielőtt a merényletet végrehajtják. 
- Ha megvannak, ki lehet szedni belőlük információkat az ellenfél táboráról, és visszadobni a 
labdát: beküldeni embereket, hogy merényletet kövessenek el Ondur Dal Karnelian ellen. 

- A kalandozókat veti be minden feladatra. Miért? Mert másban nem bízhat, áruló van az 
emberei között. A kalandozókban viszont megbízik, tudja, hogy a későbbiekben ők lesznek 
legjobb és leghűségesebb emberei évtizedeken át. 

 
Szituáció 
A csata 2 napja tart, melyben a kalandozók nem vettek igazán részt (besegítettek, de mindig hátul 
maradtak Beris személyes testőreiként). Tisztában vannak vele, hogy masszívan vesztésre áll a 
helyzetük. 
A kaland in medias res kezdődik. „Felcser! – halljátok a kiáltást az éjszakában.” ☺ 
A csatározások 2. napjának éjjele / 3. nap hajnala, a Fáklyagyújtás órája. Közel fél órával 
vagyunk a merénylet időpontja előtt. 
A helyszín Beris seregének tábora, a felállított őrségen kívül szinte mindenki alszik. Jó 
néhány hatalmas katonai és többtucat kisebb sátor van felállítva. Az éjszaka viszonylag csendes, 
néha egy-egy katona kikászálódik a sátrából vizelni, őrt váltani, stb. A lábadozó-szálláson felcserek 
dolgoznak a sérült katonákon. Két szálláshely van megkülönböztetve a többitől, Beris vezéri sátra 
elé zöld Karnelian lobogó van szúrva, Enitt Bardulé pedig Tharr Oroszlán-szimbólumát viseli. A 
kalandozóknak saját sátruk van a vezéri szállástól nem messze. 
Beris lelke tehát visszakerül akkori testébe. Azonnal felébreszteti és hívatja a 
kalandozókat. Hálóköntösben van, épp lefekvéshez készülődött. (Ez egy apró nyom, ami később 
segíthet összerakni a teljes képet a játékosoknak.) A következőket mondja el nekik: 
- Tudomására jutott, hogy áruló van az emberei között, és pontosan fél óra múlva merényletet 
akarnak elkövetni a rontásérsek ellen. Nagyon esélyes, hogy a merénylő közelről fog 
(elszólás!), vagyis akar végezni az érsekkel. Akár az egyik saját testőre is lehet a merénylő 
(Beris tudja, hogy a megtörtént múltban az volt) . Nem árulja el, hogy honnan tudja ezeket, 
az erre vonatkozó kérdések elől kitér, pl: „gyerünk, majd később ráérünk beszélni ezekről, 
most szorít az idő!” 

- Csak bennük bízik, és nagy feladatot bíz rájuk: meg kell akadályozniuk a merényletet, a 
merénylő(ke)t élve el kell kapni. Nem győzi hangsúlyozni, hogy a csata végkimenetele múlik 
ezen, tehát mindenáron sikerrel kell járniuk. (Valójában persze tudja, hogy a csata nem ezen 
múlik, mindenképpen nyerni fog másnap. Ezt azonban nem mondhatja meg a 
kalandozóknak, nem árulhatja el, hogy ő a jövőből jött, mert beláthatatlan kavarodást 
okozna.) 

- Nem vonhatnak be senkit a rontásérsek megmentésébe, senkiben nem lehet megbízni, még 
Enitt Bardul saját testőreiben sem. 

- A rontásérseknek SEM szólhatnak a JK-k a merényletről. Ha rákérdeznek, akkor kitérő 
választ ad („úgyse hinne nekünk”, stb), de gyanús lehet a JK-knak. 

- Ahogy történik valami, azonnal értesítsék. Közvetlenül és kizárólag őt. 
 
 

KIADANDÓ JÁTÉKOSOKNAK:  TÉRKÉP – BERIS KARNELIAN HADI TÁBORA FELIRATOKKAL 
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A merénylet helyszíne 
A JK-k megkapták hát a feladatukat. A rontásérsek éppen a sátrában tartózkodik, és... valószínűleg 
nem alszik, mert furcsa kecskemekegés hallatszik bentről. A sátrat 2 toroni őr vigyázza 
(fejvadászok). A merénylet az információ szerint csak fél óra múlva történik, a JK-k addig akár a 
tábort járva megpróbálhatják megkeresni az árulót. Vagy ha paranoiások, akkor csücsülhetnek a 
rontásérsek sátra mellett fél órán keresztül, ebben az esetben gyanús, ám ártalmatlan személyek 
mászkálnak arrafele, pl egy részeg katona, aki beszélgetésbe akar elegyedni a toroni őrökkel, stb. 
 
Az áruló 
- Vergin, egy aszisz közkatona, pénzért lett áruló, feladata csupán a merénylő 

átengedése a keleti, erdővel szegélyezett őrvonalon a megfelelő időben. 
- Kommunikáció a másik oldallal: a csata legelső napján foglyul esett Ondurnak, ahol 
meggyőzték az árulásról (a módszer részletkérdés). Ezután visszaengedték. Jelenleg a 
kommunikáció egyoldalú, az utasításokat egy fejében megszólaló hang adja (Bárdmágia – 
Távoli üzenet, erre előre felkészítették). Nyom: katonatársai szerint 1-2 napja 
furcsán viselkedik, csak úgy elüldögél magányosan, távol a többiektől és 
magában susmorog. 

- Az Ondurék által megjelölt időpontban nem ő lenne őrségben, másnap következne. Egy 
Hilar nevű közkatona lenne akkor szolgálatban, akinek egyébként tetszik az egyik 
markotányoslány a seregkíséretből. Vergin, az áruló lefizeti a markotáslányt, hogy csábítsa 
el Hilart, és hívja magához aznap estére. Ez megtörténik, ezután Hilar helyettest keres az 
éjszakai őrségbe. Vergin (örömmel) jelentkezik és vállalja. Nyoma van az őrcserének, 
erről a strázsamester és több katona is tud. Megkeresés esetén a 
markotányoslány elárulja, hogy ki fizette le, mit kellett tennie cserébe, de nem 
érti miért. 

- Az első fertályórájában a lókarámhoz közeli tábortűz mellett ül és beszélget két 
másik katonával. Nagyon nehéz lebuktatni ebben a fázisban. 5-6 tábortűz körül ülnek 
emberek, összesen vagy három tucatnyian. A JK-k csak szerencsével és/vagy nagyon ügyes 
érzékkel, bravúrral buktathatják le itt. Ebben az esetben a merénylő be sem tud jönni! 

- A második fertályórában ő kerül őrségre. Az őröknek járó egy lámpás helyett két 
lámpást visz magával – ez nyom lehet a JK-knak! –, így a merénylő már messziről látja, 
és tudja, hogy hol juthat át az őrvonalon. Vergin-nek nem kell jelezgetnie, a 2 lámpás 
önmagában már jel és nem ad okot gyanúra senkinek. A merénylőt átengedi az ő általa 
védett szakaszon: keleti oldalon, a két őrjárat találkozásánál. Itt is nehéz lebuktatni 
az árulót, lévén semmi bizonyíték nincs ellene, ha csak nem véletlenül az átengedés 
pillanatában ütnek rajta. 

- Ezután őrködik még másfél órán át, aztán leváltják, és elmegy aludni. Másnap a csatában 
egyébként meg fog halni (Ondur külön figyelmet szentel rá), de ezt nem tudja. 

 
A merénylő 
- Rylan, orgyilkos a másik táborból. Bárd, tervezett taktikája az, hogy felveszi az alakját egy, 
a rontásérsekhez közelálló embernek, és végez vele. Van nála egy rendkívül erős méreggel 
preparált kézi tűvető (hatótáv: 6 láb), ennél nagyobb fegyverrel (pl. íj, nyílpuska) nem akart 
bejönni, mert bukásveszélyes. 

- Ha átengedték az őrvonalon, kúszva közlekedik tovább nyugat fele. Az ott található 
őrtoronyban őrködő katonát Vergin figyelemelterelő segítségével megöli, majd 
felmászik a toronyba, innen jó rálátása van a célsátorra. A sátorba a toroni fejvadászok 
miatt meg sem próbál bejutni, arra a pillanatra vár, hogy a célszemély jöjjön ki. Figyel és 
hallgatózik (Pszi – érzékélesítés), vár a megfelelő pillanatra, amikor cselekedhet. 

- Ha nem tud átjutni az őrvonalon (mert az árulót elkapták), akkor kénytelen leszedni egy őrt. 
Ha a JK-k nem avatkoznak be, ezt sikeresen megteszi, és halad tovább a terv szerint. A 
halott őrt meg fogják találni a társai még a merénylet előtt, riadót fújnak, így a JK-knak 
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sokkal nagyobb esélyük van elkapni a merénylőt. Ebben az esetben a merénylő 
semmiképpen sem fogja megúszni a dolgot, kérdés csak az, hogy élve kapják-e el, és hogy 
van-e ideje megölni a rontásérseket. 

 
A merénylet 
- Az egyik NJK toroni őr elmegy a sátortól pár percre. Még jobb, ha nem ő, hanem úgy 

intézzük, hogy az egyik JK elmenjen a sátortól (pl. elhívják, vagy gyanús zajt 
hallanak a közelből). A lényeg, hogy amíg az illető távol van, addig a merénylő felveszi 
az eltávozott személy alakját (Bárdmágia – Alakváltás), és Enitt Bardul sátrát figyeli 
tovább. 

- Pontosan a „megjósolt” időpontban Enitt Bardul úgy dönt, hogy kimegy egy pár percre 
levegőzni. A sátorból mozgolódás hallatszik, majd kilép a sátorból a rontásérsek, 
kötélen egy kecskét vezetve. A kilépés után 1 körrel megjelenik az orgyilkos bárd idegen 
alakban. Nyom lehet: másik irányból közelít, mint amerre az illető elment. Nyom lehet: 
nem válaszol, ha szólnak hozzá (Hangtanulmányra és Hangutánzásra nem volt ideje, tehát 
az illető hangján nem tud szólni!) . Amennyiben senkinek nem tűnik fel a különbség, a bárd 
5 lábra megközelíti a rontásérseket, és meglövi az ingujjába rejtett tűvetővel.  

- Az ETK-ban szereplő Alakváltás (15 Mp) bárdvarázslatnál leírt 10%-os felfedezési esély itt 
NEM ÉL. Sötét van, a rontásérsek van a figyelem középpontjában, és nincs idő részletesen 
megfigyelni a közeledő személyt (kevesebb, mint 1 kör alatt játszódik le a merénylet). A 
felfedezésre tehát nem kapnak 10% esélyt a játékosok, csak akkor fedezhetik fel a 
bajt, ha maguktól találják gyanúsnak az illetőt, például a fenti lehetséges 
nyomok alapján. 

- Amennyiben az orgyilkos az egyik JK alakját vette fel (ez a preferált verzió), akkor ezt a részt 
azzal a játékossal kell lejátszatni, ezzel is 1. erősíteni a szerepjátékot 2. csökkenteni a többiek 
gyanúját. ☺ Tehát hívjuk félre azt a játékost a merénylet előtt (ez nem lesz feltűnő, 
mert az ő karaktere éppen máshol van), avassuk be, és hagyjuk, hogy játssza el a 
jelenetet! 

- Akár sikeres, akár nem,  a merénylet után az orgyilkos még rálő(het) valamelyik, vagy 
mindkét toroni őrre (menekülését fedezendő), majd elkezd rohanni abba az irányba, 
amerről bejött, a születő káoszt (valószínűleg felbolydul az egész tábor), a sötétséget 
kihasználva megpróbál megszökni. (3 Mp-ja van, jelentős varázslatra már nem képes.) 
Ha a JK-k nem avatkoznak bele, meg is szökik, ebben az esetben az utolsó nyom az áruló 
megtalálása lehet. 

- Ha a merénylőnek tiszta lövési lehetősége van a célpontra, tehát a JK-k nem avatkoztak 
közbe semmilyen módon, akkor a mágikus méreggel preparált tű  nyílt testrészen 
találja a rontásérseket. A rontásérsek épp a legsebezhetőbb állapotában van (nem viseli 
a szokásos mágikus dreggisét, vértjét, stb.), hiszen közvetlenül „intim együttlét” után van. 
Ha megzavarják a merénylőt, akkor arányosan csökkentett esélye van a találatnak. Az 
áldozat az ezt követő 1. körben el is ájul, majd a vesszőn lévő brutális méreg 6 körön 
belül végez vele. Ezt az első 2 körben van esély megakadályozni azzal, hogy a 
találat környéki területet kivágják belőle. (Ezt azonban a toroni fejvadászok nem nézik jó 
szemmel, tehát villámgyorsan meg is kell győzni őket arról, hogy csak így maradhat 
életben!) 

 
Extrém helyzetek esetén 
- Ha a JK-k a rontásérsek felkeresésével próbálkoznak a merénylet előtt, nem járnak sikerrel. 
A rontásérsek elfoglalt (mekegés hallatszik a sátorból), parancsba adta, hogy ne zavarja 
senki. Az őt őrző fejvadászok ezt véresen komolyan veszik, és leállítják a JK-kat, ha 
megpróbálnak bejutni. 
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- Ha a JK-k szólnak a rontásérsek őreinek, hogy merénylet lesz, akkor megerősítik a védelmet 
(mesélői oldalról nem befolyásolja a merénylet sikerességét), de kérdezősködni fognak, és 
nem bíznak a JK-kban. Még az is lehet, hogy a JK-kat nézik trükkös merénylőknek. 

 
Visszavágó 
A merénylet után Beris ismét hívatja a karaktereket és sietősen utasításokal látja el őket. 
- Akármi is lett a kimenetele a merényletnek, Beris a saját fegyverét akarja a testvérére fogni. 
Merényletet akar ellene véghez vinni. Erre a JK-kat kéri fel (még mindig azért, mert csak 
bennük bízik, ki tudja, hogy van-e még áruló az emberek között). Feladat: belopózni az 
ellenséges táborba és megölni Ondur Dal Karnelian-t, még a hajnal beállta 
előtt. 

- Akár él a rontásérsek, akár nem, ez a jelenlegi helyzetet nem befolyásolja. (Természetesen a 
politikában és a történelemben van jelentősége, de az más kérdés.) 

- Ami fontos ebben a helyzetben, az az, hogy a sikerült-e a JK-knak a merénylő és az áruló 
közül legalább az egyiket elkapni. Ha igen, akkor a következő információkat lehet belőlük 
kiszedni, ha elég ügyesek a JK-k: 

o Az árulóból: Ondur táborának fekvése és a szállások elhelyezkedése.  
o A merénylőből: A fenti, kiegészítve a jelenlegi őrséggel és annak gyenge pontjával. 

- A JK-kra van bízva, hogy az adott információkkal vagy azok hiányában hogyan akarják 
véghez vinni a merényletet. Hagyjuk őket tervezni, had csináljanak, amit akarnak. A lényeg, 
hogy az egészre 3 órájuk van, Szélkelte órájáig meg kell ölni Ondurt, különben 
megszökik. Tervezgetés, lopakodás, gyilkosság, menekülés. ☺ 

- Ondur a Szélkelte órájáig a sátrában tartózkodik, alszik. Napfelkeltével kel, egy fertályóra 
alatt összepakol, és egy kisebb karavellen elhagyja a Homár-partot – ha a JK-k nem intézik 
másképp. 

- Ondur hajójára fellopakodni, és ott bevárni nem életképes opció, ezt tudassuk a 
JK-kal, ha felmerül bennük az ötlet! A hajót (rakománya miatt) rendkívüli őrizet alatt 
tartják, a többi a KM improvizálására van bízva. 

 

 
Végeredmény 
A JK-k sikere ebben a modulrészben a következő mércével értékelhető: 
 
Sikeresen megakadályozták a rontásérsek elleni merényletet, Enitt Bardul él. 2 pont 
Elkapták az árulót. 1 pont 
Elkapták a rontásérsek merénylőjét. 1 pont 
Sikeres merényletet követtek el Beris testvére ellen, Ondur Dal Karnelian halott. 
Mindezt a merénylőből / árulóból kiszedett információk, kiadott térkép 
segítségével. 

2 pont 

Sikeres merényletet követtek el Beris testvére ellen, Ondur Dal Karnelian halott. 
Mindezt minden információ és kiadott térkép nélkül (nem kapták el sem az 
árulót, sem a merénylőt). 

3 pont 

A merénylet után sikeresen kijutottak Ondur táborából. 1 pont 
Minden JK túlélte az 1. részt. 1 pont 
 
 
 

KIADANDÓ JÁTÉKOSOKNAK:  TÉRKÉP – ONDUR KARNELIAN HADI TÁBORA 
     vagy 
     TÉRKÉP – ONDUR KARNELIAN HADI TÁBORA FELIRATOKKAL 
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Epilógus 
A JK-k cselekedetétől függően bármilyen módon befejezhetjük a történetet. Pár példa a történet 
lezárásaira a JK-k szemszögéből: 
- Sikeresen megmentették a rontásérseket, kapnak tőle egy hivatalos vállveregetést. 
- Sikeresen véghez vitték a merényletet, Beristől nagy dicséretet kapnak. 
- Lebuktak a merénylet során, Ondur elkapta őket. Nem öli meg a kalandozókat, csak foglyul 
ejti őket, hiszen értékesek lehetnek. Másnap Beris győzelme után kiszabadulnak. 

- Lebuktak a merénylet során és meghaltak. Lásd A karakterek halála esetén c. fejezetet. 
 
Fontos: ha megkérdezik Beris-t, hogy mi volt az információjának a forrása, akkor értetlenül néz 
(ez már a régi Beris). Tényleg nem tudja, ez a rész neki „kiesett”. Emlékszik mindenre, ami 
megtörtént, mindenre amit csinált és mondott – de nem tudja a cselekedet hátterét. 
Zavarodott, enyhe fejfájásra panaszkodik. (Egy nyom a JK-knak, segít összerakni később a képet.) 
 
A csatát másnap hatalmas küzdelemben Beris serege nyeri. Ondur elszökött / halott, ott hagyott 
serege megtörik, Beris győzedelmeskedik, ezzel biztosítva magának a Szigetbirtok trónját és egy fix 
pozíciót az aszisz politikában. A karakterek – akik túléltek – maradnak továbbra is a szolgálatában, 
az egy év lejárta után újabb egy évben állapodnak meg, mert a hercegkapitány és a kalandozók 
kölcsönösen elégedettek ezzel a kapcsolattal. Majd az egy évet újabb év követi, végül a 
kalandozók évtizedeken át a nemes szolgálatában maradnak. Kölcsönös tisztelet, 
különös barátság alakul ki köztük. 
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2. rész – Toroni látogatás 
 
A kalandozók és Beris Karnelian 31 évvel idősebbek. Karakterek játéktechnikai változásait lásd a 
Függelékben. 
 
Előzmény a Jelenben 
P. Sz. 3660, Tűtorony. Beris Karnelian lelke visszakerült a jelenbeli testébe.  Ebben az időben 
csupán egy pillanat telt el. A Boszorkányherceg arcán kidagadnak az erek, és izzadtság cseppek 
gyöngyöznek a homlokán. Pár perc újabb előkészület után megkezdődik a második időutazása 
Berisnek. Emlékébe idézi a 6 évvel korábbi toroni utazásának a viadal előtti pillanatát. 
Lelke sikeresen visszakerül a megfelelő időbeli saját testébe. 
 
Előzmény a Múltban 
P. Sz. 3654-et írunk. 31 év telt el a Homár-parti csata óta, ez idő alatt számos dolog történt a 
Karnelian-családban. Beris továbbra is a Karnelianok családfője, hercegkapitány. Megházasodott, 
3 gyermeke született: Mirenn (lány), Beren (fiú, Calyd ikertestvére), és Calyd (fiú). Felesége, 
Miriam, egy balesetben hunyt el közel egy évtizede. 
A kalandozó JK-k ott ragadtak Beris szolgálatában. Már pár év után annyira jó kapcsolatba 
kerültek a hercegkapitánnyal, és annyira megfelelt nekik a szolgálat mivolta, hogy nem is akartak 
elmenni. Meg is volt az okuk az elégedettségre: jó fizetés, ellátás, felszerelés és szórakozás mind 
biztosítva volt, továbbá Beris pozíciója és merész húzásai a politikában mindig elegendő munkát és 
kalandot nyújtottak a karaktereknek. A három évtizednyi szolgálat alatt kölcsönös kötődés alakult 
ki a nemes és a kalandozók között. A legjobb és leghűbb emberei voltak a nemesnek, aki bizony 
nagy becsben is tartotta őket. 
Néhány fontosabb esemény, amiben részt vettek a JK-k az elmúlt évtizedek alatt Beris oldalán: 
- 3623 – 3625, a Nagy Tengeri Vadászat. Antoh híveinek irtása és kiűzése a Szigetbirtokon és 
környékén. (Ha pyarronita JK is van a csapatban, akkor ezt a KM kicsit átírhatja.) 

- 3645-ben egy hajóutazás során vajúdott Beris felesége, Miriam. A hajót a part mentén 
martalócok támadták meg, a kalandozók mentették meg a terhes nőt, aki nem sokkal később 
életet adott Berennek és Calydnak. Későbbiekben a JK-k a Karnelian család barátaivá 
válnak, a gyermek Calyd is közel kerül hozzájuk (erősíti a motivációt Calyd későbbi 
megmentésére). 

- 3646-ban a JK-k Beris kíséreteként részt vettek a Nagykirály Tharr-ünnepségén, és kezelték 
a felmerülő konfliktusokat. Ezidő alatt Beris felesége meghalt egy lovasbalesetben (nem volt 
kizárt az idegenkezűség, de nem lehetett bizonyítani). 

- Számos alkalommal menekítették ki Berist forróvá vált politikai helyzetekből. 
- 3654-ben egy toroni kapcsolata meghívta Berist és családját magához Toronba 

a Homályünnepekre... 
 
Ami történt 
Beris elfogadta a meghívást, ami egy Oroszlán irányzatot követő toroni Famortól, Verrhin Lyerrin-
től jött, akivel meg kívánta erősíteni kapcsolatát. Ha sikerrel jár, egy ritka toroni szövetségesre 
tehet benne szert. Természetesen a meghívás lényege nem az ünnepély volt, hanem a diplomáciai 
tárgyalások. (Verrhin egy Tharr híveinek Oroszlán irányzatához tartozó templomot akar építtetni a 
Szigetbirtokra, és korlátozni akarja a Kígyó híveinek terjeszkedését.) 
Mivel a meghívó a családjának szólt, úgy illett, hogy vigyen magával legalább egy családtagot. 
Lányát az etikett szerint nem vihette, felesége ekkor már nem élt, Beren-t pedig éppen nem régen 
küldte Ifinbe taníttatni. Maradt tehát legfiatalabb gyermeke, a 10 esztendős Calyd. 
A látogatás egy hetes volt, számos rendezvény volt része az ünnepségnek, ezek között szerepelt 
rododa (színjáték, lásd a Szószedetet), toroni típusú viadal, és vérnász is. 
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Beris jártas volt a toroni politikában és kultúrában, ám a házigazdánál és vendégeinél volt az előny, 
ők játszottak hazai pályán. Már az első napon belerángatták egy kötelezettségbe, Beris nem tudta 
visszautasítani, hogy ne indítson saját csapatot a harmadnapon megrendezett viadalon. Egyáltalán 
nem tervezett ilyesmit, de saját etikettbeli hibáit orvosolandó kénytelen volt engedni, így saját 
kalandozóit (egy emberrel kiegészítve) indította az arénában. 
A toroniak hatalmas meglepetésére Karnelian (a JK-kból álló) csapata megnyerte a 
viadalt a házigazda viadoraival szemben. Ez fájó pont volt nekik, mivel éppen ők erőltették, 
hogy Beris indítson csapatot, de elismerték a győzelmet. Ám nem mindenki nyugodott bele... a 
házigazda hiú testvére viselhetetlenül méltóságon alulinak ítélte, hogy egy koszos külvilági banda 
nyerte a viadalt, így bosszúból rendkívül alattomos húzást hajtott végre. Meghívót küldetett 
Beris fiának, Calydnak az aznap este tartandó Vérnászra. 
Bár Calyd csak 10 éves volt, ez Toronban – ahol a szexuális szokások az ynevi normától jelentősek 
eltérnek – nem számított kivételnek. A Vérnászra való meghívás külön megtiszteltetésnek 
számított, nagyon ritkán volt arra példa, hogy külvilági személyt invitáljanak ilyen eseményre. 
Politikailag a befogadás egyfajta jelképe, emiatt rendkívüli udvariatlanság és sértés visszautasítani. 
Beris nem tehette meg, pedig tudta, hogy fiát az oroszlán torkába küldi, és semmi garancia nincs 
arra, hogy sértetlenül visszakapja. 
Olyan szélsőséges eredményre azonban nem számított, mint ami végül a Vérnászon történt. 
Calydnak esélye sem volt, a hagyománykövető rituálé során egy toroni nő végzett vele (a 
házigazda fivérének utasítására). Beris őrjöngött, a diplomáciai kapcsolatokat azonnal 
megszakította, másnap visszaindult a Szigetbirtokra, és bosszúból kiűzte birtokáról az 
Oroszlánhitű toroniakat. 
 
A cél 
A múltba visszaérkezvén, Beris meg akarja akadályozni, hogy fia meghaljon. Tudomása szerint ezt 
csak egyféleképpen érheti el: ha fia nem is kap meghívót a Vérnászra. Ehhez pedig arra van 
szükség, hogy csapata – a JK-k – veszítsen a toroni viadalon. 
 
Szituáció 
A JK-k egy hatalmas toroni rendszerű aréna kapuja előtt állnak, percek vannak csak hátra a 
kezdésig. Felszerelésük a viadal ideje alatt el lett véve, és csak a viadal szabályainak megfelelő 
felszereléssel indulnak, illetve szerezhetnek továbbiakat az arénában. 
A viadalmesélési elveket, a viadal szabályait, induló felszerelését és az aréna térképét 
lásd a Függelékben. 
A rácsos kapun keresztül belátnak az arénába. Több ezer ember előtt fog folyni a mérkőzés, 
hatalmas hangzavar van. Jelenleg a viadalt megelőző rituálé zajlik, Tharr-papok mászkálnak a 
falakon, rabszolgákat véreztetnek ki, ezzel vörösre festve a falat. Zajlik a tömeg hergelése, 
háttérben a csapdák ellenőrzése, a viadorok lelki felkészülése. 
Beris már elbúcsúzott és jó szerencsét kívánt a karaktereknek egy fertályórával ezelőtt, 
és biztosította őket arról, hogy ő bízik abban, hogy megnyerhetik és túlélhetik a viadalt. 
A JK-k fokozott izgalmi állapotban vannak, mindjárt nyílik a kapu, és kezdődik a viadal. A stratéga 
szerepet játszó JK-t egy sicchel kíséretében külön úton és pár perccel korábban viszik az arénába 
(hiszen neki már a toronyban kell lennie a viadal kezdetekor). A befeleúton elékerül néhány 
szívdobbanás erejéig a hercegkapitány, Beris. Láthatóan rendkívül izgatott, valami történhetett. 
Csak annyit suttog oda: „El kell veszítenetek a viadalt! Senki ne vegyen észre semmit, 
különben megölik a fiamat!” Éreztessük, hogy a stratéga JK három évtizednyi szolgálat után bízik 
ura döntésében és meg sem fordul a fejében az, hogy ne teljesítse a parancsot. Fontos, hogy ezt 
csak a stratéga tudja, tehát kizárólag csak ezzel a játékossal tudassuk az információt. 
 

KIADANDÓ JÁTÉKOSOKNAK:  TÉRKÉP – A TORONI VIADAL ARÉNÁJA (viadoroknak) 
     és 
     TÉRKÉP – A TORONI VIADAL ARÉNÁJA (stratégának) 
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A viadal 
Meséljünk le egy jó kis toroni viadalt. ☺ A szükséges anyagok a Függelékben, az ellenfél 
csapat leírása az NJK-k között található. A fordított helyzet – hogy veszteni kell – 
megfűszerezi a dolgot, még több taktikázásra és ügyeskedésre ad lehetőséget. Azokban, akik 
tisztában vannak azzal, hogy veszteni kell (kezdetben csak a stratéga), tudatosítsuk a következőket: 
- Nem elég veszteni, nyilvánvalóan életben is akarnak maradni... és ezt nem könnyű elérni 
úgy, hogy az ellenfél az ellenkezőjét kívánja elérni. 

- Nem látszódhat a szándékosság. Ha fény derül arra, hogy ők akarattal veszítettek, akkor 
minden bizonnyal a falakon véreztetik ki őket. 

- A viadalnak nem lehet nagyon gyorsan vége. A közönségnek és a magasrangú vendégeknek 
látványosság kell. Egy villámviadal olyan fokú nemtetszést válthat ki, hogy akár a győztes 
csapatot is kivégezhetik a vesztesek mellett. 

- Minél jobban és látványosabban játszanak, annál több esélyük van túlélni a vesztett csata 
ellenére is. Ha a közönség szereti őket, akkor nem végzik ki a túlélőket. 

 
Extrém helyzetek esetén 
- Viadalon, ha egy JK halálos csapdába sétálna (csak egyszer süthetjük el a viadal alatt!), 
figyelmeztető pszi üzenet érkezik Beris-től. Pl.: „Ne azt nyisd ki, a másikat!” Ez 
természetesen csalásnak minősül a viadal szabályai szerint, a KM ezért a segítségért cserébe 
a döntnökök által valami más nehézséget rakhat be (pl. azonnal ráeresztik a káoszlényt arra 
a JK-ra, aki részt vett a csalásban). Beris emiatt többször nem is mer segíteni a viadal alatt 
(és ezért nem szól psziben mindenkinek, hogy veszteni kell). Ez egyben nyom is lesz utólag, 
és ha rákérdeznek majd, hogy honnan tudott a csapdáról, Beris nem tud rá válaszolni.  

- Szükség esetén a 6. csapattag, az NJK játékával tudjuk terelni a játékot a megfelelő (viadalt 
elvesztő, de túlélő) irányba. 

 
A viadal eredménye 
A JK-k vesztenek. Nem játszhatnak nyerésre, ezt a motivációjukat mindenképpen el kellett 
érnünk. Ha mégis valami hiba jönne közbe, ezt korrigálhatjuk az áruló 6. csapattag cselekedeteivel. 
Ha jól játszottak a fenti feltételek fényében: 
- A túlélő JK-kat a közönség kegye megmenti, csata után felgyógyítják őket és máris 
visszaállhatnak a nemes szolgálatába. 

- Akik nem éltek túl, azok ebben a részben már nem játszanak. Lásd A karakterek halála 
esetén c. fejezetet. 

Ha rosszul játszottak a fenti feltételek fényében: 
- Minden JK meghal. Aki túlélte esetleg a csatát, azok a Tharr-papok áldozótőrei alá kerülnek, 
ott helyben, az arénában a közönség előtt. Ez a rész véget ért a csapat számára. Lásd A 
karakterek halála esetén c. fejezetet. 

 
Csavar 
A túlélő JK-k az aréna ispotályába kerülnek (józan ész határain belül felgyógyítják őket), majd 
sietősen érkezik látogatóba az aszisz nemes. Beris elmondja, hogy közvetlenül a csata előtt 
névtelen, fenyegető levelet kapott, hogy ha nyer a csapata, Calyd-ot meghívják a délutáni 
Vérnászra (ez hazugság, azért mondja, hogy elhallgassa az időutazást). Ami sejthetik, mivel jár... 
ezért kellett veszíteniük a viadalon. Beris rendkívül hálás. 
A JK-k visszakapják felszerelésüket, amit a viadal előtt elvettek tőlük. 
Azonban a hercegkapitány számításaiba hiba csúszik. Futár érkezik a következő üzenettel: „A 
vendéglátóink meghívtak valami ünnepségre, nagyon kedvesek velem. Már a kastélyban vagyok, 
előtte még eszünk valamit. Ne várj rám este, nem tudom, mikor lesz vége.” 
Calyd így is meghívást kapott az este tartandó Vérnászra, sőt, már a kastélyból írta az 
üzenetet! Háttér: a házigazda fivérének a viadal valójában csak kifogás lett volna, minden esetben 
tervezte meghívni a fiút a Vérnászra. Jellemzően toroni intrika és belharcok állnak a húzása 
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mögött, azt akarja elérni, hogy bátyja  rosszabb helyzetbe kerüljön Karnelian szövetségének 
elvesztése által. Ez egy lépés számára az úton, ami közelebb viszi őt ahhoz, hogy letaszítsa bátyját a 
családfői székből és ő ülhessen a helyére. 
Beris elsápad, ideges, az idő szorít, mindjárt lejár az 1 órája. Kiadja a feladatot: mentsék meg a 
fiát a Vérnászon, lehetőleg diplomatikusan, sértés nélkül. Elkezd hadarni a Vérnászról, 
hogy meg fogják ölni a fiát, de mielőtt bármi egyéb információt adhatna, rosszul lesz, és egy 
pillanatra eszméletét veszti. (Az időutazás ideje lejárt, a hercegkapitány ismét a régi.) Az 
ájulást a JK-k betudhatják a hirtelen jött rossz hírnek, vagy gyanakodhatnak... 
A karaktereknek estig, a Vérnász kezdetéig van idejük mászkálni, felmérni a terepet a toroni 
birtokon, stb., azonban ne hagyjuk, hogy ezzel sok időt húzzanak el. 
Mivel a hercegkapitány ismét a „régi”, nem rendelkezik semmi információval, tippel, 
amit adhatna a JK-knak. Emlékszik mindenre, ami megtörtént, mindenre amit csinált 
és mondott – de nem tudja a cselekedet hátterét. Amiben tud, kérésre segít a JK-
knak, de ha kérik, akkor sem tud velük menni a Vérnászra, zavarodott, néha 
összefüggéstelenül beszél (lélekváltozás hatása). 
Éreztessük a JK-kal, hogy Beris-sel valami nincs rendben, de Beris önmagától nem beszél róla. 

 
A Vérnász 
Leírás, események és szükséges térképek megtalálhatóak a Függelékben. Nincs előre 
kitalált legjobb módszer Calyd megmentésére - hagyjuk a JK-kat tetszőlegesen tervezgetni és 
cselekedni. 
 
Végeredmény 
A JK-k sikere ebben a részben a következő mércével értékelhető: 
 
A viadalt lebukás nélkül vesztették el. 1,5 pont 
A viadalt látványosan, közönségjátékkal vesztették el. 1,5 pont 
Minden JK túlélte a viadalt. 1 pont 
Sikeresen megmentették Calyd Karneliant. 1.5 pont 
Politikailag korrekt módon mentették meg Calyd-ot, nem lett belőle botrány. 1.5 pont 
Minden JK túlélte a 2. részt. 1 pont 

 
Epilógus 
A JK-k cselekedetétől függően bármilyen módon befejezhetjük a történetet. Pár példa a történet 
lezárására a JK-k szemszögéből: 
- Sikeresen megmentették Calydot, és az etikettet sem sértették meg. Beris szövetséget köt a 
toroni Famorral, diplomáciailag is sikeresen zárul a látogatás. 

- Sikeresen megmentették Calydot, ám többé-kevésbé megsértették az etikettet (berontottak a 
Vérnászra, esetleg öldöklés is volt), a diplomáciai kapcsolat megszakadt a toroni Famorral, 
esetleg menekülni is kénytelenek. 

- Nem sikerült megmenteni Calydot, Beris őrjöng (nem a JK-kra mérges, hanem a 
toroniakra), diplomáciai kapcsolat megszakadt, azonnali utazás vissza Abasziszba. Calyd – a 
JK-k véráldozatának köszönhetően – egyébként NEM hal meg, Riundah On-Lyntorn 
(későbbi baaradi rontásérsek) megmenti a súlyosan sérült Calyd-ot, felgyógyítja, és 
hónapokkal később visszajuttatja Beris Karnelianhoz, ezáltal egy újabb aszisz szövetségest 
szerez, ami szintén hozzásegíti, hogy a későbbiekben rontásérsek legyen Abasziszban, a 
Baraad-szigeteken. 

- A JK-k meghaltak a toroni viadalon. 
- Stb. 

KIADANDÓ JÁTÉKOSOKNAK:  TÉRKÉP – A TORONI BIRTOK 
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3. rész – A Tűtorony 
 
A kalandozók és Beris Karnelian 6 évvel idősebbek. Karakterek játéktechnikai változásait lásd a 
Függelékben. 
 
A Jelenben 
P. Sz. 3660, Tűtorony. Beris Karnelian lelke visszakerült a jelenbeli testébe. Ebben az időben 
csupán egy pillanat telt el. A Boszorkányherceg erei kidagadnak és befeketednek a fején. 
Pókhálóssá vált arca félelmetes, ám – amilyennek halandó még sosem látta – sebezhető. Az 
időmágikus rituálé kimerítőbb, mint sejtette. Ezt lehetőleg leplezni próbálja, hangján és 
viselkedésén nem látszik a mágikus kifáradás, de arca és szeme elárulja kimerültségét Beris 
számára. 
A hercegkapitány nem érez semmilyen kimerültséget, csak a feje zsong, az elméje próbálja felfogni 
az időutazás tényét, a feldolgozni síkok közötti ugrás élményét. Mindkettőjüknek szüksége van pár 
perc szünetre. Majd azután megkezdődik a harmadik, utolsó időutazás. 
 
A Boszorkányherceg hibázik 
P. Sz. 3646-ban elhunyt Beris felesége, Miriam. Az előzetes megbeszélés – és a Boszorkányherceg 
előre számító gondolkodása – szerint ez lesz a következő, végső állomás. Természetesen azzal a 
céllal, hogy Beris megakadályozza feleségének korai halálát. 
Azonban van egy apró, befolyásos tényező, ami által hiba csúszik a Boszorkányherceg gondosan 
kitalált tervébe. A nemes feleségének halála után másfél évvel, 3647-48 környékén Beris mellé 
kerül ágyasként egy beépített ügynök, egy toroni boszorkány, Vylliris (Csepp és Tenger). Ő 
elcsavarja Beris fejét, megerősíti Toron-hűségét, és kiveri a fejéből elhunyt feleségének gyászolását. 
Vylliris mögött Toron áll (Csepp és Tenger), ám a boszorkány nem ugyanazon Cern szolgálatában 
áll, mint Kriel Athyss Dakk. Vylliris létéről és munkájáról a Boszorkányherceg nem tud – a toroni 
belső intrika és hatalmi játszmák következtében hibázik. 
 
A hercegkapitány hibázik 
Az eredeti cél – feleségének megmentése – eszébe sem jut Berisnek, csak elhiteti a 
Boszorkányherceggel, hogy azt választja. Az előző két időutazás tapasztalatából tudja, hogy csak az 
ő lelke utazik, és ő választja azt is, hogy hova. Úgy gondolja, hogy talán átverheti a Tűtorony 
urát, és a kyr talán nem, vagy csak túl későn veszi észre, hogy nem oda megy az időben, ahova 
megbeszélték. Természetesen ezt nincs ideje teljesen átgondolni, és maga sem hiszi el teljesen, 
hogy átverheti a Boszorkányherceget, de akkor is megpróbálja. Meglátása szerint ez az egyetlen 
halovány esélye van elkerülni azt, hogy teljesítenie kelljen az alku őrá eső részét (felségárulást, az 
aszisz trónörökös megölését, stb). 
Beris terve az, hogy nem évekkel, hanem csupán néhány nappal megy vissza a múltba. 
Arra az időpontra, amikor a Boszorkányherceg követe megérkezik hozzá. Meg akarja 
akadályozni, hogy a követ megérkezzen (akár meg is öletné), és elintézni, hogy ő maga ne 
legyen Ifin városában a következő pár napban. Ezáltal ő nem lenne megfelelő alany Kriel Athyss 
Dakk tervei számára, sőt a leendő (más által elvégeztetett) felségárulást is megakadályozhatja. 
A gondolatmenete több helyen is hibás – de ne feledjük, Beris nem jártas a mágiaelméletben, 
továbbá stressz alatt, gyorsan kellett kitalálnia egy tervet, ráadásul a múltban megváltoztatott 
események épp most íródnak felül az elméjében. A Boszorkányherceg természetesen a rituálé 
megkezdése után azonnal rájön az átverésre, és közbelép... 
 
Ami történik 
Abban a pillanatban, hogy Beris Karnelian a rituálé kezdetekor rákoncentrál a kiválasztott 
célhelyre és időpontra, ez azonnal tiszta lesz Kriel Athyss Dakk előtt is. Egy szívdobbanással 
később le is állítja a mágiát – de ez is elég volt ahhoz, hogy az időutazás megkezdődjön, és Beris 
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visszajusson valamennyit. Csupán egy órával kerül korábbra (ez a minimum a varázslat 
hatóideje miatt), már bent van a Tűtorony komplexumában embereivel (a JK-kal) 
együtt. Éppen a lépcsőkön haladt felfelé a Boszorkányherceg kupolaterme felé (hangulatkeltő 
novella). Azonnal visszafordul, és lefele rohan a lépcsőkön, vissza a kalandozóihoz, hogy 
menekítsék ki onnan. 
Figyelem: a Boszorkányherceg – a jelenben – még nem tudja, hogy a hercegkapitány nem fogja 
meglátogatni. Értesítették a hercegkapitány Tűtoronyba érkezéséről, és most várja a kopogását. 
Kriel Athyss Dakk a jövőben – egy órával később, ahonnan Beris visszajött – ugyan tudja, hogy 
Beris visszament (véglegesen, mivel a mágia megszakadt), de a mágikus kifáradás miatt nincs ereje 
semmit sem tenni annak érdekében, hogy a múltba beavatkozzon. Nem is kell... Berissel 
ellentétben ő tisztában van azzal, hogy a hercegkapitány nem kerülheti el a találkozót 
semmiképpen, hiszen ott áll vele szemben a teste (lélek nélkül, időmágikus rituálé hatása alatt). 
Nem sikerülhet neki, hiszen akkor paradoxon állna fenn: ha sikerül elmenekülnie, akkor 
nem jutott el a Boszorkányhercegig, tehát nincs időutazás, tehát nem tud visszamenni menekülni, 
tehát nem sikerül elmenekülnie... 
A Boszorkányherceg – a múltban, egy órával korábban – egy perc után értesül a Torony Titkára 
által arról, hogy a vendégei mégsem látogatják meg, épp kifele próbálnak menekülni. Intelligens 
ember lévén sejti, hogy valami történt a jövőben, hiszen ő tisztában van azzal, hogy félóra múlva az 
időt bolygatják meg. Emiatt nem mer beleszólni, nem meri jobban kavarni az időszálakat, hiszen 
nem tudja, hogy mi történhetett a jövőben. Inkább hagyja, hogy történjenek most a dolgok, úgysem 
tartja képesnek a vendégeit a szökésre. 
 
Szituáció 
A JK-k és Beris pár perce érkeztek a Tűtoronyba. A belépés után egy nagy terembe érkeztek, ahol 
egy élőholt szolga (a Titkár, lásd az NJK-k között) és számos – láthatóan jól felfegyverzett – vizitor 
fogadta őket. A „szolga” elővett egy füstkvarcokkal kirakott botot, és megkérte őket, hogy 
mindannyian érintsék meg egyszerre vele együtt. Majd egy varázsszó hatására mindannyian egy 
másik helyiségbe teleportáltak – vélhetően a Tűtornyon belül. A helyiség, ahova érkeztek, egy 
váróterem, közel a Boszorkányherceg lakrészéhez. Itt a szolga frissítővel kínálja az asziszt és közli, 
hogy néhány perc múltán a boszorkányherceg fogadja őt (a zombi elég ellentétes kisugárzású: 
rothadó teste van, ám kifogástalan modorú, intelligens beszélgetőpartner, lásd bővebben a Titkár 
leírását). Ezt követően innen csak a nemes mehetett tovább, a JK-knak itt kellett várniuk.  
Fontos: a JK-k semmit nem láttak a Tűtorony hírhedt börtönkomplexumából, csak 
ezt a helyiséget, és azt, ahonnan teleportáltak. 
Fontos: a JK-k nem a térkapu-hálózaton át jöttek a 3. szintre, tehát nem tudják, hogy 
melyik térkapu vezet vissza. 
Éppen ebben a teremben várakoznak, csupán egy perccel ezelőtt váltak el Beristől. Nyílik az ajtó, 
amelyen a hercegkapitány elhagyta a helyiséget, és nagy meglepetésükre ő az, vissza is jött. Arca 
elszánt, „Ki kell jutnunk innen, most azonnal!” hangzik a parancs. Mögötte a Torony Titkára, aki 
győzködi, hogy gondolja meg magát. (Ha azonban eldurvul a helyzet – pl. megtámadják a JK-k -, 
gyorsan elmenekül!) 
 
A Tűtorony 
„Fuss, Beris, fuss!” rész. ☺ Menetközben az aszisz lihegve megpróbálja összefoglalni a 
történéseket, a JK-knak itt áll össze a kép az időutazásról.  
Mesélés: a térkép és a függelékben található anyagok alapján egyszerűen csak 
hagyjuk a JK-kat cselekedni, „dándzsönözés”, hősies összecsapások, régi titkok fényre 
kerülése, stb. A Tűtoronyról anyagok, térképek és leírások a Függelékben találhatóak. 
 
Epilógus – Paradoxon 
Akkor következik be, ha bármilyen okból kifolyólag a találkozó és az időmágikus utazás 
nem jönne létre. Ennek számos oka lehet, például: 
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- A JK-k kihúzzák 1 órán keresztül a menekülés során. Még ha néhányuk meg is hal, Beris 
még egy óra múlva is életben van, és nem találkozik a Boszorkányherceggel. 

- Beris Karnelian a menekülés során meghal. 
- A JK-k annyira elborultak, hogy esetleg a Boszorkányherceg halálában látják a megoldást. 
Ez szinte lehetetlen. Kriel Athyss Dakk még nem hajtotta végre a rituálékat, tehát nincs 
mágikusan kifáradva, ereje teljében van! Azonban ha sikerrel is járnának, nem oldódik meg 
semmi, a Boszorkányherceg halála szintén megakadályozza a későbbi találkozót. 

Eredmény: időparadoxon lép fel. Beris visszament az időben, hogy ne menjen el a 
találkozóra, de ha nem megy el, akkor nyilvánvalóan nem tud visszamenni az időben... 
Az időparadoxonokat pedig senki sem szereti... ☺ Kiváltképpen az Időőrök és a Jelhordozók 
(Rúnacikk – A kígyó hátán, avagy az időutazás titkai). Idézet a Rúnacikkből: 
 
„A Kígyóra, az időt uraló öntudatlan tudatra ez a paradoxon úgy hat, mint az alvó emberre a 
csiklandozás: felriad egy pillanatra, s megrázza magát, eltünteti a paradoxont okozó, zavaró 
tényt, vagyis karaktert. Az idő helyrezökken, minden úgy lesz, ahogyan eddig volt, csak a zavart 
létrehozó tényező hiányzik – lelke sikoltva foszlik semmivé a Világűrben. 
... 
Hasonló dolog történik, ha a történelem menetében komoly változás történik. Ynev sorsa ugyanis 
(ámbár nem a legapróbb részletekig) megíratott, ezt bizonyítja a Jelhordozók léte is. Ha valaki – 
akár szándékosan, akár akaratlanul – olyan tettet készül végrehajtani, amely nagyban 
befolyásolja az elkövetkezendő időket és nem illik bele az eleve elrendelésbe, akkor mozgásba 
lendül az Idő „immunrendszere”. 
... 
Ezek a lények [az Időőrök] – sok esetben a Jelhordozók segítségének igénybevételével – 
igyekeznek “rábeszélni” az illetőt, hogy hagyja abba oktalan és káros tevékenységét. Soha nem 
indokolnak, nem bocsátkoznak vitába, nem könyörögnek – egyszerűen utasítanak.” 
 
Az Időkígyó mindenképpen helyreállítja, feloldja a paradoxont. Hogy hogyan, az attól 
függ, hogy a Karnelian hercegkapitány kulcsfontosságú személynek számít-e a történelemben, vagy 
sem. Itt jön be a képbe az, hogy a JK-k sikeresen teljesítették-e az 1. és a 2. részt a modulban. Ha a 
kalandozók sikeresen – esetleg néhány kisebb hibával – teljesítették MINDKÉT előző 
részt, akkor Beris Karnelian-t kulcsfontosságú személynek tartjuk, különben nem. 
 
Akkor tekintjük az előző két részt sikeresnek, ha az alábbi négy kijelentésből legalább 
három igaz: 

– Enitt Bardul baraadi rontásérsek túlélte a Homár-parti csatát 
– Ondur Dal Karnelian meghalt a Homár parti csatában 
– Beris „gladiátorai” nem szenvedtek vérlázító vereséget azon a toroni viadalon 
– Calyd Karneliant Beris emberei és nem Riundah On-Lyntorn mentették meg az 
emlékezetes vérnász alkalmával 

 
Mindkét esetben a jelenetet a következőképpen meséljük le: abban a pillanatban, amikor a 
paradoxon bekövetkezik, minden megáll. Az idő látszólag teljesen lelassul, sőt megfagy, a 
JK-k hirtelen megvilágosodnak, átlátják, hogy egy felsőbb misztikumot bolygattak meg, mely 
felett nincs hatalmuk. Megértik a paradoxont, szinte látják az Időkígyót megrándulni és 
összehúzódni, majd egy szívdobbanás alatt az idő visszapereg, és… 
 
1. Beris Dal Karnelian nem kulcsfontosságú személy Ynev történelmében – nem szerepel 

az eleve elrendelésben. 
“Az Idő megrázza magát”, kitörli a hercegkapitány létezését a történelemből, mely a 
következőképpen áll helyre: öccse, Ondur lép a helyére, még gyermekkorában megöli 
bátyját, és felveszi Beris szerepét, így ő lesz a Szigetbirtok trónörököse. A külvilág Beris Dal 
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Karnelian-ként ismeri, életet ad Calyd nevű gyermekének, stb. A JK-k nem törlődnek ki 
a történelemből, de sohasem ismerték Karnelian hercegkapitányt. Mások szolgálatában 
élték le életüket, és éppen most bukják el életük legőrültebb küldetését, hogy 
bejussanak a Tűtoronyba és megöljék a Boszorkányherceget. ☺ 
 

2. Beris Dal Karnelian kulcsfontosságú személy Yneven – szerepel az eleve elrendelt 
történelemben. 
Az Idő nem törölheti ki a hercegkapitány létezését a krónikákból, mert jelentős és szükséges 
cselekedeteket hajtott végre életében. Másképp orvosolja a problémát: megakadályozza a 
harmadik visszautat egy Időőr vagy egy Jelhordozó segítségével. A KM 
tetszőlegesen választhat, melyikük jelenik meg: 
a. Egy Időőr. Mágikus lény, hatalma az istenekével vetekszik. Kinézetét tetszőlegesen 
választja. Az idő folyamán kialakult összes mágiaformát ismeri (ideértve az elfeledett 
ősmágiákat is). (Rúnacikk) 

b. Jakirte Jak Cyr, a Páva. Jelhordozó és kyr Hatalmas. A Cyr klán Dom Supreora. Két 
láb magas, délceg alkatú, tisztavérű kyr. Ő a legközelebb tartózkodó és közvetetten is 
érintett jelhordozó. 

A harmadik visszaút előtt vagyunk, mikor a rúnateremben szétpattogzanak a rúnák, 
szétszakad a torony áthatolhatatlannak hitt mágikus védelme (az érkező nagyhatalmú 
entitás készíti elő érkezését). A JK-k (az összes, azok is, akik esetleg meghaltak a menekülés 
során!) megérzik a “bajt” (remeg a manaháló, stb.), azonnal rohannak Beris védelmére. 
Miután benyitnak, hirtelen megjelenik (teleport) az említett Időőr / Hatalmas, és egy 
pillanat alatt megöli Kriel Athyss Dakk boszorkányherceget. A jelenlévő nemesre és 
a JK-kra néz: „Tűnjetek el, amíg fel nem fedezik a vizitorok a halálát”, majd amilyen gyorsan 
jött, el is tűnik. Nem magyarázkodik, halandók úgysem foghatják fel a háttérben lévő 
összefüggéseket. A hercegkapitány és a JK-k élve „kisétálnak” a Tűtoronyból (vagy akár 
kiteleportálnak, hiszen a Torony mágikus védelme megtört), továbbá Beris Karnelian 
megúszta az árulás kötelezettségét. Totális győzelem. Toron bosszúja – hisz tisztázatlan 
Kriel Athyss Dakk halála, ám a Berisnek vélhetően köze volt hozzá – 2 évvel később 
egyébként utoléri a hercegkapitányt: ismeretlen orgyilkos áldozata lesz (Csepp és Tenger). 

 
Epilógus – Az élet megy tovább 
Akkor következik be, ha nem áll fenn az időparadoxon, tehát bármilyen okból kifolyólag 
a találkozó mégis megtörténik. Ennek több oka lehet, egy példa:  
- A JK-k rájönnek maguktól a paradoxon veszélyére. Ez elbizonytalanítja őket, nem tudják a 
megoldást (hiszen nem létezik). Rábeszélik Berist, hogy ne meneküljön el a találkozó elől, 
menjen a Boszorkányherceghez, hogy a paradoxont elkerüljék (felhívhatják pl Beris 
figyelmét arra, hogy ha nem találkozik vele, akkor az 1. és a 2. rész eseményei sem történnek 
meg). 

Lezajlik minden normálisan, megtörténik az első és a második időutazás – de a harmadik 
nem. Ha megtörténne, akkor örök körforgás lenne itt: Beris visszamenne a múltba, hogy aztán 
újra elmenjen a találkozóra és visszamehessen a múltba, hogy utána újravisszamehessen... ez NEM 
PARADOXON, HANEM ANOMÁLIA, amit a korábban említett Időőrök (Rúnacikk) egy egyetlen 
szegmenses csúsztatással helyre tudnak tenni. 
Kriel Athyss Dakk a harmadik utazás helyett más rituálét hajt végre: mágikusan Berisbe 
táplálja az aszisz trónörökös gyilkosságának szándékát (Boszorkánymesteri mágia – 
Orgyilkosság). Ugyan Beris és a JK-k életben maradnak, de elbuktak a politikában. Berisnek el kell 
követnie az árulást. 
A JK-k rájönnek, hogy valami gond van, mert a harmadik időutazás nem, helyette valami más, 
ismeretlen varázslat jött létre: 
- Beris membránja, amit az egyik JK tett fel rá, beremegett / átszakadt. 
- a Boszorkányherceg pedig élvezettel kuncog: „most már nem bújhatsz ki a felelősség alól!” 
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Ebben az esetben a JK-k utolsó lehetősége, hogy megölik a Boszorkányherceget. 
(Figyelem, ez nem vezetne paradoxonhoz, mint a korábban említett hasonló helyzet. Ez ugyanis a 
Jelenben történik már, nem a Múltban.) Eléggé öngyilkos  próbálkozás, de nincs más lehetőségük 
megmenteni Berist. Most – mivel a kyr legyengült, mágikusan kifáradt állapotban van – még 
esélyük is van rá. Ha sikerrel járnak, akkor Berisről lefoszlik a mágia, nem kell elkövetnie az 
árulást. Más kérdés, hogy még mindig ki kell jutniuk a Tűtoronyból... és ha kijutnak élve, akkor mit 
kezdenek Toron bosszújával. De ez már egy másik történet. 
 
Végeredmény 
A JK-k sikere ebben a részben a következő mércével értékelhető: 
 
Rájönnek az időparadoxonra maguktól, még mielőtt az megtörténne. 1 pont 
A találkozó nem történik meg – Beris életben marad a menekülés során. 2 pont 
A találkozó nem történik meg – Minden JK életben marad a menekülés során. 1 pont 
A találkozó nem történik meg – Az ereje teljében lévő Boszorkányherceget 
megölik. 

2 pont 

A találkozó megtörténik – Nincs időparadoxon. 1 pont 
A találkozó megtörténik – Minden JK életben marad a menekülés során. 1 pont 
A találkozó megtörténik – A legyengült Boszorkányherceget megölik. 1 pont 
Beris életben marad ÉS megússza a felségárulás kötelezettségét, tiszta marad a 
neve. 

2 pont 

 
A játékosok modulban elért összpontszáma úgy alakul ki, hogy összeadjuk a három részmodulban 
elért pontjaik számát. 
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A karakterek halála esetén 
 
Amennyiben egy Játékos Karakter meghal az 1. vagy a 2. részben, a következő történik: 
- Abban a részben az adott játékos már nem játszik. 
- Új karaktert készít a KM-el egyeztetve, és a következő résztől azzal a karakterrel folytatja a 
játékot. Az új karakterre ugyanazon karakteralkotási, és modulközi fejlődési szabályok 
vonatkoznak, mint a többire. 

- A történet szerint a nemes egy újabb kalandozót fogadott fel a hely kitöltésére. Az évek alatt 
beilleszkedett, teljes jogú tagja lett a csapatnak. Az új karakter tetszőlegesen illeszkedhet a 
történetbe, lehet akár valakinek a rokona, barátja is. 

- Ha egy JK azért hal(na) meg, mert szimplán kiöregedik a részek között (pl. khál fajú): 
o A JK a történet szerint a saját utódjával játszik tovább (ugyanazon karakterlap 
maradhat, felléptetve magasabb szintre megfelelően), 

o A karakter életét mágikus vagy valamilyen történetbe illő úton meghosszabbították, 
nem hal meg. 

o Mindkét fenti esetben úgy kell alakulnia a dolgoknak, hogy a kormódosítókkal 
számolnia kelljen a karakternek. 

 
Amennyiben egy Játékos Karakter meghal a 3. részben... 
- Abban a részben az adott játékos már nem játszik. Nem készít új karaktert, számára vége az 
egész kalandnak. 

- Kivétel: A JK visszajöhet az életbe, ha időparadoxon lép fel ÉS ha a paradoxon megfelelő 
módon oldódik fel. 
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Nem Játékos Karakterek 
 

Általános karakterek 
 
Beris Dal Karnelian, aszisz hercegkapitány 
(Ember, férfi, fiatal/öreg, 8. Tsz harcos, Rend, aszisz, Tharr-hívő) 
 
Jellemzés: A Karnelian családfa első hajtása, mely letért Antoh hitének útjáról. Ondurral való 
testvérháborúja során kénytelen volt külső segítséget keresni, és Tharr követői között talált 
szövetségesekre. Nyíltan Tharrt vallja, ám hiténél erősebb hűsége Abaszisz és a Nagykirály felé. 
Igazi nemes és gyakorlott politikus, de a kardot is közel olyan jól forgatja, mint a szavakat az 
udvarban. Az utókor Toron veszett kutyájaként emlékezik rá, „Boszorkánymesterek Vadászebének” 
nevezik, ki démonokkal cimborált. (Csepp és Tenger) 
Kinézet (fiatalon): 1,8 láb magas, büszke tartású, harmincas éveiben járó, ereje teljében lévő 
férfiú. Arca ápolt és általában borotvált. Szeme mélybarna, haja hosszú, barna. Ruházata mindig 
alkalomhoz illő, drága és gyakran Karnelian-címer által díszített. 
Kinézet (öregen): 1,8 láb magas, korához képest délceg férfi. Tartása egyenes, keze nem remeg 
még ebben a korban sem. Általában szakállat visel, de arca ápolt. Szeme mélybarna, haja többnyire 
ősz, de látható még pár barna hajszál. Ruházata mindig alkalomhoz illő, drága és gyakran 
Karnelian-címer által díszített. 
Játéktechnikai értékei nincsenek megadva, nincsen rájuk szükség: a JK-kal soha nem állna le 
harcolni, ha másik NJK-val küzdene (a 3. részben), akkor NJK-NJK harcban elég az erőviszonyok 
alapján becsülni. 
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Kriel Athyss Dakk, az ifini Tűtorony boszorkányhercege 
(Kyr, férfi, ismeretlen korú, 25. Tsz boszorkánymester, Káosz-Halál, Tharr-hívő) 
 
Jellemzés: Boszorkányherceg, a Dakk („Vadkan”) klán hercege, az Ifini Tűtorony „vendége” 
(egyik ki nem mondott ura), az Oroszlánpápa szövetségese. A legutóbbi Concordia egyik pontja 
szerint Toron felügyelőt rendelhet a Tűtorony vezetése mellé, aki teljeskörű hozzáférést és 
folyamatos tájékoztatást kap, ez lett Kriel Athyss Dakk. Hivatalosan csak egy magasrangú, 
kiemelten kezelendő vendég, gyakorlatban azonban évtizedek óta lakik Tűtoronyban – régebb óta, 
mint a jelenlegi börtönparancsnok. A börtönkomplexum egyik különleges tornyát saját 
használatba is vette, felsőbbrendű, toronias viselkedésével elérte, hogy a börtönparancsnok mellett 
őt is vezetőként tisztelik. 
Igazi politikus, mindig eléri, amit akar. Szükség esetén jól színészkedik, ám ritkán teszi, mert 
felettébb büszke és hiú. Kevés úr van, aki előtt fejet hajt Yneven, a daumyr-i Hatalmasokon kívül 
tán senki. A politikai játszmákban több generációs tapasztalattal rendelkezik, évekre előre 
gondolkodik és tervez. Parancsolgatáshoz szokott, ám ezt képes mézes-mázos formában is tálalni. 
Kinézet: 2,6 láb magas, csontváz-vékony férfi. Kyrekre jellemző hófehér haja számos páratlan 
számú farokba van fogatva. Teste jelenlegi kinézetét mágikus torzításoknak köszönheti. Mellkasát 
és karját hegtetoválások terítik be, fekete körmei félarasz hosszúak, kemények és élesre 
köszörültek. Teste betegesen vékony, bőre aszott, emiatt nagy részét vérszín dreggis takarja. Arca 
teljesen kilóg a képből: fiatalos, ám betegesen fehér, átható – ha úgy akarja, parázsló – 
smaragdzöld szemekkel. 
Speciális: A boszorkánymesteri mágiákat fele annyi Mp-ért és fele annyi idő alatt hozza létre. 
Manapontjainak kimerítése esetén Fp-iből (max. Fp: 150, max. Ép: 20) is képes varázsolni (1 Fp = 
1 Mp). Számos olyan mágiáformát is ismer, melyeket urától, a Dakk klán Hatalmasától kapott. 
Méregellenállása, asztrális és mentális védelme rendkívül erős a mágikus testi torzításoknak 
köszönhetően. Testének kinézete megtévesztő: valójában mind ereje, gyorsasága és állóképessége 
közel emberfeletti. Egy vérkötéses rituálénak köszönhetően sebesülés esetén körönként 3 Ép-t 
gyógyul a háremében található kilenc alidari nő életerejéből. 
Legyengült állapotban „közönséges” 25. Tsz boszorkánymesterként kezelhetjük. 
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1. rész karakterei 
 
Enitt Bardul, baraadi rontásérsek Psz. 3613-3628 között 
(Ember, férfi, 54 éves, 17. Tharr-pap, Káosz-Halál, toroni, Tharr) 
 
Jellemzés: Essa Daelan Essar rontásérsek tanítványa, helyettese, barátja, (a rossz nyelvek szerint 
szeretője is) és utódja. A szintén tehetséges, intrikus hajlamú rontásérsek mestere tanácsai szerint 
kimaradt a XIII. Zászlóháborúból, inkább csak kihasználta a kínálkozó lehetőségeket. Az asziszok 
büszkeségét, és saját kívülállóságát kihasználva szintén nem engedte belerángatni magát a Ragg-
foki ütközetbe. Sokat használ az Oroszlán Morhagrissnak, szektáit támogatja, melyek 
megerősödnek általa Baraadon és Abasziszban. 
Színpadias és nagyképű alak, határtalanul élvezi, ha nála kisebb hatalmú személyeken 
zsarnokoskodhat. 
Kinézet: 1,9 láb magas, tagbaszakadt, pocakos, ötvenes éveiben járó férfi. Feje teteje kopasz, 
meglévő haját feketére és kékre festi, koronaszerűen felfogva viseli. Arcát és kopasz fejbőrét kék 
tetoválások borítják (asztrális és mentális védelmet adnak), ruhája által takart karjait szintén kék 
rajzolatok fedik (erőnövelő rajzolatok). Szeme fehérje a különböző ajzószerek és drogok hatására 
besárgult, írisze vörös. Arcát és szemét mindig festi, napszaktól és eseményektől függően. Hosszú, 
kék dreggist hord, melyet minden pillanatban két nyomában lévő rabszolga igazgat és vigyáz, hogy 
ne akadjon meg semmiben. Ha csatába megy, a dreggis alatt kaotikus rúnákkal ellátott páncélját 
hordja. 
Testőrei: 2 db 3. Tsz toroni fejvadász. Értékeiket nem adjuk meg, ha véletlenül összetűzésbe 
kerülnek velük az (itt még 1. szintű) JK-k, elég becsült értékekkel számolni. 
 

Erő 18  Ép 11  Fp 115  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 13  Mp: 135  Pszi 76  Alap - 28 88/5 141 - 
Ügyesség 15        Kígyókard 1 34 102 156 K10+2 

Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál  
Korbács 
(mágikus) 1 38 103 141 K3+3 

Szépség 9  Tud.al. 2 5        
Intelligencia 15  Statikus 76 76        
Akaraterő 12  Dinamikus 25 25        
Asztrál 12  Mágikus 20 20        
Érzékelés 15  Teljes 123 126        
Felszerelés, melyet a merénylet ideje alatt visel: mágikus korbács, Igazság amulettje, Méregtől védő 
amulett (+3 méregellenállás) 
Kiemelt Képzettségek: Hadvezetés Mf, Emberismeret Mf, Történelemismeret Mf, Szexuális kultúra Mf, 
Kínzás Mf 
Megjegyzések: Korbácsával Ép-t is képes sebezni. Ismeri a boszorkánymesteri rontásokat és átkokat is, 
és úgy alkalmazza őket, mintha papi varázslatok lennének. Hosszas rituálé során képes megidézni Tharr 
vérdémonát. 
 
Vergin, az áruló 
(Ember, férfi, 19 éves, 1. Tsz harcos, Káosz-Élet, aszisz, Antoh-hívő) 
 
Jellemzés: Huszadik évéhez közeledő fiatalember, árvaként nőtt fel. A katonaéletet nem 
önszántából, hanem kényszerből, a megélhetésért választotta. Túl fiatal és túl érdektelen ahhoz, 
hogy bármilyen hatalomhoz is hű legyen. Az árulás alkujába könnyű szívvel, lelkiismeretfurdalás 
nélkül belement. 
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Kinézet: Kölyökképű, ápolatlan és borostás arcú, vállig érő dús, barna haját farokba fogja. 
Mosolya kissé foghíjas, suhanckori verekedések során vesztette el pár fogát. 1,8 láb magas, sportos 
alkatú, a kiképzés során megedződött izomzatú fiatalember. Ruházata és felszerelése szegényes, 
többségében nem a sajátja, hanem a sereg által szolgáltatott. 
 

Erő 14  Ép 12  Fp 17  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 12  Mp: -  Pszi -  Alap - 21 34/0 85 - 
Ügyesség 15        R.kard 1 30 46 99 K6+1 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál  Lándzsa 1 25 46 97 K10 
Szépség 11  Tud.al. 2 4        
Intelligencia 10  Statikus 0 0        
Akaraterő 14  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 13  Teljes 2 4        
Felszerelés: rövid kard, tőr, lándzsa, kivert bőrpáncél (SFÉ: 1) 
Kiemelt Képzettségek:  
Megjegyzések: 
 
Rylan, a merénylő 
(Ember, férfi, 33 éves, 3. Tsz bárd, Káosz, aszisz, vallás nem jellemző) 
 
Jellemzés: Gyengébb tudású, ám adottságait jól kihasználó illúzionista Ondur szolgálatában, aki 
mágikus hatalmával napi rendszerességgel visszaél. Nem kifejezetten orgyilkos, jobban kedveli az 
„olcsóbb” szélhámosságokat és megbízásokat, de lelkiismerete sokat kibír. Mivel nem képzett a 
lopakodásban és orgyilkosságban, ezért kiscsapatos vagy önálló merényletre, gyilkosságra nagyon 
ritkán kap parancsot. 
Kinézet: Harmincas éveit taposó, átlagnál fél fejjel alacsonyabb, vékony, szálkás alkatú aszisz 
férfi. Ruházata a bevetés során matt fekete, fej kivételével teljes testet lefedő. Haja sötétbarna, 
ujjnyi rövidre van nyírva. Jobb alkarjára, az ingujj rejtetébe kézi tűvető van erősítve, 4 db 
mérgezett tűvel. 
 

Erő 12  Ép 9  Fp 36  Harcérték 
Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 12  Mp: 18  Pszi 16  Alap - 20 30/45 92 - 

Ügyesség 15        
Kézi 
tűvető 1 23 51 6 láb 

1 + 
méreg  

Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál  Tőr 1 30 38 94 
K6 + 
méreg 

Szépség 13  Tud.al. 2 2        
Intelligencia 16  Statikus 16 16        
Akaraterő 12  Dinamikus 0 0        
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 15  Teljes 18 18        
Felszerelés: tőr, kézi tűvető (táv: 6 láb), 4 mérgezett tű, posztóvért (SFÉ: 1) 
Kiemelt Képzettségek: Pszi Af, Fegyverhasználat – kézi tűvető Af 
Megjegyzések: méreg a tőrön: 4. szintű K10/2K10 Fp-s azonnal ható fegyverméreg, mágikus méreg a 
tűkön: 8. szintű 1K6 körön belül ható bénultság/halál. 
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Ondur Dal Karnelian 
(Ember, férfi, P. Sz. 3623-ban 36 éves, 2. Tsz harcos, Rend, aszisz, Antoh) 
 
Jellemzés: Harmincas éveiben járó nemesember, politikában gyakorlott, ám hadvezetésben 
szegényes tudású. Családjában ő a második gyerek, de bátyját alkalmatlannak tartja a Szigetbirtok 
vezetésére, ezt testvére Tharr felé fordulása még inkább megerősítette benne. Ő megrögzött Antoh-
hívő, teljes vállszélességgel kiáll a Tengerúrnő hívei mellett, és visszafele ő is bírja támogatásukat. 
Kinézet: Átlagnál magasabb, délceg tartású, középkorú férfi. Ápolt és rendezett kinézetű, még 
hadszíntéren sem jelenik meg soha borotválatlanul. Ruházata drága és Karnelian címerrel díszített, 
büszkén tartja magát a valódi Karnelian-örökösnek. Jóképű, az asszonyokkal könnyen bánik, a 
rossz nyelvek szerint mások asszonyaival is. Oldalán díszes tőrkard, inkább a forma, mint a valódi 
használata miatt. 
 

Erő 13  Ép 12  Fp 26  Harcérték 
Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 13  Mp: -  Pszi 7  Alap - 20 33 86 - 
Ügyesség 14        Tőrkard 2 29 45 100 K6+2 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 14  Tud.al. 3 5        
Intelligencia 13  Statikus 40 40        
Akaraterő 15  Dinamikus          
Asztrál 13  Mágikus          
Érzékelés 14  Teljes 43 45        
Felszerelés: tőrkard, sodronying (3 SFÉ) 
Kiemelt Képzettségek: Pszi Af 
Megjegyzések: Pszi pajzsait nem ő, hanem bérelt mágiatudó építette. 
 
Ondur katonái és testőrsége 
(Ember, férfi, 20-40 éves, 1. Tsz harcos, Rend, aszisz, Antoh) 
 
Ondur Karnelian kapitány katonái, akik az 1. rész éjszakáján épp őrségben vannak. Enyhén 
fáradtak az aznapi csata után, ám örömmel vállalták az őrködést, így másnap nem kell harcolniuk a 
fronton. Az „Ondur haditábora” térképen jelölve van számuk és helyük. Ha a tábort felverik, a 
többi katonát ugyanezen értékekkel kezelhetjük. Azonban ebben az esetben idővel féltucat Antoh-
pap is megjelenik (értékeik a KM becslésére vannak bízva). 
 

Erő 12  Ép 10  Fp 17  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 14  Mp: -  Pszi -  Alap - 21 30 85 - 
Ügyesség 13        Rövidkard 1 30 42 99 K6+1 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál  Lándzsa 1 25 42 97 K10 
Szépség 10  Tud.al. 3 3        
Intelligencia 11  Statikus 0 0        
Akaraterő 13  Dinamikus          
Asztrál 13  Mágikus          
Érzékelés 14  Teljes 3 3        
Felszerelés: rövid kard, tőr, lándzsa, kivert bőrpáncél (SFÉ: 1) 
Kiemelt Képzettségek: Fegyverhasználat (Rövidkard) Af, Hátbaszúrás Af, Lopódzás 75% 
Megjegyzések: Ondur közvetlen testőrei (a vezéri sátor körül) képzettebbek, +5 KÉ, +10 TÉ, +10 VÉ 
adandó harcértékeikhez, és akad köztük pszi-használó is. 
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2. rész karakterei 
 
Calyd Karnelian, gyerekkorában 
 (Ember, férfi, P. Sz. 3654-ben 10 éves, aszisz) 
 
Jellemzés: Az adott időben csupán 10 éves, aki bár értelmes és gyors felfogású kölyök, a felnőttek 
politikájában – pláne a toroniak között – nem tudja még követni az események közötti 
kapcsolatokat. Apjára, Berisre tisztelettel néz fel, ám fiatal esze apjának nem minden 
cselekedetével ért egyet. Szófogadó, eszes és motivált gyerek. Titokban testvére, az idősebbnek 
tartott és Beris utódjaként kezelt Beren helyett az Ifini Hadiakadémián tanul (nyilván nem a 2. 
modulrész ideje alatt). 
Kinézet: Vállig érő fekete haj, sötétbarna, okos szemek. Arca keskeny, aszisz vonású. Vékony, 
izmos, sportos alkatú. Egészséges, életerős, értelmes kölyök, aki tisztában van nemesi 
kiemelkedettségével, ám nincs elszállva tőle. 
Játéktechnikai értékeinek megadása szükségtelen. 
 
A JK-k csapattársa 
(Ember, férfi, 39 éves, 7. Tsz ???, Rend, aszisz, Tharr) 
 
Jellemzés: a csapat 6. tagja, a kiegészítő ember a Játékos Karakterek mellé. Kasztja tetszőleges, a 
be nem töltött pozícióhoz alkalmazkodó (de nem lehet stratéga és gladiátor). Beris embere, toroni 
gyökerekkel rendelkezik, de Abasziszban nőtt fel. A Homályünnepi látogatás során a helyiek 
megkörnyékezték, és meggyőzés / fenyegetés által a házigazda oldalára állították a viadal idejére, 
tehát áruló. A viadal ideje alatt óvatosan, feltűnés nélkül az ellenfél kezére játszik. 
Kinézet: Tüskésre nyírt, rövid, katonás frizura. Hideg szemű, lelkiismeretlen képű férfi, tipikus 
„katona, aki kérdés nélkül teljesíti a parancsot”. Nyakára tetovált oroszlánfej szimbólum nyíltan 
árulkodik vallási hovatartozásáról.  Ruházata és felszerelése szerepköréhez igazodik. 
 
A toroni viadorok 
 
A gladiátor 
(Vadork, hím, 33 éves, 8. Tsz gladiátor, Rend, vallás nem jellemző) 
 
Jellemzés: Obsor kasztba tartozó viador, még csecsemőkorában fogták be a toroniak egy vadászat 
során. Világéletében a rabszolgaság a sorsa, amiből kitörni nincsen lehetősége. A legtöbb, amit 
elérhet, az a rabszolgaléthez képest jó élet: ünnepelt viadorként vigyáz rá és jól tartja gazdája. Nem 
túl okos, a külvilágról alig tud valamit, egész életét harccal és az arra való készüléssel töltötte. 
Meglehetősen sokáig tartott az is, mire a viadal szabályait a fejébe verték. Rendkívül tapasztalt, és 
emberfelett szívós küzdő. 
Kinézet: 1,6 láb magas, szélesvállú, hatalmas izomkötegekkel rendelkezik. Felkarja vastag, mint 
egy ember combja, szorítása mint egy kovácsfogóé, és pusztakézzel leüt egy ökröt is. Az arénába 
abbitacél teljesvértben és zárt sisakkal megy be. Mivel az ellenfél nem látja, hogy a sisak mögött 
egy vadork van, meglepheti a „kis ember” borzalmas, romboló ereje. 
 

Erő 21  Ép 18  Fp 92  Harcérték 
Állóképesség 18        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 13  Mp: -  Pszi -  Alap - 32 75 125 - 

Ügyesség 14        
Gladiátor 
plusszal - 42 85 140 - 

Egészség 20  Pajzsok Asztrál Mentál  Puszta kéz 2 52 89 141 K6+7 

Szépség 8  Tud.al. 0 5  
Láncos 
buzogány 2 51 108 162 K6+10 
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Intelligencia 10  Statikus 25 50  Rövidkard 2 51 97 151 K6+6 

Akaraterő 15  Dinamikus    
Hajító 
dárda 2 50 98 145 1K6+6 

Asztrál 10  Mágikus    Szigony 2 46 100 150 1K10+6 
Érzékelés 15  Teljes 25 55  Dobóháló 1/3 43 93 144 - 
Felszerelés: abbitacél teljesvért és zárt sisak (7 SFÉ), fegyverek, közepes pajzs (+35 VÉ), Villámfogó 
amulett 
Kiemelt Képzettségek: Nehézvértviselet Mf, Kétkezes harc Mf, Pajzshasználat Mf, Földharc Mf, Harc 
helyhez kötve Af, Belharc Mf, Ökölharc Mf, Birkózás Mf, Fegyverhasználat – Láncos buzogány Mf 
Megjegyzések: Gladiátor módosítókat tartalmazzák a fegyveres értékek. Pajzs VÉ-jét nem. 
 
A stratéga 
(Ember, nő, 57 éves, 7. Tsz boszorkány, Rend, toroni, Tharr) 
 
Jellemzés: Valaha Pietor kasztba tartozott, egy sokadrangú shuluri boszorkánykotéria tagja volt. 
Negyvenes éveiben a klánja rossz lóra tett egy politikai játszmában, ami a szervezet szétesésével 
végződőtt. Őt is elkapták, rabszolga lett, ám képességeit nem hagyták kárba veszni. Gazdája tudja 
róla, hogy boszorkány, emiatt rendkívül szorosan tartja markában. Az utóbbi években csak és 
kizárólag viadalra, stratéga szerepre képezték. 
Kinézet: 1,6 láb magas, átlagos alkatú, idősebb nőszemély. Valaha szép lehetett, de most már nem 
csak kora, hanem a viadalok is meglátszanak rajta. Enyhén ráncos arcát arasznyi sebhely rondítja 
homlokától az ajkáig– egy emlékeztető, hogy a stratéga szerepe sem veszélytelen. 
 

Erő 9  Ép 8  Fp 36  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 12  Mp: 56  Pszi 36  Alap - 12 25/0 86 - 
Ügyesség 10              
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 11  Tud.al. 8 5        
Intelligencia 17  Statikus 0 0        
Akaraterő 15  Dinamikus 0 0        
Asztrál 18  Mágikus          
Érzékelés 18  Teljes 8 5        
Felszerelés:  
Kiemelt Képzettségek: Nyelvismeret – toroni 5, aszisz 5, erv 5, pyarroni 5, dwoon 5 Af, Szájról olvasás 
Mf, Emberismeret Mf, Mágiaismeret – boszorkánymester Mf 
Megjegyzések:  
 
A boszorkánymester 
(Wier, férfi, 91 éves, 8. Tsz boszorkánymester, Káosz-Halál, toroni, Tharr) 
 
Jellemzés: A csapat egyetlen tagja, aki nem Obsor kasztú. Nem rabszolga, saját akaratából lett 
viador körülbelül tíz éve. Természetéből fakadóan élvezi a vérengzést, és a vér látványát. Ura 
tisztában van különleges (vérivó) szokásával, és – mivel hasznos és jól jövedelmező személy 
számára – mindent megtesz, hogy a wier mindig kielégíthesse szomját. A férfi természete és lelke 
kaotikus, ez meglátszik viadalvívó szokásain is: nem mindig követi a stratéga utasításait és nem 
ritkán alkalmaz torzmágiát. 
Kinézet: 1,7 láb magas középkorú kinézetű férfi. Haja sötétbarna, a gyakran alkalmazott 
nekromancia hatására számos fekete csíkkal. Szemei éjfeketék, arca ezenkívül közömbös, 
semmitmondó. Több mágikus tetoválás is díszíti testét, ezeket gondosan takarja ruhájával. 
Hagyományos fekete kámzsában vesz részt a viadalon, derekán kötéllel átfogva. 
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Erő 12  Ép 8  Fp 51  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 16  Mp: 56  Pszi 39  Alap - 23 33/20 100 - 
Ügyesség 12        Tőr 2 33 41 102 K6 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 12  Tud.al. 7 2        
Intelligencia 16  Statikus 0 25        
Akaraterő 12  Dinamikus 0 0        
Asztrál 17  Mágikus          
Érzékelés 15  Teljes 7 27        
Felszerelés: mérgezett tőr (4. szintű, gyengeség/görcs hatású, gyorsan hat és rövid ideig tart) 
Kiemelt Képzettségek:  
Megjegyzések: Látójel tetoválás (2x látás), Kígyójel (+1 méregellenállás), wier jellegzetességek élnek 
 
A számszeríjász 
(Ember, férfi, 37 éves, 9. Tsz tolvaj, Halál, toroni, Tharr) 
 
Jellemzés: Akár társai többsége, ő is rabszolga. Ő nem Obsor sorból kezdte, egy tolvajklán tagja 
volt Dél-Toronban. Gyerekkori nehézségeket és beavatást sikeresen vette, de már viszonylag 
fiatalon nagy fordulatot vett élete. Alig múlt húszéves, mikor csúnyán elbukott egy klánja által 
kitűzött feladatot. Rabszolgasorba került, majd – jó lövész lévén – hamar az arénában találta 
magát. 
Kinézet: 1,8 láb magas középkorú toroni férfi. Fekete, rövidre nyírt haja és barna szemei vannak. 
Ha a rabszolgasors nem viselte volna meg ennyire, egészen jóképű, akár „asszonyok kedvence” 
lehetne. Ruházata az arénában egyszerű, barna posztó, mellkasán átvetett szíjjal, melybe 
nyílvesszők vannak tűzve (tegezt nem cipel feleslegesen). 
 

Erő 13  Ép 6  Fp 75  Harcérték 
Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 13  Mp: -  Pszi -  Alap - 25 42/38 96 - 
Ügyesség 17        Tőr 2 35 50 98 K6 

Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál  
Kézi 
nyílpuska 2 33 62 30m K3 

Szépség 14  Tud.al. 4 2        
Intelligencia 12  Statikus 0 0        
Akaraterő 12  Dinamikus 0 0        
Asztrál 14  Mágikus          
Érzékelés 15  Teljes 4 2        
Felszerelés: szuronyos nyílpuska, posztóvért (1 SFÉ), Jégacél amulett (immunitást ad rontásokra és 
betegségekre, de átkokra nem) 
Kiemelt Képzettségek: Fegyverhasználat – kézi nyílpuska Mf, Célzás Af (2 kör, +20 Cé) 
Megjegyzések:  
 
Tőrvető 1. 
(Ember, férfi, 29 éves, 8. Tsz tolvaj, Rend, toroni, Tharr) 
 
Jellemzés: Rabszolgasorsba született, gyerekkora óta gyakorlatoztatják és nevelik tőrvető 
viadornak. Ennek köszönhetően már fiatalon jelentős küzdőtapasztalattal rendelkezik. Folyamatos 
edzésben van, rendkívül ügyes mászó és természetesen jó tőrvető. Korával járó hevességet még 
nem nőtte ki, ezidáig a merész húzások bejöttek neki, ám mások szerint ez vezet majd halálához. 
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Kinézet: 1,8 láb magas középkorú fiatal toroni férfi. Nyurga, vékony, atletikus testalkatú. 
Hajlékonyságának és gyorsaságának nem egyszer köszönhette már életét. 
 

Erő 14  Ép 7  Fp 67  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 16  Mp: -  Pszi 19  Alap - 32 57 102 - 
Ügyesség 18        Tőr 2 42 68 104 K6 
Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál  Dobótőr 2 42 78 102 K6 
Szépség 11  Tud.al. 2 2        
Intelligencia 12  Statikus 0 0        
Akaraterő 12  Dinamikus 0 0        
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 14  Teljes 2 2        
Felszerelés: 12 db dobótőr, 2 db tőr, hajlékony bőrvért, Kígyóvér amulett (1 alkalommal semlegesít 
bármilyen mérget) 
Kiemelt Képzettségek: Fegyverdobás – dobótőr Mf, Mászás 90%, Lopakodás 90%, Pszi Af 
Megjegyzések:  
 
Tőrvető 2. 
(Khál, hím, 21 éves, 6. Tsz harcos, Rend, vallás nem jellemző) 
 
Jellemzés: Akárcsak a másik tőrvető, ő is rabszolgasorsba született, gyerekkora óta 
gyakorlatoztatják és nevelik tőrvető viadornak. Kifejezetten rossz tőrvető, taktikai előnye nem 
ebben rejlik. Hatalmas előnye, hogy emberfeletti módon mozgékony, valamint pusztakézzel is 
kiváló harcos. Emiatt sok stratégiai alkalmazása lehetséges, gyakori például, hogy az ellenséges 
stratéga tornyára küldik fel, vagy pedig a boszorkánymester korai kiiktatására alkalmazzák. 
Általában csak az első utasítását képes követni a stratégának, utána a csapattól függetlenül, saját 
ösztöne szerint vadászik. 
Kinézet: 2 láb magas khál hím. Szőre sötétszürke, sörénye egészen sötét, szinte fekete. Fajtájának 
nem különösebben robusztus tagja, nem sokkal magasabb és erősebb az átlagembernél, ám 
gyorsasága és mozgékonysága meghaladja az emberi normákat. Ezenkívül képes kihasználni 
nagymacskákra jellemző képességeit, sok ellenfele úgy hal meg, hogy nem is tudja, hogy ki ölte 
meg. Áldozatait hatalmas, nem ritkán 6-8 méteres ugrásokkal teríti le, vagy hátulról lopakodva 
vadássza le. 
 

Erő 16  Ép 14  Fp 63  Harcérték 
Állóképesség 17        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 19  Mp: -  Pszi -  Alap - 39 74 123 - 
Ügyesség 21        Puszta kéz 2 49 94 143 K6+2 
Egészség 17  Pajzsok Asztrál Mentál  Dobótőr 2 49 85 125 K6 
Szépség 9  Tud.al. -20 2        
Intelligencia 8  Statikus 50 0        
Akaraterő 12  Dinamikus - -        
Asztrál 9  Mágikus          
Érzékelés 14  Teljes 30 2        
Felszerelés: - 
Kiemelt Képzettségek: Fegyverdobás – dobótőr Af, Mászás 120%, Ugrás 120%, Lopakodás 90%, Esés 
90%, Ökölharc Mf, Belharc Mf, Futás Mf 
Megjegyzések: khál jellegzetességek élnek (jó veszélyérzék, hallás és látás, asztrális sebezhetőség, stb.) 
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A káoszlény 
A viadalon a KM döntése és időzítése szerint jön elő a térképen jelölt helyen. Pártatlan, mindenkit 
egyaránt kajának tekint. 
 
Jellemzés: A helyi Tharr-papok legfrissebb kísérlete. Toronban gyakori az állatokon való 
kísérletezés torzmágiával, az állatok életrevalóságát és harcban való alkalmazhatóságát gyakran 
viadalon tesztelik, ahogy ebben az esetben is. Az aktuális eredmény: állati intelligenciával 
rendelkező, medveszerű harci lény. 
Kinézet: Egy hatalmas, 4 láb magas, fekete bundájú medve torz végtagokkal. Szeme „fehérje” 
sárgásszürke, szembogara fekete. Hátán egy darab szárnycsökevényt visel, 4 helyett 6 lábbal 
rendelkezik, bundája rendkívül vastag és enyhén megkeményedett. 
 

Erő -  Ép 40  Fp 110  Harcérték 
Állóképesség -        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság -  Mp: -  Pszi -  Mancs 2 25 80 100 K6+8 
Ügyesség -        Harapás 1 35 90 100 2K6 
Egészség -  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség -  Tud.al.          
Intelligencia -  Statikus          
Akaraterő -  Dinamikus          
Asztrál -  Mágikus          
Érzékelés -  Teljes immun immun        
Felszerelés: - 
Egyéb: Méregimmun, asztrál- és mentálimmun. 4 SFÉ. 

 
Riundah On-Lyntorn, baraadi rontásérsek P.sz. 3653-3679 között 
(Ember, férfi, 57 éves, 18. Tsz Tharr-pap, Káosz, toroni, Tharr) 
 
Jellemzés: Gedaga-yggyr tartománybeli On-Lyntorn Házból való Tharr-pap. Jó kapcsolatokkal 
indult és tehetséges politikus révén még jobbakat szerzett előmenetele során. Legnagyobb 
szövetségesei az Oroszlánpápa és Kriel Athyss Dakk boszorkányherceg, bár hierarchiában ő 
mindkettőnek alatta áll. P.sz. 3653-ban pápai ajánlásra kerül rontásérseki székbe. Jó diplomata, és 
alárendelt területének elkötelezett híve, a toroni gőg nem jellemző rá. Jó megfigyelő, és gyorsan 
átlátja az összefüggéseket. 
Kinézet: 1,7 láb magas, átlagos testalkatú férfi. Hatvanas évei környékén jár már, de akár harminc 
évet is letagadhat néhány kyr felmenőjének köszönhetően. Ugyan ereiben kyr vér is keveredik, ez 
külsején – a lassított öregedéstől eltekintve – nem látszik meg. Kaotikus mágiahasználatnak 
köszönhetően feje – és egyébként egész teste – szőrtelen, kopasz, nincs arcszőrzete és szemöldöke 
sem. Koponyája tetejét és tarkóját kaotikus sárga tetoválások díszítik. Rajongója a különleges 
ékszereknek, ám kevesen sejtik, hogy viselt ékszerei nem csak ritkák, mindegyik mágikus is. 
Kezenként 3-4 gyűrűt és 2 karperecet visel, mindkét orrcimpájában és fülében aranykarikát hord. 
Fegyvert nem visel, ha közelharcra kerül a sor, Káoszkardot varázsol kezébe. Általában bíborszín 
haquitess-t (toroni kámzsás köpeny) visel. 
 

Erő 12  Ép 8  Fp 122  Harcérték 
Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 11  Mp: 143  Pszi 80  Alap - 30 75/2 140 - 
Ügyesség 12              
Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 10  Tud.al. 5 5        
Intelligencia 17  Statikus 80 80        
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Akaraterő 15  Dinamikus 25 25        
Asztrál 15  Mágikus 20 20        
Érzékelés 16  Teljes 130 130        
Felszerelés: gyógyital (15 Ép), Igazság amulettje, Szerencse amulett, Regeneráló gyűrű (+1 Ép / +2Fp 
körönként, feketemágia, a környezetből vonja el az életenergiát, környezetre való hatása megegyezik a 
Kisajtolás pszi diszciplína hatásával), rozsdaszín Jáspis-gyűrű (felismeri a mérgeket minden formában), 3 
db királykék Lapis Lazuli gyűrű (+ 3x20 pszipont), almazöld Krizopráz gyűrű (varázsszóra 10 percig 5E-
s Láthatatlanság, felszereléssel együtt), Teleportpálca 
Kiemelt Képzettségek: Emberismeret Mf, Történelemismeret Mf, Legendaismeret Mf, Etikett Mf, 
Politika/Diplomácia Mf, Értékbecslés Mf, Ékszerészet Af 
Megjegyzések: Ismeri a boszorkánymesteri rontásokat és átkokat is, és úgy alkalmazza őket, mintha papi 
varázslatok lennének. Hosszas rituálé során képes megidézni Tharr vérdémonát. 
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3. rész karakterei 
 
Az acélgólem 
A JK-k oldalán van, de csak akkor releváns, ha a JK-k „megvásárolták” a 3. rész előtt (lásd 
Függelék). Jellemzés tetszőlegesen átírható, múltja a JK-khoz igazítható. 
 
Jellemzés: Egy évszázadok óta gólemtestbe börtönzött lélek. Minden emberi mivoltát elvesztette 
már, semmi sem érdekli az életben és a halandókban. Nem eszik, nem iszik, nem beszél, és most 
már egyre kevesebbet is gondolkodik. Léte egyszerűen kimerül a mágikusan megpecsételt 
szolgálatban, parancsok teljesítésben. 
Kinézet: 2 láb magas, robusztus, humanoid „acélember”. Minden élő szervezeti igényt nélkülöz: 
fáradhatatlan, nincs szüksége ételre, italra, levegőre, alvásra. Szervetlen acélteste – mely 700 ynevi 
fontot nyom – immunis a mérgekre és betegségekre. Fegyvert képtelen forgatni, apróbb és 
sérülékeny tárgyakat csak nehezen vagy sehogysem képes alkalmazni. Acélkoponyájába több 
beledolgozott rúnát is visel, ezek tartják életben. 
 

Erő 23  Ép 20  Fp -  Harcérték 
Állóképesség -        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 11  Mp: -  Pszi -  Alap - 25 75 120 - 
Ügyesség 9        Puszta kéz 2 35 85 130 K6+9 
Egészség -  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség -  Tud.al. 10 10        
Intelligencia 10  Statikus          
Akaraterő 20  Dinamikus          
Asztrál 20  Mágikus 50 50        
Érzékelés 10  Teljes 60 60        
Felszerelés: - 
Kiemelt Képzettségek: Ökölharc Mf, Fegyvertörés – puszta kézzel Mf, Pusztítás – puszta kézzel Af 
Megjegyzések: infralátás 20 lábig, nem érez fájdalmat (végtelen Fp), tűz felét sebzi rajta, éles és szúró 
fegyverek max 1 Sp-t tudnak sebezni rajta, nehézfegyverek sebzése feleződik. Mozgási sebesség: 30 láb / 
kör. 
 
 
Kriel Athyss Dakk titkára 
A Torony 0. szintjén tartozkodó kígyós élőholt 
(Ember, férfi, 13. Tsz varázsló, Rend-Halál) 
 
Jellemzés: Büntetését egy idegen testben töltő toroni magitor. Egy emberöltővel ezelőtt egy 
ígéretes shuluri pályafutás előtt álló, kyr vérvonallal büszkélkedő, jó házból és neves iskolából való 
varázslótanonc volt. Talán egészen magasra is jutott volna, ha nem akarta volna túl gyorsan a 
hatalmat. Mestere életére törnie túl korai volt még huszonegynéhány évesen, elbukott, ezzel Obsor 
sorba sodorva magát. Rabszolgának figyelemreméltó és meglehetősen értékes volt, idővel 
ajándékként végezte a Dakk klán markában. Nem sokkal később Kriel Athyss Dakk személyes 
rabszolgája lett, aki kettős játékot játszott vele: kiemelte a rabszolgasorból, tovább taníttatta, 
hatalmat adott kezébe – ezzel egyidejűleg viszont egy szégyenteljes testbe börtönözte, hogy 
életének minden percében emlékezzen arra, ki az úr. 
A toronyban Titkárként ismerik, ő a torony „mindenese”, a felelős azért, hogy minden rendben 
folyjon. A torony Árnyai neki jelentenek, így mindig mindenről tud, ami az épületben történik. 
Gond esetén a Vizitorokat küldi a helyzet megoldására, saját maga sosem száll csatába, sőt mindig 
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kerüli az összecsapást. A belső térkapuhálózatot a Titkár készítette, és azonnal tudomására jut, ha 
bármelyiket használják. 
Kinézet: 2,2 láb magas, ránézésre láthatóan élőholt, tagbaszakadt zombi. Szemüregei üresek, 
koponyája felülről nyitott. Koponyájába egy kígyó (hozzáértők számára: egy Quironeirában honos 
vipera) fészkelte be magát, olykor kidugja a fejét egy szemüregen át, elég taszító jelenség. Persze ez 
őt nem zavarja, tán észre sem veszi. 
Szürke arca félig húsos, félig csontvázszerű, érzelem kifejezésére képtelen. Nem is minden 
testrésze a sajátja, itt-ott varratok és felfércelt bőrdarabok láthatóak rajta. Egyszerű zombi 
kinézetét kelti, ám meglepően intelligens és gyors szavajárású! 
Ruhája majdnem annyira meghökkenti a toroni kultúrában jártas személyeket, mint a teste: barna 
(Dolgosság, a szolgák színe) dreggis (előkelő, fodros ruha, csak nemesek hordhatják). 
Fontos: A Titkár a kígyó testébe van börtönözve, nem a zombiéba. A zombitest csak a hordozója, 
akin keresztül kommunikálni és érintkezni tud a világgal. 
 

Erő 8  Ép 15  Fp 66*  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 11  Mp: 130  Pszi 85  Alap - 15 65 105 - 
Ügyesség 9              
Egészség 11  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 7  Tud.al. 2 2        
Intelligencia 16  Statikus 85 85        
Akaraterő 12  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus 50 50        
Érzékelés 12  Teljes 137 137        
Felszerelés: - 
Kiemelt Képzettségek:  
Megjegyzések: infralátás 20 lábig. Minden fizikai érték a zombira értendő (* fájdalmat nem érez, az Fp 
csak a test tűrőképességét jelzi), minden szellemi érték a Titkárra. A kígyó fizikai értékei 
elhanyagolhatóan gyengék. 
 
Kriel Athyss Dakk „háziállata” 
A Torony -4. szintjén tartozkodó korcsaquir 
 
Jellemzés: Ediomad külső gyepűiről származó, elkorcsosult aquirfajzat. Eredeti otthonában csak 
egy rabszolga volt – a külvilágban csúcsragadozóval ér fel. Csupán néhány éve él távol otthonától 
egy merész toroni expedíció következtében, és csupán pár hónapja lett a Boszorkányherceg foglya. 
Emberfelettien gyors, hajlamos rejtőzködni, 6 végtagjával a látszólag lehetetlen helyekre is képes 
felmászni és elbújni. 
Kinézet: 1,3 láb magas, humanoid jellegű lény, ám 6 végtaggal rendelkezik. Mind a 6 végtag 
kézként és lábként is funkcionál, képes mindegyikkel fogni, futni, mászni. Képe eltorzult, ráncos 
emberi arcra emlékeztet, két sornyi, apró, tűhegyes fogsorral. Orra nincsen, csak orrnyílása, szemei 
aprók, normál értelemben vakok (csak ultralátással lát). Teste izmos, bőre szürke és vastag, 
szőrtelen. A fény nem zavarja a szemét (hiszen nem látja), a bőrét viszont irritálja (fájdalommal 
nem jár, de feldühíti). 
 

Erő 11  Ép 20  Fp 90  Harcérték 
Állóképesség 19        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 21  Mp: -  Pszi -  Alap - 50 100 150 - 

Ügyesség 19        Puszta kéz 2 / 4 60 110 160 
K6 + 
méreg 

Egészség 21  Pajzsok Asztrál Mentál        
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Szépség -  Tud.al. immun immun        
Intelligencia 8  Statikus          
Akaraterő 18  Dinamikus          
Asztrál 8  Mágikus          
Érzékelés 18  Teljes          
Felszerelés: - 
Kiemelt Képzettségek: Ökölharc Mf, Fegyvertörés – puszta kézzel Mf, Mászás 120%, Rejtőzés 100%, 
Futás Mf 
Hatalomszavak: 5 Op, korcsnyelven képes csak szólni, a következő hatalomszavakat ismeri (az első 
kettő ideális a JK-k megfélemlítésére): Dühkitörés (Summárium, 225. o), Vérdagály (227 . o), Vakítás 
(220. o), Fullasztás (222. o), Végtagburjánzás (235. o). Dióhéjban a lényeg: 

• Dühkitörés: A célpontok közül legfejebb ötöt láthatalan erő taszít hátra (1k6+2 Fp). Az áldozatok 
10 lábnyit zuhannak hátra, vagy ha ez nem lehetséges, további sérüléseket szenvednek. 

• Vérdagály: Egyszerre 3 célpontra hat, kiknek Ereje, Gyorsasága és Állókélpessége 1k6 körön át 
3-al csökken, és elvesztik a kezdeményezést. Vérük, testnedveik a testnyílásaikon keresztül 
távoznak. 

• Vakítás: Az áldozat 1k6 órára teljesen megvakul a szürkehályog miatt. 
• Fullasztás: Az áldozat légzőszervét vizenyős pára árasztja el. Hatására 2k6 percig fuldokol, 

amelytől minden harcértéke feleződik, képességei 2 ponttal csökkenek és képtelen beszélni, 
varázsolni. 

• Végtagburjánzás: Az aquir körmöket és ujjakat növeszthet végtagjaira. Mászás képzettsége 25%-
al nő, s képessé válik egy kézzel két fegyvert forgatására (VÉ-jük összeadódik, de támadásban 
csupán egyikük harcértékei mérvadóak.) Csontfegyverük a tőr értékeinek megfelelő 
sarjadványszike. Hatóideje 4K6 kör, az át- illetve visszaalakulás 4-4 kört igényel. 

Megjegyzések: utralátás 100 lábig, 3 SFÉ. Mozgási sebesség: 100 láb / kör. Teste rendkívül erős mérget 
termel, melynek nagy részét a Boszorkányherceg lefeji, így már kevésbé veszélyes: azonnal ható, 
közepes ideig tartó, 6. szintű görcs / bénultság méreg lapul körmei alatt, melyet minden sikeres 
támadásánál figyelembe kell venni. 
 
Kriel Athyss Dakk lesath-ja 
A Torony -2. szintjén, a boncasztalon található lesath 
(Ember / élőholt, férfi, 10. Tsz varázsló, Káosz-Halál) 
 
Jellemzés: Ismeretlen feketemágus egy letűnt korból. Életében sötét mágiával foglalkozott, az 
istenek hatalmát kísértette, ezért szabták rá ezt az átkot, mely halála után is kísérti. Évtizedek óta 
van a Boszorkányherceg fogságában, akarata megtört, és teljes tudásával őt szolgálja 
(hűségbéklyó). Intelligens, és enyhén őrült lélek, aki jól tudja játszani az értelmes, vagy őrült, de 
ártalmatlan élőlényt is. 
Kinézet: Meztelen, éheztetett, kínzott testű, 40 év körüli férfi. Haja őszesfekete, arca ráncos és 
koros, láthatóan megszenvedett élete során. 
 

Erő 14  Ép 30  Fp 60  Harcérték 
Állóképesség -        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 11  Mp: 100  Pszi 79  Alap - 20 40 100 - 
Ügyesség 13              
Egészség -  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség -  Tud.al. immun immun        
Intelligencia 18  Statikus          
Akaraterő 20  Dinamikus          
Asztrál 20  Mágikus          
Érzékelés 12  Teljes          
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Felszerelés: - 
Kiemelt Képzettségek: Emberismeret Mf, Rúnamágia Mf, Mágiaismeret – Boszorkánymester Mf, 
Mágiaismeret – Boszorkány Mf 
Megjegyzések: Képes anyagi testet ölteni, illetve elhagyni azt. Ha Fp-i elfogynak, őmaga nem hal meg, 
de elhagyja testét, képtelen fizikailag érintkezni a világgal és anyagmágiát alkalmazni – de pszit és 
asztrál-, mentálmágiát így is alkalmazhat. Teste mágiát sugároz. 
 
A Vizitorok 
(9. Tsz harcos / 9. Tsz boszorkánymester, ember / élőholt, Rend-Halál) 
 
Jellemzés: Élőholt, mágiatudó testőrök. Egyaránt félelmetes harcosok és rettegett mágiatudók, 
halálukon túl is szolgálják urukat. Hűségük a Tűtorony börtönkomplexuma iránt megtörhetetlen, 
közvetlen felettesük (a mi helyszínünk esetében a Titkár) felé mentálfonál köti őket. 
Kinézet: 1,9 láb magas, tetőtől talpig vasbaöltözött harcosok. Félelmetes, rúnával áttört 
kardpengéjük folyamatos, gyenge homályt gerjeszt maga körül. Bal karjukra pajzs van szíjjazva, ez 
a kezük a vaskesztyűt leszámítva szabad, bármikor varázslásra fordítható. Arcukat sisak takarja. 
 

Erő 16  Ép 17  Fp 105*  Harcérték 
Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 16  Mp: 63  Pszi 40  Alap - 40 70 120 - 
Ügyesség 16        Hosszúkard 2 55 104 156 1k10+2 
Egészség 19  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 12  Tud.al. 8 8        
Intelligencia 13  Statikus 85 85        
Akaraterő 18  Dinamikus 10 10        
Asztrál 18  Mágikus          
Érzékelés 12  Teljes 103 103        
Felszerelés: Abbitacél teljesvért (7 SFÉ), Nagypajzs, Rúnázott hosszúkard (93 Mp), 2 db Hatalom Itala 
Kiemelt Képzettségek: Mágiahasználat Mf , Nehézvértviselet Mf, Pajzshasználat Af, Földharc Af, 
Belharc Mf, Fegyverhasználat – Hosszúkard Mf 
Megjegyzések: Statikus pszi pajzsokat a Titkár építette. Infralátás 50 lábig. * Fájdalmat nem érzékelnek 
(az Fp itt a test tűrőképességét jelöli). 
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Függelék 
 

A 2. rész előtti játéktechnikai változások a Játékos Karakterekben 
 
A kalandozók és Beris Karnelian is 31 évvel idősebbek, mint az 1. részben. Természetesen a JK-k 
sokkal tapasztaltabbak, érettebbek, rutinosabbak lettek. Játéktechnikailag ez a következőkben 
nyilvánul meg: 
 
- Kapnak +9000 Tp-t (a JK-k 6.-9. szintűek lesznek). Ebből felléphetnek a számukra 
elérhető legmagasabb szintre, és tetszőlegesen, de a KM-el egyeztetve vehetnek fel 
képzettségeket a kapott Képzettségpontokból. 

 
- 31 évvel idősebbek, a kormódosítók számítanak a képességek tekintetében. Ha egy 
karakter túl öreg, vagy már halott lenne, lásd A karakterek halála esetén c. részt. 

 
- Kötelezően kapnak néhány képzettséget, amennyiben nincsen nekik (indok: az évek 
alatt rájuk ragadt, vagy a nemes képeztette őket erre külön). A KM a következőket oszthatja 
szét a saját meglátása szerint, kivéve ha már rendelkezik velük megfelelő számú karakter: 

o Fegyverdobás – dobótőr Af (két karakternek) 
o Fegyverhasználat – nyílpuska Af (egy karakternek) 
o Nehézvértviselet Af (egy karakternek) 
o Kultúra – aszisz Af, Kultúra – toroni Af (minden karakternek) 
o Etikett – toroni Af (tetszőleges számú karakternek, akiknek indokolt) 

 
- A régi felszerelésüket megtarthatják, és kapnak még több, jobb minőségű felszerelést 
(indok: az évek alatt maguk szerezték őket kalandokban, vagy a nemes adományozta nekik). 
A karakterek a következő táblázatból vásárolhatnak az 1. részben szerzett pontok 
alapján: 

-  
Hatalom itala, 2 Ép-s gyógyital 0.1 pont 
10 Ép-s gyógyital, Istenek itala (+3 egy tulajdonságra), Szerelmi bájital, Szellemi 
frissesség itala 

0.3 pont 

Abbitacél fegyver (+2 Ké, +5 Té, +5 Vé), Abbitacél pajzs (+5 Vé, -1 MGT), Abbitacél 
vért 1. kategória* 

0.4 pont 

Abbitacél vért 2. kategória**, Mérgektől óvó amulett (+2 méregellenállás), Igazság 
amulettje 

0.5 pont 

Kígyóbot, Tűzíj, Mélytarisznya, Ugrás lábbelije, Rohanó lábbeli, Rejtőzés köpenye, 
Mászókesztyű 

0.7 pont 

63 Mp-os rúnázás fegyverre, páncélra, köpenyre vagy pajzsra 1 pont 
Láthatatlanság köpenye 2 pont 
Hatalom amulett (40 Mp) 3 pont 
Mérgek***: X =  (adagok száma) x (méreg szintje) x 0.1 X pont 
 
*  1. kategóriás abbitacél vért (SFÉ, MGT): láncing (3, 0), pikkelyvért (4, 1), lemezvért (4, 2). 
**  2. kategóriás abbitacél vért (SFÉ, MGT): sodronying (4, 0), gladiátorvért (5, 1), kardművész 

pikkelyvért (4, 0), mellvért (5, 2), félvért (6, 4), teljes vért (7, 6). 
***  Mérgek csak az ETK-ból választhatóak, ezenkívül KM-el egyeztetve. 
Megjegyzés: az abbitacél játéktechnikailag nem számít mágikusnak, csak különleges tulajdonságú 
fémnek. 
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A 3. rész előtti játéktechnikai változások a Játékos Karakterekben 
 
A kalandozók és Beris Karnelian is 6 évvel idősebbek, mint a 2. részben. Természetesen a JK-k 
sokkal tapasztaltabbak, érettebbek, rutinosabbak lettek. Játéktechnikailag ez a következőkben 
nyilvánul meg: 
 
- Kapnak +150000 Tp-t (a JK-k 11.-14. szintűek lesznek). Ebből felléphetnek a számukra 
elérhető legmagasabb szintre, és tetszőlegesen, de a KM-el egyeztetve vehetnek fel 
képzettségeket a kapott Képzettségpontokból. 

 
- 6 évvel idősebbek, a kormódosítók számítanak a képességek tekintetében. 

 
- A régi felszerelésüket megtarthatják, és kapnak még több, jobb minőségű felszerelést 
(indok: az évek alatt maguk szerezték őket kalandokban, vagy a nemes adományozta nekik). 
A karakterek a következő táblázatból vásárolhatnak az 1. részből megmaradt, és a 2. 
részben szerzett pontok alapján: 

 
Fürge ujjak kesztyűje, Erő kesztyűje, Acélos akarat medálja, Kiegyensúlyozottság 
medálja 

0.3 pont 

Istenek itala (+5 egy tulajdonságra), Sárkánykirály lehelletének itala 0.4 pont 
Mithrill fegyver (+5 Ké, +10 Té, +10 Vé, +2 Sp), Mithrill pajzs (+15 VÉ, -2 MGT), 
Mithrill vért 1. kategória* 

1 pont 

Mithrill vért 2. kategória**, Mérgektől óvó amulett (+4 méregellenállás) 1 pont 
123 Mp-os rúnázás fegyverre, páncélra, köpenyre vagy pajzsra 1 pont 
Szerencseamulett, Hatalom amulettje (80 Mp) 3 pont 
Gólem*** 4 pont 
Életvíz 5 pont 
+ A 2. részhez tartozó táblázatból minden FÉLÁRON. 
 
*  1. kategóriás mithrill vért (SFÉ, MGT): láncing (4, 0), lemezvért (5, 1). 
**  2. kategóriás mithrill vért (SFÉ, MGT): pikkelyvért (5, 0), sodronying (5, 0), gladiátorvért 

(6, 0), kardművész pikkelyvért (5, 0), mellvért (6, 1), félvért (7, 3), teljes vért (8, 4). 
***  2 láb magas acélgólem, pontos értékei a játékosok számára ismeretlenek. Amennyiben van a 

csapatban pap vagy varázsló, az ő irányítása alatt áll, ha nincs, akkor saját akarata van és 
hűséges a csapathoz. 
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1. rész: A merényletekhez kapcsolódó térképek 
 
A következő oldalakon az alábbi térképek találhatóak (ebben a sorrendben): 
 
- Beris Karnelian hadi tábora feliratokkal, a JK-k számára a hazai tábor. Számozás: 

1. 2-4 fős sátrak 
2. 100 fős sátrak 
3. Hadvezér sátra 
4. Rontásérsek sátra 
5. Felcser sátor 
6. Raktár és fegyverkovács 
7. Tábori konyha 
8. Lovász 
9. Ló karám 
10. Gyülekező tér 
11. Erdő 

 
- Ondur Karnelian hadi tábora feliratok nélkül. Ezt a verziót kapják, ha sikerül 
elkapni és kivallatni az árulót (de a merénylőt nem), vagy ha odaérnek a táborhoz, és 
körbejárják. 

 
- Ondur Karnelian hadi tábora feliratokkal. Ezt a verziót kapják, ha sikerül elkapni és 
kivallatni a merénylőt. Számozás: 
1. 2-4 fős sátrak 
2. 100 fős sátrak 
3. Vezéri sátor 
4. Antoh papok szállása 
5. Raktár és fegyverkovács 
6. Felcser 
7. Ló karám 
8. Kikötő 
9. Gyülekező tér 
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2. rész: A toroni viadal leírása és kapcsolódó térképek 
 
Az itt említett szabályok zömében megegyeznek a hivatalos toroni viadalrendszerrel. Mivel a toroni 
viadaloknak számos fajtája létezik, néhány feltételt (csapdák elhelyezése, felszerelés, stb) mi 
határoztunk meg a saját szánk íze szerint. Alapértelmezésben a Harcosok, barbárok, 
gladiátorok kiegészítő 91. oldalán található Toroni rendszerű viadal szabályai és körülményei 
élnek, az itt szereplő kiegészítésekkel. 
 
Néhány nem egyértelmű szabály kiemelése 
- A falakon tilos átmászni, átnyúlni, fegyverrel átcsapni. Egyik területről egy másikra átjutni 
szabályosan csak az ajtókon át lehet. A falakra felmászni is tilos. 

- A falak felett távolsági fegyverrel és boszorkánymesternek mágiával való támadás 
megengedett (pl.: dobótőr, villám). 

 
Szabályok betartása 
- A viadal kezdetekor a rendezők mindent teljesen leellenőriznek, amit csak lehet: az aréna 
minden funkcióját, csapdák elhelyezkedését, a viadorok felszerelését. Ebben a szakaszban a 
viadorok gyakorlatilag képtelenek csalni. 

- A viadal közben történő, nehezen ellenőrizhető dolgokat is figyelemmel követik. Például 
annak detektálására, hogy használ-e mágiát valaki más a boszorkánymestereken kívül, két, 
egymással szemben az aréna szélén elhelyezkedő magiszter felelős: teljesen koncentrációval 
a manahálót vizsgálják, és szinte minden varázslat létrejöttét és forrását jelezni tudják. 
További 2 magiszter kizárólag a mentálsíkot vizslatja, ők a pszi használatát követik. 

- A verseny bíráit 3 Döntnök és egy Mesterdöntnök testesítik meg. A csalást általában 
hatalmas szigorral büntetik (a csaló viador azonnali lelövetése számszeríjászokkal, a csapat 
maradék tagjainak kerékbetörése – ezt mindenképp említsétek meg a JK-nak is!), a 
kétes helyzetekről ők ítélik meg, hogy csalásnak számítanak-e, vagy sem. Ennek 
eldöntésében gyakran a közönség reakciójára építenek, így nagyon ritka, kivételes esetekben 
az is előfordulhat, hogy egy szabályszegő, ám rendkívül látványos, közönségnek tetsző 
cselekedetet nem torolnak meg. (Harcosok, barbárok, gladiátorok) 

 
Mesélés-technika 
- Minden JK-nak csak annyit áruljunk el, amennyit lát (ám ne hívjuk el őket egyesével 
folyamatosan, ez nagyon töri a játékot). 

- Egyedül a stratéga lát mindent. Minden körben 2 x 5 szót (egyszer a kör elején, egyszer a kör 
végén) vagy 1 x 10 szót (vagy a kör elején, vagy a kör végén) mondhat. 

- Minden karakter kezdeményezést dob a kör elején, és ennek megfelelő sorrendben hajtják 
végre cselekedeteiket. A cselekedeteket azonban FORDÍTOTT sorrendben jelentik be, így a 
gyorsabb karakternek van ideje reagálni a lassabbakra. (Varázslatok mibenlétét nem kell 
bejelenteni.) 

- Figyelem, a játék könnyen lassúvá, tördeltté válhat! Ne adjunk sok gondolkodási időt a 
játékosoknak, mindig rövid reakcióidő alatt kelljen döntést hozniuk! Ha kell, a 
játéktechnikai számolásokat olykor egyszerűsítsük a játék pörgetése érdekében. 

 
Kiindulási helyzet 
- A JK stratéga az alsó toronyban található. (Az ellenfél stratéga értelemszerűen a másikban.) 
- A JK gladiátor a belső kör bal alsó kvadránsában kezd, az NJK gladiátor a jobb felsőben. 
- A JK boszorkánymesterek és számszeríjászok a bal alsó, külső ívben, a tőrvetők a bal alsó, 
középső ívben kezdhetnek. Az NJK pozíciók ehhez hasonlóan, a jobb felső kvadránsban. 

 
A gladiátor 
- Induló felszerelése: 5 szabadon választható fegyver (vagy pajzs) és 1 tetszőleges nehézvért. 
Egyik sem lehet távolsági fegyver (engedélyezett azonban a dobóháló és a bola). 
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- A belső gladiátorarénában a következő dolgok találhatóak: 4 db hajítódárda leszúrva a 
négyzet alakban, 1 db hatalom itala (törhetetlen fémfiolában, vékony homokréteg alatt 
elrejtve, melynek létezéséről és helyéről csak a stratégák tudnak). 

 
A stratéga 
- Támadható, de nem elsőként. A stratéga csak akkor támadható, ha csapatából legalább 1 tag 
már ki lett iktatva (= harcképtelen). 

- Tornyának magassága 18 láb. Átlagos képességű mászó 4 kör alatt képes feljutni, ha semmi 
mással nem foglalkozik. A stratégát dobótőrrel ledobni lentről képtelenség. Számszeríjjal és 
villámmal lehet rá lőni (-75 CÉ), de csak bizonyos helyzetekből, ahonnan a célzónak rálátása 
van a célpontra. 

- Megkapja az aréna teljes csapdatérképét. Ez túlnyomó többségben pontos, ám 1-1 csapda 
nem ott, vagy nem úgy működik, ahogy a térkép jelzi... Van, ahol a csapda hatása is jelzett, 
van, ahol nem. 

- A stratéga – ha képes – használhat pszit magára és bárki másra, sőt a tornyát is elhagyhatja. 
Harcolni nem harcolhat (ha támadják, védekezhet), varázsolnia tilos. 

- Kezdéskor a stratéga felszerelés nélkül van a tornyában, egy székbe szíjazva keze-lába. 
(Fizikailag csak Kötelékből szabadulás Mf-el tud kiszabadulni.) A szék a toronyba van 
erősítve, emberi erővel elmozdíthatatlan. A szék elé állványon egy szócső van erősítve. 

- Kezdéskor a stratéga székéhez van láncolva egy sicchel. A sicchel kezei maga előtt össze 
vannak kötözve, acélnyakörvét hosszú lánc köti a stratéga masszív székéhez. A lánc olyan 
hosszú, hogy 2 láb híján leér a torony aljáig. A sicchel 15 méteres körzetében képtelenség 
bárkinek is pszit vagy mágiát alkalmazni. 

 
A számszeríjász 
- Induló felszerelése: posztó- vagy bőrvért, vasalt szuronyos kézi nyílpuska, 5 db nyílvessző. 

 
A boszorkánymester 
- Induló felszerelése: 1 db tőr. Nincs vért, nincs hatalom itala. 

 
A tőrvetők 
- Induló felszerelés: fejenként 6 db dobótőr, 1db tőr, könnyűvért (sodronyinggel bezárólag). 

 
Minden tagra vonatkozó szabályok 
- A csapat tagjai között a viadal előtt szétoszhatóak az alábbi pszi pajzsok: egy 25 E-s és egy 
50 E-s asztrálpajzs, egy 25 E-s és egy 50 E-s mentálpajzs. Ezeken kívül más elmevédelem 
nem védheti a csapat tagjait (a stratégáét és a boszorkánymesterét sem). 

- A csapat tagjai között a viadal előtt szétoszhatóak az alábbi talizmánok: Villámfogó (5K10 E-
nyi, viselőjére ható villámmágiát semlegesít), Kígyóvér (1 alkalommal semlegesít bármilyen, 
a viselőjére ható természetes vagy mágikus mérget), Jégacél (immunitást ad a 
boszorkánymesteri rontásokra és betegségekre, de átkokra nem). Egy emberre legfeljebb 2 
medál rakható. 

- 1 adag fegyvermérget felrakhatnak bárki fegyverére, kivéve a gladiátor fegyvereire. A méreg 
4. szintű, gyengeség/görcs hatású, gyorsan hat és rövid ideig tart. 

- Bárki használhat bármilyen, arénában szerzett fegyvert. A gladiátor például felveheti 
ellenfelének fegyverét, a számszeríjász használhatja a kilőtt, és esetleg épen maradt 
nyílvesszőket, stb. 

- Pszit mindenki használhat azzal a megkötéssel, hogy tilos az ellenségre pszivel hatni. Csak 
önmagukra és saját csapattársaikra hathatnak a viadorok. Ez alól a stratéga kivétel, ő 
bárkire alkalmazhat pszit. 
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A JK-csapat 
- A stratéga és a gladiátor mindenképpen JK. Kezdetben csak a stratéga tudhatja, hogy 
veszteni kell. 

- A 6. csapattag NJK, bármelyik hiányzó szerepet pótolhatja. Figyelem: az ellenfél 
kezére játszik! Ő is Beris embere, de a viadal előtt a toroniak befenyítették, hogy segítse az 
ellenfél csapatot. Ezt ő is nem látványosan próbálja véghez vinni, de fogalma sincs arról, 
hogy az ő csapata amúgy is veszteni akar. 

 
NJK-csapat taktikája 
- Kezdés: A gladiátor távolról, hajítódárdával próbálkozik először, hogy gyengítse, esetleg 
rongálja az ellenfél vértjét. A khál tőrvető átadja minden dobótőrét a másik tőrvetőnek, és 
egyéni vadászatra indul. A medálok és pajzsok kiosztását lásd az NJK-leírásoknál. 

- Továbbiakban: A stratéganő toroni nyelven beszél, de viszonylag értelmetlen, mert 
kódszavakat kiabál: „Kis bak a vörös-zöld félholdban! Az unikornis vak oldalról 
támadjon!”. A khálnak nem is vezényel, a nagymacska a csapatától függetlenül dolgozik: a 
hozzá legközelebb lévőre megy mindig, de ha már van az ellenfélnél elesett viador, akkor a 
stratégát próbálja leszedni. A másik tőrvető a boszorkánymestert kíséri, sosem hagyja el az 
oldalát. A számszeríjász végig távol marad és próbál besunyulni egy sarokba, ahonnan 
észrevétlen rálőhet valamilyen ellenséges alakra. Amíg a gladiátor a medáljai és erős vértje 
mögött biztonságban érzi magát, az ellenfelet fokozatosan gyengíti, inkább a vértjét veri 
szét, eltöri fegyverét / pajzsát, hátrányos helyzetbe kényszeríti, stb. A stratéga – amíg nem 
szabadul ki – csak teszi a dolgát: irányít. 

- Az áruló a JK-k csapatában látszólag az ellenfél stratégára megy, de gyakorlatban 
véletlennek álcázva szándékosan kilövi a mellette lévő sicchelt (ha BM, akkor villámmal, ha 
számszeríjász, akkor nyílvesszővel). A stratéga ezekután pszi segítségével gyorsan 
kiszabadítja magát a székből, szabadon mozog a toronyban (de nem hagyja el), jobban lát, 
és pszivel befolyásolhatja a történéseket. 

 
NJK-csapat stratégiai kódszótára 
- Bak = számszeríjász 
- Oroszlán = stratéga 
- Kígyó = boszorkánymester 
- Unikornis = tőrvető 1. 
- Mantikor = tőrvető 2. 
- Farkas = gladiátor 
- Kis = ellenfél, Nagy = saját 
- Vak oldal = bal oldal 
- Jó oldal = jobb oldal 
- Árnyékban = mögötted!, hátsó oldal 

- Fény = tovább!, első oldal 
- Ököl = vissza!, cselekedet tiltása 
- Vér = veszély 
- Vörös = észak 
- Sárga = dél 
- Kék = nyugat 
- Zöld = kelet 
- Negyedhold = külső ív 
- Félhold = középső ív 
- Telihold = belső ív (gladiátoroké) 

 
Csapdák és tárgyak (lásd a KM-arénatérképet) 
- Az ajókból 6 be van csapdázva. Minden csapda az ajtó nyitására aktivizálódik, a csapdák a 
következők:  
1. Villámcsapda (3K10 Sp, sikeres gyorsaság- ÉS ügyességpróbával elkerülhető) 
2. Hangorkán (lásd a bárdvarázslatot) 
3. Fényvillanás (3 körig teljes vakság, -2-re sikeres gyorsaságpróbával elkerülhető) 
4. 2E-s Savfelhő (lásd a boszorkánymesteri varázslatot, véletlenszerűen mozog 5 körön 
át 10 láb/kör sebességgel) 

5. Harci droggal preparált tű. Sikeres egészségpróba esetén hatástalan, sikertelenség 
esetén +2 gyorsaság, -2 ügyesség, és a Harc gyűlölettel módosítói élnek 2K6 körig. 
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6. Harci droggal preparált tű. Sikeres egészségpróba esetén hatástalan, sikertelenség 
esetén 3 körig a Harc kábultan módosítói élnek pozitív előjellel, majd ezután 10 
percig rendesen, negatív előjellel. 

- Egy káoszlény a középső ívben. Értékeit lásd az NJK-k között. A föld alól jön elő, a 
döntnökök (a KM) tetszése szerinti időpontban, gyakran büntetésre, vagy a viadal 
felpörgetésére használják. A viadorok nem tudják aktiválni az elengedését. 

- Egy homok alól kilógó női kéz a középső ívben. Egy betemetett élőholt, magától nem tud 
kimászni (gyenge), de ha kicsit kiszabadítják, utána ki tudja ásni magát. Egyszerű zombi, 
nem jelent komoly ellenfelet, csak ijesztésnek és megzavarásnak szerepel. 

- Patkányverem, 4 láb mély. 
- Folyóhomok, 3 láb átmérőjű, 1 láb mély. Aki belemegy, segítség nélkül menthetetlenül 
beleragad, minél inkább kapálózik, és minél nehezebb, annál inkább. Csapattárs, vagy más 
segítség szükséges a kijutáshoz, mely legalább 1 kör. 

- A folyóhomok közepén, alján van egy vörös viaszbábu, mely egy véletlenszerűen kiválasztott 
viadorral van kapcsolatban (kivéve a gladiátorok). K10-el dobhatjuk ki, első 5 a JK-k, 
második 5 az ellenfél. 

- Egy 4 láb magas, fél láb vastag kőoszlop. Ráírva toroni betűkkel: „A hatalom vize, a víz 
hatalma.” Tetején egy fémfiola. Sikeresen megdobott mászással 1 kör feljutni a tetejére, és 
leszedni a fiolát. Az oszlop teteje trükkös: a fiola elmozdítása egy mechanikát aktivál, ami 
elárasztja a belső gladiátorkört vízzel. Ennek eredményeképpen a gladiátorok a Harc 
helyhez kötve módosítóival küzdenek tovább, és csak nagyon lassú haladásra képesek a 
derékig érő sáros vízben. A fiolában Hatalom Itala van. 

- Egy dombormű, melynek ágyába 3 ökölnyi méretű, leválasztható szobor van ültetve: Tharr 3 
feje. A szobrok szorulnak, de nehezen kihúzhatóak, és cserélgethetőek. A sorrend számít, 
ugyanis van 2 sorrend, melyek aktiválnak egy-egy mechanikát az aréna alatt. Egy sorrend 
kirakása sikertelen erőpróba esetén 1 kör, sikeres erőpróba esetén ½ kör. 

o Alapállás: Kígyó, Oroszlán, Bak. Semleges. 
o Speciális felállás: Oroszlán, Bak, Kígyó. Hatására a gladiátorok körét határoló fal 
lehúzódik, és teljes egészében eltűnik (ha van bent víz, az szétoszlik, javítva a 
járhatóságot). Hogy a gladiátorok elhagyhatják-e ezután a belső kört, arra nincs 
szabály... a Döntnökök Köre (tehát a KM) ítél, ha ilyesmi állna fenn. 

o Speciális felállás: Oroszlán, Kígyó, Bak. Hatására a gladiátorok körét határoló fal az 
eredeti kétszeresére emelkedik (2 láb). Innentől kezdve senki nem látja, hogy mi 
történik a gladiátorkörön belül (csak a stratégák), és beavatkozni sem tudnak 
szabályosan (pl. BM nem tud bevarázsolni). 

o A maradék 3 sorrend semleges. 
- A gladiátorkörben van egy félarasznyi méretű, kőből faragott mutatóujj. Épp csak rá van 
szórva némi homok, tehát alapból nem látni, csak akkor veszik észre, ha keresik, vagy 
rálépnek, stb. 

- A külső ívben, a legkülső fal mentén, középen, a két csapat között van egy 2 láb magas 
szobor, felemelt, kitárt karokkal. Ha valaki figyelmesen megnézi, az egyik karja pontosan az 
egyik stratéga, a másik karja a másik stratéga tornya fele mutat. Mindkét kezén hiányzik a 
mutatóujj (ezt sem feltétlenül veszik észre első ránézésre). Ha a gladiátorkörből valahogy 
idejuttatják a kő mutatóujjat, azt fel lehet illeszteni a kezére, ám mindkettőre illik. Amelyik 
stratéga tornyára mutató kézre teszik, azon stratéga toronyszintjének talapzatát egy 
mechanikus szerkezet megborítja, ezáltal a sicchel kicsúszik a toronyból (a stratéga elvileg a 
székbe van szíjazva, tehát ő nem). A sicchel bezuhan a gladiátorkörbe, de a lánc megfogja a 
nyakánál 2 lábbal a föld felett. A sicchel 80% eséllyel belehal a zuhanásba, 20% eséllyel 
túléli (ezesetben lent lesz képtelenség a pszi használata a 15 lábas körzetében). A stratéga 
alatt a padló visszaáll vízszintesbe. A stratéga ezt követően képes pszi-használatra! Ezután a 
szobor ujja nem választható el többé (ha letörik, és átrakják a másik kézre, az nem indít be 
semmilyen mechanikát). 
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Stratégák tudása a csapdákról (lásd az stratéga-arénatérképet) 
- Az ajtós csapdák közül mind a 6 fel van tüntetve a stratéga térképen – de ezek közül 2 rossz 
helyen. 

- A káoszlény csapdaként van feltüntetve a térképen, a kéz mellé semmilyen jelzés nincs. 
- A patkányverem fel van tüntetve a térképükön, mint csapda. 
- Mindkét stratéga úgy tudja, hogy a homok alá rejtett viaszbábu az ellenséges csapat 
valamelyik tagjára hat. A viaszbábu helye fel van tüntetve a térképükön – de a folyóhomok 
csapda nincs. 

- Tudják, hogy az oszlop tetején lévő fiolában Hatalom Itala van. Az oszlop másik funkcióját 
nem ismerik. 

- Tudják, hogy a 3 fejet tartalmazó domborműnek van valami funkciója, de nem tudják, hogy 
mi. Ismeretük szerint nem csapda, tehát előnyt lehet belőle kovácsolni. 

- Tudják, hogy a gladiátorkörben van egy tárgy, ami valamilyen módon kapcsolatba hozható a 
külső fal mellett álló, kitárt karú szoborral. Nem tudják, hogy milyen tárgy, és milyen 
kapcsolata van a szoborral, de a térképükön jelölve van a tárgy helye. 

 
 
A következő oldalakon az alábbi térképek találhatóak (ebben a sorrendben): 
 
- A toroni viadal arénája (viadoroknak). 
- A toroni viadal arénája (stratégának). 
- A toroni viadal arénája (KM-nek). 

 
 



 



 





2. rész: Vérnász leírása és kapcsolódó térképek 
 
Dwellyn Adayanna, Vérnász 
Párzás előtti rituálé, mely a birodalom báljain és estélyein, jobbára (de nem feltétlenül) ellentétes 
nemű partnerek közt zajlik. A lassú, nem ritkán órákig tartó közeledés - melyet az északi 
embernépek tudorai egyes állatfajok násztáncához hasonlítanak - a szellemi és a fizikai 
erőfitogtatás sajátos egyvelege, melynek csak valamelyik fél veresége és halála, netán a testi-
lelki egyesülés vet véget. 
A famor kasztúak kedvelt szórakozási formája, mely íratlan szabályok alapján zajlik a 
birodalom legnagyobb báljain és estélyein, jobbára a nemesurak és hölgyeik, véresebb 
változataiban akár azonos neműek között is. Szokásos rendje szerint gáláns széptevők fonnak 
koszorúba néhány kiválasztott hölgyet, sima beszédükkel megkísérlik őket sarokba szorítani. A 
pattogó ritmusú kérdezz-felelek játék mindig az egyik fél vereségével végződik. A hölgyeknek 
azonban lehetőségük van arra is, hogy - amennyiben szavukat vesztenék, vagy túlságosan 
belebonyolódnak a ravasz logikai csapdákkal hurkolt udvarlási kelepcébe – egyetlen mozdulattal 
kivághassák magukat. Ha nem sikerül első próbálkozásra halálos (vagy legalábbis súlyos) sebet 
ejteniük a tolakodón, abban az esetben kénytelenek a kedvére tenni, a szép számú közönség nagy 
örömére. A nézősereg azonban akkor sem csalódhat, ha a bájolgó nemesúr marad hoppon. Az 
így szerzett hegek a csaták forradásaival ellentétben inkább szégyenbélyegek, semmint viselőjük 
dicsőségét hirdető fegyvernyomok.  
A hölgyek leggyakrabban tőrlegyezőket és kontysulymokat használnak, bár vannak olyan esetek 
is, ahol komolyabb fegyverek is megengedettek. Megjegyzendő azonban, hogy az ügyesebb kezű 
dámák ezekkel a báli fegyverekkel is tévedhetetlen biztonsággal ölnek. A vérnász legsikeresebb 
széptevői Tharr egyházából kerülnek ki. 
(Summárium,346/1/8) 
 
Vágytáncosok 
Tharr boszorkánypapnői. Méregdrágán szerződtetik őket a Vérnászokra, ahol mesés és erotikus 
táncukkal kezdődik a műsor. Tharrt szolgálva korbácsolják az egekig a vágyakat (javaslat: amíg 
a műsoruk tart, tilos bárkinek egymáshoz érnie). Őket senki nem érintheti, mert arra azonnal 
lesújt Tharr haragja, ők díszletek csupán. Ha végeztek, elhagyják a terepet, és kezdődhet a 
vérnász.  
Testük tökéletes, szépségük hibátlan, hajlékonyak, fiatalok. Egészen addig nem öregszenek, amíg 
férfinak nem adják testüket, de akkor kinyújtja kezét értük az elmúlás. 
 
A toroni házigazdáról dióhéjban: 
- A házigazda a Famor kasztú Lyerrin család, tiszta kyr vér folyik ereikben. A család 
évszázadokra visszamenőleg vezetett nemesi családfával rendelkezik, ez adja leginkább 
hatalmát. Többnyire nevükre és a velejáró jövedelmekre támaszkodnak minden téren, 
nincsenek erős kapcsolataik, nincs stabil pozíciójuk Toron politikájában. (Emiatt keresnek 
külhonban, Abasziszban is szövetségeseket.) 

- A családfő Verrhin Lyerrin, negyven év felett járó férfi. Jó diplomáciai érzékkel rendelkezik, 
ám ez gyakorlatilag az egyetlen fegyvere. Karneliant mindenképpen meg akarja szerezni 
szövetségesének. 

- A családi birtok Nyugat-Toronban helyezkedik el, a Gedaga-yggyr tartomány partján fekvő 
Daulca Maddan városában. 
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Fontos: bár a Beris Karnelian és kísérete külvilágiak, mégsem Obsorként kezelik őket, hiszen a 
házigazda vendégei. A JK-k tehát az itt tartózkodás során nem sorolhatóak egyik toroni 
társadalmi kasztba sem, „kívülálló vendégek”. 
 
A toroni birtokon számos épület áll: 
- Egy nemesi kúria, a legnagyobb épület mind közül. Itt él a családfő, feleségével és 
gyerekeivel, továbbá közvetlen szolgáival. 

- Egy partmenti sziklára épült kastély, ez a vérnász színhelye. A kastély a családfő 
öccsének, Aryat-nak és talpnyalóinak szállása. A kastély viszonylag kicsi, csupán két szintes, 
ám gyönyörű kilátása van a tengerre. 

- Számos egyéb tároló-, gazdasági és egyéb épület, lásd a térképen. 
 
A toroni birtok térképe a következő oldalon található. 
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A JK-k a Lyerrin-birtoktól 5 mérföldre található Aréna felcserszobájában kezdenek 
(itt kapja meg Beris Calyd üzenetét), melyet követően Beris parancsára azonnal 
visszamennek a birtokra. Nem tudhatják pontosan, de csupán 3 órájuk van tetszőlegesen 
cselekedni, mert körülbelül 3 órával később Calyd-ot támadás éri. 1 óra múlva kezdődik a Vérnász, 
és a Vérnász 3. órájának kezdetén szúrják le a fiút. 
Több lehetőségük is van ezt megakadályozni, teljesen bízzuk a JK-kra, hogy milyen módon 
próbálják megoldani a helyzetet. 
Korlátok, nehézségek: 
- A családfő, Verrhin Lyerrin épp nincs a birtokon (még a viadalarénánál maradt), egyhamar 
nem is lehet elérni. Így a hely ura az öccse, a vérnász szervezője, Aryat. 

- A kastélyba nem léphet be senki a meghívott vendégeken kívül. Rajtuk kívül a kastély 
területén csak a felhatalmazott szolgák és testőrök tartózkodhatnak. 

- Ha a JK-k megjelennek vendégként a Vérnászon (álcában mások helyett, vagy valahogy 
meghívatják magukat), akkor a következőkkel számolniuk kell: 

o A Vérnászon szinte minden Famor, a JK-k tehát alacsonyabb rangúak, másfajúak 
szóba se jöhetnek (maximum véráldozatnak, vagy megerőszakolt szolgának). 

o Vendégek csak meghívásra jöhetnek, tehát vagy legálisan, vagy illegálisan szerezni 
kell meghívót. 

- Calyd már a kastélyban van. Ha megpróbálják kihívatni, azt a választ kapják az 
ajtónállóktól, hogy „az ifjú nemes épp elfoglalt”. Ha nagyon erőltetik a dolgot, vagy tényleg 
jó okot mondanak, hosszú(!) várakozás után előkerül az ifjú tanácsadója. Ez az idős, és kissé 
szenilis diplomata, hosszan (10 perc) meséli a közelmúlt eseményeit, elemzi a lehetőségeket, 
kockázatokat, de főként kiemeli az ifjú Calyd szokatlan viselkedését. Ennek magyarázata, 
hogy a vendéglátó biztosra akart menni, így egy különleges tudatmódosító- és ajzószert 
adott be Calydnak. Ennek hatására ő teljesen logikátlanul cselekszik, egyszerűen „be van 
lőve”. Ha az apja (vagy egy apjának álcázott JK) jön érte, az sem érdekli. Ráadásul teljesen 
be is van gerjedve, egyszóval kezelhetetlen. Önszántából nem jön ki! 

- Pszi-vel még nem tud bánni a gyerek, tehát pszi üzenetet nem tudnak küldeni neki. ☺ Ha 
egyéb módon kommunikálnának vele, a módosult tudatállapot miatt az sem ér semmit. 

- A kastély őrsége meglehetősen erős, képzett katonákból és mágiahasználókból áll, de 1-2 
fejvadász és Tharr-pap is erősíti a sort. Az NJK Függelékben nem szerepelnek, tucat NJK-
król van szó, csupán felsoroljuk őket itt (harcértékek a jelölt fegyverrel értendőek), a 
részletek becslését a KM-re bízzuk. 

o 15 db közkatona. 1. Tsz harcosok, rövidkarddal, bőrvérttel.  
KÉ: 25, TÉ: 40, VÉ: 85, Ép: 10, Fp: 18. 
A kastélyban elszórva tartózkodnak, de a Vérnász termébe nem léphetnek be. 

o 5 db elit testőr. 5. Tsz toroni elitharcosok, hosszúkarddal, sodronyinggel. 
KÉ: 35, TÉ: 65, VÉ: 115, Ép: 14, Fp: 45. 
Kizárólag a Vérnász termében tartózkodnak, rendfenntartók. A Vérnász eseményeibe 
NEM szólnak bele, egymástól nem védik a résztvevőket, csak külső támadástól. 

o 2 db mortor. 6. Tsz toroni fejvadászok, mérgezett tőrrel, nemesi álruhában. 
KÉ: 40, TÉ: 65, VÉ: 105, Ép: 12, Fp: 60. 
Kizárólag a Vérnász termében tartózkodnak, nemesi ruhában elvegyülnek a 
Vérnászon, de passzívak, csak figyelnek, kizárólag vészhelyzet esetén, vagy a vezetők 
valamelyikének parancsára cselekednek. 

o 2 db vezető. Egy 7. Tsz boszorkánymester és egy 6. Tsz Tharr-pap. Mérgezett tőr 
van náluk, vastag, mágikus kámzsát viselnek (3 SFÉ). 
KÉ: 35, TÉ: 60, VÉ: 105, Ép: 10, Fp: 60. 
Egyikük mindig a Vérnász termében van, a másikuk a kastélyban bárhol 
tartózkodhat. 

- A kastélynak van némi mágikus védelme. Ezek a következők: 
o Elemi mágia elleni védelem 2 és 50E között. Értsd: 2 E-ig a védelem nem hat. 
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o Természetes Anyag Mágiája elleni védelem 25 E-ig. 
o Tércsapda az egész kastély területén, 1E-ig, a varázsjel a kastély padlásán van, ide 
vonzza a térmágia alanyait. 

o Kirekesztő varázskör élőholtak, kísértetek, alsó- és közrendű démonok ellen. 
 
Néhány példa lehetőség: 
- Elintézni, hogy közülük valakik meghívást kapjanak a Vérnászra. A sikeres meghívatáshoz 
elengedhetetlen a toroni származás, a meghívatás szerepjátékos eljátszása és az alábbi 
képzettségek ismerete: kultúra – toroni Af, etikett – toroni Af (kiváltható Mf kultúrával), 
nyelv – toroni Af, 5. 

- Elkapni egy vagy több vendéget, és az ő szerepükbe bújva bejutni a Vérnászra. A sikerhez 
elengedhetetlen (ám nem feltétlenül elegendő) képzettségek: kultúra – toroni Af, etikett – 
toroni Af (kiváltható Mf kultúrával), nyelv – toroni Af, 5. 

- Elkapni egy vagy több szolgát, és az ő szerepükbe bújva bejutni a Vérnászra. A sikerhez 
elengedhetetlen (ám nem feltétlenül elegendő) képzettségek: kultúra – toroni Af, nyelv – 
toroni Af, 5. 

- Bekommandózni a kastélyba kívülről. Komoly tervezés nélkül ez nagyon jó eséllyel 
lebukással, azután pedig harccal jár.  

- Bekommandózni a kastélyba kívülről, a titkosajtón át. Van a kastélynak egy titkos 
alagútja, mely a lakosztályból vezet ki a kastély mellett található, 8. számmal jelzett Tharr-
szentélyhez. Szándékosan nincs jelölve a térképen, mert azt a JK-k is láthatják. Ezt csak 
sikeres titkosajtókereséssel lehet felfedezni (ha a szentély körül nézelődnek), vagy pedig a 
hely ismeretének birtokában (valakitől előzőleg megtudták). A titkosajtóról csak a 
következőknek van tudomása: Aryat (a Vérnász házigazdája, a családfő öccse), Verrhin (a 
családfő), a kastély őrkapitánya, Riundah On-Lyntorn (Tharr-pap, a család közeli barátja). 

- Megfenyegetni / lefizetni / rábeszélni / mágikusan uralni egy vagy több vendéget / szolgát, 
és rajtuk keresztül kontrollálni az eseményeket (akár anélkül, hogy a JK-k bejussanak a 
kastélyba). 

- Stb. 
 
 
 Események 
Füstölők órája A toroni viadalnak ideje. Calyd épp egy rododa-játékon vesz részt, amely 

után Aryat meghívja a Vérnászra. Ezért erről egy futáron keresztül 
üzenetet küld apjának. 

Léptek órája A toroni viadalnak vége. Beris épp az aréna felcserszobájában van a JK-
kal. Beris megkapja a fia levelét. Összedőlni látszik a terve és mivel az 
időutazás bármelyik pillanatban véget érhet, sietősen utasítja a JK-kat, 
majd eszméletét veszti. Ezután Beris már a régi önmaga, zavarodott 
nem tud segíteni a JK-knak információval. 

Macskák órája A Vérnász elkezdődik, a Vágytánc rituáléja folyik a kastélyban, a Baglyok 
órájáig folyamatosan érkeznek még vendégek. (A JK-k még itt 
surranhatnak be vendégként, vagy szolgaként.) 

Baglyok órája Folyik a bál, egy toroni dáma „véletlenül” kiszemeli magának Calyd-ot, 
és elkezdődik a haláltánc. 

Horgonyvetés órája Eme óra elején Calyd álcázott merénylet áldozata lesz, amennyiben a JK-
k nem avatkoznak közbe. Ha ez megtörténik, hamarosan Beris 
tudomására jut a hír, és elszabadul a diplomáciai pokol. 
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Vérnászon résztvevő vendégek listája: 
- Riundah On-Lyntorn, a baraadi rontásérsek. Leírása az NJK-k között. Nem vesz 
részt aktívan a Vérnászon, inkább figyel, vérszín bort kortyolgat egy drágakövekkel kirakott 
kupából, miközben az ölében egy kéjnőt cirógat. A JK-k bukása esetén hirtelen 
felindulásból, a politikai előnyt felismerve úgy dönt, hogy megmenti a súlyosan sérült 
Calyd-ot. 

- Rinc’hyel-en Zuhhylon (26) Vérnászra specializált mesterszerető és -gyilkos. Toroni 
boszorkány, a ház kancellárjának titkos szeretője, (famor), a Holdarcúak rendjének tagja. 
Kapcsolatokat épít, szórakozik – és öl. Kifejezetten vékony kyr nő, haja vajszínű, trükkös, 
magas kontyba fogva. Sokat mutatóan hajtott, kék-fehér dreggis visel, gazdagon ékszerezett. 
Fegyvere a selyem kesztyűje szárába rejtett, vékony tőr. Szemérmetlen, nem zavartatja 
magát, akár együttlét közben is beszélget mással. Ő Calyd merénylője. 

- Malychyss On-Salayn (23) Gedaga-Yggyr tartomány regitorának öccse. Tiszteletbeli 
vendég a vérnászon, de meghívását nemcsak az illem, hanem az eddig sikertelen szövetség 
szándéka is vezette. Fiatal, kék szemű kyr, orra nagy, állán borsónyi anyajegy teszi 
felismerhetővé. Hátközépig érő fakó haját tizenegy fonatba fogja, végükben lunírgyöngyök. 
Harcos alkat, erős, ruganyos, és művelt is. Heves vérmérsékletű, s bár uralkodik magán, 
hamar magával ragadja a szenvedély, a verseny, a bizonyítás. Gyakorlott vérnászozó, párja 
még nincs. 

- Iwien-en Karranhe (15) Fiatal kyr lány, nemrég esett át a myressa-onthor szertartásán 
(szüzesség elvesztése, nővé válás), ez az első vérnásza. Az érdeklődés középpontjában van, 
többen is pályáznak az első együttlétre vele. Családja a Lyerrin Ház szövetségese. Fiatal, 
szinte gyermek kyr lány, hosszú, sima fehér hajjal, hibátlan, kreol bőrrel, fakózöld 
szemekkel. Arcfestése enyhe, ruhája szabadon hagyja tökéletes kebleit is, nyakát 
csipketetoválás díszíti. Érdeklődő, nem félénk, sőt, kihívó. Élvezi nővé válását, leginkább az 
imponál neki, ha összevesznek rajta, ezért több helyre is biztató jeleket ad. Ha megszorulna, 
tűgyűrűjében gyors, időleges impotenciát okozó méreg van, amit ölelésnek álcázott 
támadással juttat ellenfelébe.  

- Hersim Trobbel-an Lyerrin (25) A házigazda egyik fia. Hivatalból van ott a vérnászon, 
nem szereti túlzottan, háttérbe húzódó, inkább beszélgetéssel üti el az időt. Magas, vékony 
kyr, fehér haja válláig ér, leengedett. Szeme kék, álla hegyes. Halványzöld dreggist hord. 
Gyakorlott equaro mester.  

- Kaissa-Ri Mechiss (28) Helyi kisnemesi ház kalandor hajlamú leánya, samballa zenész. 
(bárd). Kedvtelésből jött a bálra, ismerik, meg is hívták. Arca kedves, ovális, szeme 
halványkék, hosszú, leengedett fehér hajába ezüst csíkokat melíroztatott. Halványkék, 
ezüstmintás dreggist visel, amin több helyen nyílnak lukak, ha akarja; még az együttléthez 
sem veszi le. Különleges illata vágyat kelt. Kacér, szórakozik, elég könnyen adja magát, hogy 
aztán gyorsan kifacsarja „áltozatát”, és újabb után nézzen, minél több férfit akar 
megszerezni. Emlékül a kéj hevében a férfiak füle tövében körmével sebet ejt. 

- Rayness Nyn Hessyr (32) Toroni maranor (flottatiszt), három hajó kapitánya. A 
házigazda Ház szövetségese és lekötelezettje. (segítettek neki előrejutni). A vérnászra két 
tisztjével érkezett, igyekszenek illedelmesek lenni és jól érezni magukat. Magas, erőteljes 
kyr, (famor), szeme halványkék, fehér haját tengerész szokás szerint varkocsba fogja. 
Öltözete vörös pikkelyvértet utánoz.  

- Zerrak Vynhil (31) Toroni tengerésztiszt, Rayness embere. Feltünően izmos toroni 
(Pietor), bőre kreolos, szeme fekete, haja szürke, varkocsban. Díszegyenruhát visel. 
Kapitányát kíséri, és illedelmesen igyekszik szórakozni, és merészen befolyásos hölgyet 
meghódítani. Jól tudja csavarni a szavakat, be nem áll a szája. Mivel rangban a többiek alatt 
áll, bárki bármikor lekoptathatja egy szóval – ám kiemelkedő, férfias testfelépítése miatt 
szeretnek vele játszani  Famorok. 

- Dayll Alymeii (38) Toroni tengerésztiszt, Rayness embere. Kisé pocakos, de egyenes 
toroni (a másik Pietor a Vérnászon), bőre halványabb, haja szürke, szeme zöldes. Sok 
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illatszert használ, díszegyenruhát visel. A vérnászon a saját neméhez vonzódik, igyekszik 
találni valakit, akivel szórakozhat. Nem közeledik senkihez sem nyíltan, alacsonyabb rangja 
nem engedi – ám szolgálatait örömmel nyújtja, ha egy Famor kéri. 

- Gaota Rysse An-Cjessar (43) Idős, de magát jól tartó kyr hölgy, a vérnászok tapasztalt 
résztvevője. Férje a házigazda titkára. Csinos, magas, hölgy, kreol bőrrel, aranyozott, 
kontyba fogott hajjal, sok ékszerrel. Gazdagon festett. Ezüstmintás, vörös dreggise 
sejtelmesen nyitott. Igyekszik fiatal, erős partnert találni magának. Ha megszorulna, hajtűit 
kiválóan használja. Nem veti meg az ajzószereket, magából kivetkőzve, hangosan élvezi az 
estélyt.  

- Hiran Taddor (37) Tharr-pap, quessor, (famor) (Sörénylovasok szektája, oroszlán 
irányzat) a helyiek kedvence. Laza, kiváló humorú, mindenből viccet csináló társasági 
figura. Törtető, nagyképű, büszke és kiváró, hátulról szúró típus, gyakorlott széptevő. 1,8 láb 
magas, zöld szemű, rövid fehér haja van, de feje kopaszodik. Vérszín, vörös mintás dreggist 
hord. Türelmes, hosszan eljátszadozó típus. A szóbeszéd szerint tetovált a „szerszáma”. 

- Allienna rys Heyvun (25) Fiatal toroni nő, a ház udvarhölgye (valójában a családja zálog-
túsza). Kerek arcú, erős kék szemű, fehér hajú hölgy, nagy, kerek idomokkal, telt alkattal. 
Fehér, vörös mintás dreggist visel, kevés ékszerrel, és sok festéssel. Szinte mindig enyhén 
kábult. A hölgyeket sem veti meg, főleg bemelegítésként, aztán választ a bámuló férfiakból, 
akár többet is. 

 
A jelenlévő vendégek egymáshoz való viszonyát, cselekedeteit a KM improvizálhatja a leírásban 
szereplő irányelvek szerint. 
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3. rész: A Tűtorony leírása és kapcsolódó térképek 
 
Abaszisz fővárosának félelmetes hírű börtönkomplexuma, a földrész északi fertályának legendás 
építménye. Mágikus védművei messze földön híresek. Írásos feljegyzések mindössze három olyan 
esetet említenek, amikor valakinek sikerült megszöknie a Tűtoronyból. A három szökevényből 
kettő azonban a hihetetlen szabadulást követően a torony vizitorainak kardjától lelte halálát.  
(Jó széllel toroni partra) 
 
Először is leszögezzük, hogy a JK-k – szerencséjükre – nem a komplexum hírhedt 
börtönlabirintusában, hanem egy teljesen másik részben vannak. A Tűtorony 
börtönrendszerét NEM dolgoztuk ki, csupán egyetlen épületét, azt a tornyot, ahol a 
boszorkányherceg tartózkodik. A továbbiakban ezt az épületet értjük, ha a Tűtoronyra 
hivatkozunk. 
 
A Torony 
Kilenc (kedvelt kyr-toroni szám) szintes épület, ennek csak nagyjából a fele van föld felett. 
Lényegében két, talpukon egymásnak „ragasztott” toronyként képzelhetjük el. 4 emelet a föld 
felett, egy elválasztó földszint, és 4 emelet a föld alatt, szintén toronyformában. 
Az épületben tehát nincsenek rabok, valójában független a börtönkomplexumtól, teljes mértékben 
a mindenkori ura kedvének megfelelően van berendezve. A szintek között gyakran nincs átjáró, egy 
belső térkapu-hálózat köti össze őket – nem mindig sorrendben. Az alapterület (~ 20 láb x 20 
láb) az összes szinten megegyezik – ebből rá lehet jönni, hogy (valószínűleg) 
ugyanazon épületben maradnak a teleportálások során. 
A szintekre -4. szint, ..., -1. szint, 0. szint (földszint), 1. szint, ..., 4. szint elnevezésekkel 
hivatkozunk. 
Általánosságban:  
- A felső, föld feletti szintek azok, amiket a Boszorkányherceg napi rendszerességgel használ. 
Itt vannak tehát a lakosztályok, őrök, könyvtár, hálóterem, rúnaterem, stb. 

- Az alsó, föld alatti szinteket csak ritkán látogatja a Boszorkányherceg. Itt van néhány 
büszkesége, kísérlete, illetve a külvilág elől elrejteni szándékozott titka. Őrök nincsenek a 
föld alatti szinteken – önmagukban is épp elég veszélyesek. 

- Minden szint egy bizonyos célt szolgál, mindegyik mást. 
- A Boszorkányhercegnél van egy mágikus rubin, mely a nyakán lógó medálba van 
foglalva. Ez a rubin a Torony Szíve, mágikus összeköttetésben van a rúnaterem 
szellemével. A medál viselője mentes a belső térgátak hatása alól, tehát alkalmazhat 
térmágiát a Tornyon belül. Nem szükséges a térkapukat igénybe vennie, bárhova 
teleportálhat az épületen belül (a teleport varázslatot is tartalmazza a kő, 5 percnek el 
kell telnie 2 használat között). A medál másodlagos, ám nem elhanyagolható funkciója az, 
hogy I. – IX. osztályú túlvilági lényektől védelmet biztosít, gyakorlatilag a Torony 
összes élőholt őre képtelen ártani a medál viselőjének. 

- A Torony Titkáránál van egy mágikus, füstkvarcokkal kirakott bot, amivel 
lehetséges bárhova teleportálni a Tornyon belül a térgátak ellenére. Ezzel (tehát 
nem térkapuval!) hozta be a JK-kat a Titkár a 3. szintre a 0. szintről. 

 
A torony általános védelme: 
- Térmágia (a Rúnateremben található térgátaknak köszönhetően) az egész torony területén 

hatástalan, kizárólag a belső térkapuhálózat működik. 
- Védő- és körbezáró varázskörök védik a torony egészét a következő módon: Elemi mágia 
200 E-ig, Természetes Anyag Mágiája 100 E-ig, Asztrál- és Mentálmágia 100 E-ig. 
Figyelem: a varázslatok (ha az adott szint leírása mást nem mond) létrejönnek! 
A védő- és körbezáró varázskörök lényege az, hogy mágia szempontjából elválasztják a 
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tornyot a külvilágtól. A külső varázslatok (az említett határig) nem hatnak a torony 
területén belül, a belső varázslatok (az említett határig) nem hatnak a torony 
területén kívül. Felfoghatjuk úgyis, hogy a torony falai nem csak fizikai falak, hanem 
mágikusan elválasztó falak is. 

- A torony falai (úgy föld alatt, mint föld felett) mágikusan megerősített, 1 láb vastag 
acélfalak. Mágikusnak számítanak. 

- A Titkár (lásd NJK-k között). Ő az, aki fogadja a vendégeket (így Berist és a JK-kat is), ő a 
Boszorkányherceg jobbkeze, a felelős azért, hogy a Toronyban minden rendben 
menjen. Az ő kezében fut össze a Torony védelmének legtöbb szála, kiiktatása sokat segít a 
JK-knak a menekülésben. Legyőzni azonban nem egyszerű, mert hamar (valószínűleg 
azonnal) rájön a JK-k menekülésére, és kerüli az összecsapást. 

- Minden szinten 5 db Árny (Bestiárium, 77. oldal) tartózkodik. Ők a detektorok, figyelők, 
ám nem játszanak őr-szerepet. Lelkük folyamatos kapcsolatban van a Titkárral, neki 
jelentekenek bármilyen normáltól való eltérést. 

- 10 vizitor (lásd NJK-kat) és 5 csendes eb (Bestiárium, 47. o). Kizárólag a 0. szinten 
tartózkodnak, csak parancsra hagyják el azt. Mindenben a Titkárnak és a 
Boszorkányhercegnek engedelmeskednek. A csendes ebek 1-1 vizitorhoz vannak kötve 
asztrálisan és mentálisan, így gondolati parancs útján irányíthatóak, valamint – amíg 
gazdájuk él – immunisak minden asztrális és mentális hatásra. 

- A tornyon kívül 3 vizitor élőholt wyvern-eken, a levegőben köröznek a Torony 
környékén. A távolban még sokkal többet látni, mert az egész börtönkomplexum 
légvédelmét és üldözőcsapatát ők látják el. 

 
Amikor a JK-k elkezdenek menekülni: 
- A JK-k nem a belső térkapu-hálózaton át jöttek, hanem a Titkár hozta fel őket a 3. szintre, a 
Boszorkányherceg emeletére. Amikor menekülni próbálnak, tehát 4 térkapuval néznek 
szembe, és 2 lépcsővel (egy fel, egy le). Ez 6 lehetőség, ezek közül csak az egyikről tudják, 
hogy biztosan nem jó kiút (a felfele vezető lépcső Kriel Athyss Dakk-hoz, a rúnaterembe 
vezet). Van tehát indulásból 5 lehetőség. Ha véletlenül egyből a 0. szintre kerülnek, 
akkor sem tudnak kijutni (kintről teleporttal jutottak be). A KIJUTÁS KULCSA A 
TITKÁR BOTJA VAGY A BOSZORKÁNYHERCEG MEDÁLJA! 

- A Titkár (legrosszabb esetben a figyelő Árnyak által) szinte azonnal értesül a JK-k és 
Beris meneküléséről. Azonnal küldi a vizitorokat (velük pedig lehet terelgetni kicsit 
a JK-kat). Ő maga folyamatosan kerüli a JK-kat, valószínűleg elég jó sikerrel, hiszen ő 
mindig viszonylag pontosan tudja, hogy hol tartózkodnak a JK-k. (Ha az összes Árny 
meghalna, még mindig tudja érzékelni a térkapuk használatát.) 

- A Boszorkányherceg is értesül a menekülésről egy perccel később. Nem szól bele. Indokot 
lásd a 3. modulrészben, „Ami történik” rész alatt. 

- Ha a JK-k szét akarnak válni, próbáljuk meg ráébreszteni őket, hogy nem jó ötlet, és 
egybe terelni őket. Csupán azért, mert ha 5-en 5 térkapu fele mennek, az nagyon 
széttöredezi a mesélést. Ezt elérhetjük vizitorokkal, eseményekkel, illetve maga Beris 
szólíthatja fel őket arra, hogy ne hagyják el, „védjék meg minden áron, mert Abaszisz sorsa 
múlik rajta”. 

- Nincs térkép az egyes szintekhez, a leírás alapján a KM improvizálja a szintek 
elrendezését. A térkapuk általában nincsenek közvetlenül egymás mellett, tehát nem lehet 
olyat játszani, hogy beugrok egy térkapun át egy szintre, és ott egyből átugrom a 
következőbe. ☺ 
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A szintek összeköttetése 
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-4. szint 
Rendeltetés: A Boszorkányherceg kedvenc háziállatának otthona. 
Az általánoson kívül nincs mágiavédelem. 
60 lábbal a föld alatt van, tízembernyi (20 láb) magas mennyezet. Misztikus, csarnokszerű 
elrendezés, gigantikus oszlopok. Nincsenek termek, nincsenek ablakok, egy zárt, hatalmas csarnok 
az egész. Az egész szinten sötét van, ugyanis a csarnok lakója a sötétség szülöttje, és nem bírja 
a fényt. 
Ez a bizonyos háziállat egy korcsaquir (lásd az NJK-k között), akit a Boszorkányherceg 
szeszélyből és praktikus okokból egyaránt tart: 
- Kedveli a lény különleges mivoltát, Kriel Athyss Dakk egyik kedvenc időtöltése, ahogy a 
vadászatát és étkezését csodálja (beenged pár rabszolgát, és végignézi, ahogy meghalnak). 

- A korcsaquir a szervezete nagyon lassú tempóban különleges mérget termel. Időnként ezt a 
mérget a Boszorkányherceg lefeji a lény testéből, saját használatra gyűjti. 

- Tudományosan vizsgálja az aquir felépítését. Valójában legszívesebben felboncolná, de túl 
értékes ahhoz, hogy megölje, így élve próbálgatja képességeit.  

 
-3. szint 
Rendeltetés: A bábmester játékszobája. Kínzókamra – kínzóeszközök nélkül. 
Az általánoson kívül nincs mágiavédelem. 
40 lábbal a föld alatt lévő, 5 láb magas mennyezetű emelet. Vannak közfalakkal elválasztott részei, 
de semmi szerepük nincsen, a helyiségek üresek. Az egész szinten nincsenek ablakok, sem 
világítás, tehát tökéletes sötétség van. 
A padló egy vastag, mágikus tükör – ami nem csak a tükörképeket, hanem mindennemű mágiát is 
visszatükröz (ergo mágia által elpusztíthatlan, csak fizikailag lehetséges, de azzal szemben is 
ellenálló, mert elég vastag és erős). 
A mennyezet cirádás rúnákkal van tele – 70+10k10 E-s asztrál- és mentálszimbólumok. 6 
különböző fajtájuk van felrajzolva, k6-os dobással dönthetjük el, hogy egy JK – ha látja – épp 
milyenre nézett: 
1. Félelem – tükröktől 
2. Undor – emberek iránt 
3. Illúzió – a Térkapu mindig arrébb megy, 
amikor megközelítik 
4. Ámokfutás – mindenki ellenség! 

5. Részleges amnézia – az elmúlt egy nap 
elveszik 
6. Illúzió: a tükör az ő tükörképükön kívül 
másokét is visszaveri (pedig nincsenek itt 
mások). 

A JK-k tehát addig van biztonságban ezektől, amíg nem látnak. Ha fényt gyújtanak, vagy látnak a 
sötétben, akkor akár fel, akár lenéznek... 
A KM dönthet úgy, hogy a padlótükörben él egy tükördémon (leírás és értékek a Bestiáriumban). 
Ezt az opciót hanyagoljuk, ha a JK-k már amúgy is egymást gyilkolják, vagy egy tükörbelőtt, 
pattogó villám elől menekülnek. ☺ 
 
-2. szint 
Rendeltetés: Laboratórium. 
Az általánoson kívül nincs mágiavédelem, ellenben van erősítés. Nekromancia-erősítő rúnák, 
minden nekromantikus hatás (nem csak varázslat) 2-szeres erősséggel jön létre. A teremben van 
egy drágakőmágiával megbájolt hatalmas rubin, ami minden itt létrejövő varázslatot eltorzít. 
Gyakorlatilag folyamatosan rá van kapcsolódva a manahálóra, és játéktechnikailag minden 
varázslatot úgy kell kezelni, mintha torzmágiával hozták volna létre. 
A falakon lévő széles, színes üvegek illúzió-ablakok, azt az érzést keltik, hogy az ember a föld felett 
van. Az ablakon kinézve Ifinre lát rá az ember – madártávlatból (több száz láb magasból).  Ha 
betörik az üveget, az illúzióra gyorsan fény derül: mögötte acélfal van. Fontos: az illúzióablakok 
fényt sugároznak, olyan hatást keltenek, mintha kintről jönne a fény (és akkor is nappalt 
mutatnak, ha éjszaka van). Ha betörik az ablakokat, vaksötét lesz az egész szinten. 
A szinten 3 szoba és egy nagyterem van: 



Sorsfordítók Kalandozok.hu – NYT2010 

64. 

- 1. szoba: egy alkimista labor, tele üvegcsével és fura folyadékokkal. Mindenféle alapvető 
méreg és alkímiai anyag megtalálható itt, ám számos különlegességet is rejt a hozzáértők 
számára: egy körömhegynyi örökfém, egy bannara (sima méregnek látszik, jajj, ha 
kiengedik a palackból), stb. KM improvizálhat. 

- 2. szoba: raktárszoba. Üres üvegcsék, fogók, mécsesek, gyertyák, stb. Egyetlen dolog lóg ki a 
képből: egy szemet gyönyörködtető mellvért (vizsgálat esetén érezhetően mágiát sugároz). 
Ha valaki felveszi, bajban lesz… ugyanis a mellvért egy kiéhezett, aggresszív Umich-et takar 
(Bestiárium, 208. o). 

- 3. szoba: Egy piedesztál a szoba közepén, melyen egy rákozott, liláskék, gusztustalan szagú 
bőrkupac van. Ránézésre nehéz eldönteni, hogy pontosan mi az, lehet akár egy batyu is, 
aminek a tartalma szagos. Ha valaki megérinti, azonnal megelevenedik a bőrhalom, és 
rámászik a törzsére, piócaként rátapad (fájdalommal jár). Egy aquir gereznavért, a -3. szint 
lakójáé volt régen. Tulajdonságai: 5 SFÉ, 1 MGT, és 4-es erejű hatalomszavaktól való 
védelem. Minden fel- és levétel 1k10 + 10 Fp fájdalommal jár, valamint óránként 2k6 Fp-t 
használ el viselője életerejéből. Egója 60, s ha akaratuk ellenére próbálják leszedni, először 
3k10 Fp-nyi szorítással figyelmezteti viselőjét, ha mégis folytatja, akkor 10 körön belül 
összeroppantja hordozója mellkasát. 

- Nagyterem: leláncolt káoszlények, tetszőleges kinézettel, KM improvizálhat. Egy boncasztal 
közepén egy emberi holttest. Ha megvizsgálják, felébred és eljátssza, hogy él, és segítségért 
könyörög. Átverésről van szó: már élőholt, természetesen nem a zombi fajtából... egy 
trükkös, intelligens, teljesen élő embernek kinéző lesath (leírását lásd az NJK-k között). A 
fogságba beleőrült, de ártalmatlan fogoly szerepét játssza, és szabadságáért cserébe azt ígéri, 
hogy kivezeti a JK-kat a toronyból. Ameddig lehet, megpróbálja fenntartani az álcát, de esze 
ágában sincs elmenekülni (hűségbéklyó köti a Boszorkányherceghez), a JK-kat a halálba 
akarja vezetni: vagy a korcsaquirhoz, vagy a tükörterembe, és az ott lévő veszedelem mellé 
becsatlakozik ő maga is a JK-k ellen. 

 
-1. szint 
Rendeltetés: Raktár 
Minden anyag- és elemi mágia le van tiltva. 
A szint elrendezése, és illúzió-ablakai tökéletesen megegyeznek a -2. szintével. Berendezése 
teljesen más: javarészt egyszerű raktár, melyet elsősorban a szolgák látogatnak és használnak. A 
három szobában egyszerű, mindennapos élethez szükséges tárgyak vannak (vászon, szék, takarító 
eszközök, stb), a nagyterem borospinceként szolgál. Itt található egy láthatóan különösen nagy 
becsben tartott borospalack is, melynek tartalma Legendaismeret Mf-el, kultúra – toroni Mf-el, 
vagy más kapcsolódó képzettséggel ismerhető fel. Nagyon réginek tűnik és kyr szavak vannak rajta. 
Tartalma Ambrosia Imperialis, legendás, rendkívül ritka, kyr eredetű isteni nedű, mely kyreken 
kívül mindenki számára halálos méreg (1k6 perc alatt ható, 1k6 órán át tartó 8. szintű Bénultság / 
Halál). 
 
0. szint / földszint 
Rendeltetés: Fogadórész, első védelmi vonal. 
A szint teljesen körbe van manacsapdázva – semmilyen varázslat nem valósul meg, de a rááldozott 
Mp elveszik. 
Ez az egyetlen szint a toronyban, amelynek összeköttetése van a külvilággal, tehát elméletben csak 
itt lehet a toronyba be- illetve kijutni (leszámítva az ablakokat, már ahol van, és már ahol valódi). 
A kijutáshoz szükséges 
- A Titkár botja, vagy a Boszorkányherceg medálja.  
- A mágikus falikárpiton a megfelelő rúna megérintése (Rúnamágia Mf, vagy 

valaki, aki tudja, hogy melyiket kell megérinteni). 
Nincsenek ablakok, a mennyezeten található, mágikus fényű kandeláberek világítják be nappali 
fénnyel a helyiségeket. Felosztás: 
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- Fogadóterem. Toroni szokás szerint díszített és berendezett helyiség. Itt jöttek be a JK-k, 
mágikus módon. Egy varázsjelet kellett a tornyon KÍVÜL, a kinti ajtóutánzaton 
megérinteniük, amely aztán beteleportálta ide őket. Ide érkezik minden toronyba belépő, és 
itt lehet továbbjutni a térkapukon, illetve lépcsőn más szintekre. Mindig tartózkodik itt 5 
vizitor 1-2 querdával, számuk megduplázódik érkező vendégek esetén (tehát a JK-k is 10-et 
láttak belépéskor). 

- A Titkár lakrésze. Egyszerű, praktikus berendezésű lakosztály, mely dolgozószobának is 
beillik. 

- Készenléti. Itt tartózkodik még jópár vizitor, akik épp nincsenek őrségben a 
Fogadóteremben, de bármikor mozgósíthatóak. 

 
1. szint 
Rendeltetés: Könyvtár 
Felirat a mennyezeten (kyr): „Az elme örök és sérthetetlen.” 
Minden mentálmágia le van tiltva. 
A tudományos beállítottságú karakterek számára ez a hely maga a menyország. A 10 láb magas 
mennyezetig érő polcok roskadásig vannak pakolva különleges könyvritkaságokkal. Elveszettnek 
hitt könyv-ereklyék, Al Shared valódinak tartott, saját kezű jegyzetei az nekromanciáról, 
Délvidéken betiltott démonológiai krónikák, stb. 
Már maga a berendezés, a polcok és asztalok is remekművek, gyönyörűen faragott, ritka fából 
készült antik darabok. Nincsenek ablakok, mágikus örökmécsesek bocsátanak nappali erősségű 
fényt az egész könyvtár területén. 
Itt tartózkodik Riundah On-Lyntorn, a baraadi rontásérsek (akivel a 2. részben, a 
Vérnászon is találkozhattak a JK-k). Épp egy fekete, tüskés bőrrel bevont könyvet lapozgat, annyira 
el van merülve benne, hogy először észre sem veszi a JK-kat (ha a JK-k hozzájutnak a könyvhöz: 
egy varázstárgy, amelynek minden lapjára egy lélek van börtönözve - lélekcsapda varázsjelben -, a 
rúnák megtörése esetén a KM improvizálhat, hogy milyen lelket szabadítottak ki). Ha bármit 
akarnak tőle, ellenáll (de csak mert nem akarja a Boszorkányherceget magára haragítani), magától 
nem viselkedik ellenségesen, akár el is beszélgethet a JK-kal, de nem segíti menekülésüket 
semmivel. Megpróbálja lebeszélni őket a menekülésről, ha a JK-k felhozzák, az idősíkról is 
filozofálhat, rávezetheti a JK-kat a paradoxonra (nem mondhatja ki helyettük). Ha megkérdezik, 
hogy mit keres itt, akkor megmondja, hogy diplomáciai találkozója van Kriel Athyss Dakk-al, pár 
napig nála vendégeskedik. 
Nem halhat meg, a történelem szerint ezután még 19 évig marad a baraadi rontásérseki székben. 
Például életét fenyegető vészhelyzet esetén Beris, aki még mindig tartozik neki Calyd élete miatt, 
utasíthatja a JK-kat, hogy ne konfrontálódjanak vele, vagy ha megölik, később a Boszorkányherceg 
valamilyen módon visszahozza az életbe, stb. 
 
2. szint 
Rendeltetés: A Boszorkányherceg háreme. 
Felirat a mennyezeten (kyr): „Szeress – szándék nélkül.” 
Minden asztrálmágia le van tiltva. 
Ez a szint egy luxus hálóteremből és több, kisebb hálófülkékből áll. Nincsenek ablakok. A padlót 
mindenhol, vastag, puha, süppedős bársonyszőnyeg fedi, mindenfele különböző méretű és színű 
párnák, lepedők, függönyök. A gyenge kandeláberek és mécsesek enyhe félhomályban tartják az 
összes helyiséget.  Minden rendkívül túldíszített (rojtos, hímzett, stb), és számos üvegszekrény 
található a főteremben (tartalmuk: italok, ajzószerek, segédeszközök, korbácsok, apró pengék). 
A szinten 9 alidari nő tartózkodik, mindannyian mesteri szeretők. Mindegyikük másképp néz ki, 
akad köztük toroni dáma, és egzotikus dzsad szépség is. Értékeiket nem adjuk meg – 
kasztnélküliek, a JK-kat nem próbálják akadályozni. A Boszorkányherceg Ép-regenerációja 
csak addig működik, amíg élnek ezek a nők. 
A nőkből kiszedhető, meneküléssel kapcsolatos információk: 
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- A torony 9 szintből áll, belső térkapuhálózat is van.  
- Ők nem használhatják a térkapukat, a Titkár azonnal megtudja, ha használja valaki. 
- Nem tudják a kiutat, mindegyikük csak egyszer jött be, és azóta nem hagyta el a tornyot. 
- A Titkár valódi kiléte (a kígyó, nem a zombi). 
- Véleményük szerint esélytelen a menekülés, nem a JK-k az elsők, akik megpróbálják. 

 
3. szint 
Rendeltetés: A Boszorkányherceg lakosztálya. 
Az általánoson kívül nincs mágiavédelem. 
A szinten minden helyiségben – kivéve az előszobában – vannak ablakok, melyeken kinézve 
- láthatják, hogy körülbelül 30 láb magasan vannak (a falakon a mászás és esés képzettségek 
használata szinte esélytelen). 

- élőholt wyvernek hátán repülő vizitorokat látnak (elrettentés az ablakon át való 
meneküléstől). 

Ha ennek ellenére mégis az ablakon át távozás lehetőségével próbálkoznak, ne tegyük lehetetlenné 
(semmi sem az), de tegyük rendkívül nehézzé! Például a párkány faragványai közé 6K6-os 
tűzkitörés varázsjelek vannak vésve, stb. 
A szint elosztása a következő: 
- Előszoba. Itt kezdenek a JK-k a 3. részben. Alapvetően kevés bútorral berendezett 
terem, de itt is a bársonyszékek, festmények, egyebek mind rendkívül drága és kiemelkedő 
minőségű tárgyak. Kifele (térkapuk fele) menet láthatnak egy fali festményt a 3623-as 
Homár-parti csatáról, a kép Enitt Bardul rontásérseket ábrázolja istenalakban (háromfejű, 
Kígyó-Oroszlán-Bak). Ami érdekes, hogy a kép sarkában az 1. részbeli fiatal JK-k is 
felfedezhetőek... 

- Dolgozószoba. Hatalmas, sötét íróasztal (hozzáértőknek: toroni feketehárs, kihaltnak tartott 
fafajta), rajta számos történelmi kódex (kyr nyelven), és egy „Az Időkígyó Hátán” című 
mágiaelméleti könyv. Hatalmas, karfás bársonyszékek vele szemben, mellettük egy 
kisasztalon két arasznyi hosszú, fél arasz vastag kristályhenger fekszik (funkciója 
ismeretlen, nem sugároz mágiát, értéke hatalmas lehet). A falon található egy mágikus 
festmény, mely magát Kriel Athyss Dakk-ot ábrázolja (mindenki egy kicsit másmilyennek 
látja, más szerepe nincs). A festmény mögött van egy titkosajtó (bejelentett kereséssel, -20-
al kell megdobni a sikert hozzá). A titkosajtó egy apró rejteket takar, mely a Torony 
Szívének másolatát (ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik), egy mágikus rubint rejt. 
Bővebb infó erről a Torony leírásának elején található. A JK-k érzékelhetik, hogy mágikus, 
de a mágia mibenlétét nem tudják. 

- Hálószoba. Hatalmas, 3x3 láb területű baldachinos ágy van itt, és egyéb luxus berendezések. 
 
4. szint 
Rendeltetés: Egy élő rúnaterem. 
Minden mágiafajta letiltva, kivéve a Boszorkányherceg számára. 
Egy hatalmas, kupolás terem, melyben egy tenyérnyi szabad, rúnamentes felület sincs a falakon. 
Mindenféle védő és erősítő rúnák, köztük számos olyan, amit hozzáértő (rúnamágia Mf-el 
rendelkező) JK sem ismer. A terem lélekkel van felruházva, így saját akarata van. A lelket a 
Boszorkányherceg börtönözte be, és a torony területén folyamatos kapcsolatban van vele. A lélek, 
illetve rajta keresztül a Boszorkányherceg határozza meg, hogy a teremben ki használhat, és milyen 
jellegű mágiát. A lélek csak az Asztrál- és Mentálsíkon van jelen, ez utóbbin a mentálfonál is 
észlelhető (ezáltal a Boszorkányherceg szimpatikus mágiával elérhető!). 
Itt kezd a Boszorkányherceg és Beris Karnelian mindhárom részben, továbbá itt 
játszódik az 1. hangulatkeltő novella. 
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Szószedet 
 
Órák elnevezése Quironeia-ban 
1. Éjközép   6. Hullámverés  11. Napközép   16. Macskák 
2. Fáklyagyújtás  7. Cápák   12. Sirályok   17. Baglyok 
3. Holdak   8. Halak   13. Pelikánok   18. Horgonyvetés 
4. Áldozat   9. Imádság   14. Füstölők   19. Ájtatosságok 
5. Szélkelte   10. Felhőjárás  15. Léptek   20. Csillagok 
 
A Tharr vallás irányzatairól 
Morhagriss, avagy "végenincs ösvény". Leginkább irányzatokként fordíthatjuk és jellemezhetjük a 
Háromfejű egyházának ezen csoportjait. 
A családi Háborúk ideje alatt Tharr három küldötte segítette a választott szövetségeket, és 
mindegyik küldött - mindegyik a Három fej egyikét viselte - más-más értéket tartott fontosnak, a 
fej természete szerint. Ez az alapja az egyházat ma is három fő irányzatra osztó morhagrissoknak. 
Mindhárom irányzat feje egy-egy pápa, így beszélünk Oroszlán-, Kígyó- és Bakpápáról. A három 
irányzat a Császári lélekőrnél fonódik össze, hiszen a pápák választják a toroni Tharr egyház fejét, 
így bonyolult és átláthatatlan egyezmény és szövetségi rendszer köti össze irányzataikat. A három 
irányzat korántsem tekinthető egységesnek, nem mentesek a belső háborúktól, szektákkal, sőt, 
eretnekekkel küzdenek önmagukon belül is, ám közel állnak egymáshoz, egy tőről fakadó 
értelmezéseik miatt. Az irányzatok emiatt soha nem léptek még fel egységesen egymás ellenében, 
noha mindegyik igyekszik saját befolyását erősíteni. Az irányzatok lényeges különbségeiről 
leginkább az egyházi személyeknek van fogalmuk, akik ha úgy adódik, irányzatot is készek váltani 
érdekeik érvényesítésére. 
 
Aszisz szótár 

 
Abasziszi százéves bor 

Egész Yneven népszerű aszisz bor, híre és kedveltsége a predochiéval vetekszik.  
Abasziszi vallásbéke 

I. Hiere Otlokir és tanácsadói által kidolgozott hármas tagozódású rendszert nevezik 
így, mely az egyházak helyzetét szabályozta Abasziszban. Eszerint megkülönböztetünk 
Hitvalló, fogadalmas és tiltott egyházakat. 

Algabor  
Csupán nevében bor, valójában egy különleges algafajtából készült, méregerős, 

pálinkaserű párlat. Jószerével csak a Riegoy-öböl városállamaiban szerezhető be, ám az 
utóbbi években egyre népszerűbb Abaszisz és Toron tengerjárói között is. 

Astor 
Az aszisz aspos (kígyó) és a toroni tor (Quironeia szerte általában ’pap’ jelentésű szó) 

összevonásából keletkezett, eredetileg szitokszóként használt kifejezés, amely szó szerint 
kígyópapot jelent. Ezzel illették Tharr papjait Abasziszban azon kurta másfélszáz 
esztendőben, mikor hitük még tiltott vallásnak számított. Jellemző, hogy a Háromfejű 
papjai sértés helyett dicséretnek vették, és már rövid idő után állandó melléknévként 
használták; teszik ezt mind a mai napig a déli parton. 

Aszisz 
1. A mai Abaszisz népességének elnevezése. Az asziszok kevert nép számos dél-

quironeiai törzset foglal magába, nevüknek eredete az uralkodó Obaszok törzsének nevéből 
származik. A tipikus aszisz zömök termetű, sötét bőrű, göndör, fekete hajú, erős 
testszőrzetű. 

2. Az aszisz nép nyelve, melyet hivatalos nyelvként Abasziszban beszélnek, de elterjedt 
és ismert a Quiron-tenger déli partján is. 
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Bíbor út 
A Quiron-tenger legnevesebb tengeri kereskedelmi útvonala, mely Toronból 

Abasziszba vezet. 
Canoce 

Abasziszi eredetű csónak, melyet a köznyelv – formája és fürgesége miatt – dévérként 
emleget.  

Cuberto 
Az ősi aszisz népviselet része, leginkább takaróra emlékeztető, középen a fejnek (a 

helyi szokásoktól függően) kisebb vagy nagyobb kivágással készülő tarka ruhadarab, mely 
felöltve elől-hátul egyaránt legalább combközépig, sokszor térdig ér. Vidéken kizárólag az 
ünnepibb alkalmakkor hordják, városban már mindennapos látvány, ám az utóbbi időkben 
egyre jobban kiszorítja a kényelmesebb tunika. Nemesi körökből már évszázadokkal ezelőtt 
száműzte az északi divatú zeke és köpeny együttese, viselése nagy fokú otrombaságnak 
számít. 

Dénár 
Abaszisz pénze. Elvileg csak a Nagykirály rendelkezik a pénzverés monopóliumával, 

gyakorlatilag több hercegkapitány is megszegi ezt, sőt, gyakori a hamisítás is. 
Dictameron 

Az aszisz törvényrendeletek 269 kötetes gyűjteménye. I. Hiere Otlokirtól napjainkig 
folyamatosan bővül és alakul. A palotaforradalmak korában a 269 kötet közül nyolcnak 
minden ismert példánya elpusztult vagy elkallódott. 

Első Concordia 
Psz. 1897-ben kényszeríti rá Toron III. Feirgus Otlokir nagykirályra. (Egyes források 

utódának, I. Larad Otlokirnek tulajdonítják ezt a lépést) Meghatározzák, hogy az aszisz trón 
betöltésének feltétele a Tharr egyházához való tartozás, emiatt igen gyakran Tharr-
paktumként is emlegetik. Előkészítésében nagy szerepe volt a Baraad-szigetek akkori 
rontáspüspökének, Alewun Myrthon-nak. 

A felmondásáig öt alkalommal jutottak el, utoljára Psz. 3609-ben. Eredménye mindig 
katasztrofális katonai vereség és a concordia megújítása lett, mondják, egyre szigorúbb 
feltételekkel. 

Hercegkapitányok 
Az abasziszi tartományok élén álló családok fejei, a tartományok urai, saját területükön 

gyakran a nagykirálynál is befolyásosabbak. Életüket és politikájukat a hatalom 
megszerzéséért folytatott küzdelem, érdekházasságok, intrikák és szövetségek jellemzik. Az 
azonos érdekűek ligákba tömörülnek, ezek a laza szövetségek azonban csak addig élnek, 
amíg az érdekek gyors változása megköveteli. 

Ifin 
Abaszisz fővárosa, az Otlokirok uralta Ifin tartomány székhelye is egyben. Az 

ötszázezres főváros ad otthont az Ifini hadiakadémiának és egyetemnek is. A kyr időkben 
Anashur néven Freiglund tartomány jelentős városa volt, míg a crantai időkben Tkargan 
városa állt helyén. Eredeti neve „Az obaszok vára, melyet Otlokir hódított meg a nyári 
hadjárat végén”, mely később „gesz gatoni fin”-re, majd Ifinre rövidült. Sziklás dombokkal 
körülvett, jól védhető kikötőöböllel rendelkezik. Falai alatt ömlik a tengerbe a Khallinde 
folyó. 

Ifini Hadiakadémia 
Abasziszban, ifinben működő híres hadiakadémia, nevezik a Nagykirály 

hadiakadémiájának is. Falai között jobbára csak Toron-hű ifjak tanulhatnak, az udvari és a 
katonaéletre készít fel, magas színvonalon. Oktatói között gyakran megfordulnak toroni 
professzorok és Tharr papjai is. 

Karavel 
Gyakran hívják karavellának is. A Quiron-tenger egyik legnagyobb múltú többárbocos 

vitorlása. Viszonylag kicsi (húsz-huszonöt láb hosszú, legfeljebb hét láb széles) hajó, a 
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partközeli aszisz bárkák egyenesági leszármazottja. Általában három árboccal épül: az 
előredőlő orrárboc a huszonöt láb hosszú hajó közepén, a másik kettő e mögött kap helyet. 

Lavalos 
Testes aszisz borfajta. Legkitűnőbb termővidékeinek hagyományosan az Onporok déli 

lejtőit tekintik. 
Lugganega 

Aszisz lepény, gabona- vagy burgonyatésztában sült hús; a Quiron-tenger déli 
partvidékén számos változatban készítik, ínyencségként és úti eledelként egyaránt 
fogyasztják. 

Naveo 
Széles és mélyjáratú, nagy befogadóképességű vitorlás, amelyet főleg tömegáru 

szállításra használnak a Quiron-tengeren. Két- vagy háromárbocos, igen lomha járású hajó, 
melynek kifejező neve az aszisz navear – „bólogatni” – igéből ered. 

Puta 
Kurtizán, rosszféle nő. 

Rákija 
Erős aszisz pálinkaféle. 

Szeraktosz 
Rendkívül alacsony társadalmi elismertségű foglalatosság az aszisz városokban. 

Testületük kiállításáról általában a városok vezetőségének kötelessége gondoskodni. 
Munkájukat tekintve halottszállítók. Elsődleges feladatuk a nincstelenek és otthontalanok 
tetemeinek, valamint az állatdögöknek az elszállítása. A közkedvelt mondás, „szeraktoszok 
szekerén utazni” ennek megfelelően nem sok jót jelent. 

Szikrafű 
Gyenge kábító hatású növényféle, mely elsősorban Abasziszban gyakori, ám más, 

hasonló éghajlatú vidékeken is megterem. Egyes helyeken a termesztését szigorúan 
felügyelik, s terjesztése is csak a kiváltságosok monopóliuma. Füstjét belélegezve enyhén 
hallucinogén hatású, gyakori élvezete azonban súlyos függőséget eredményezhet. Általában 
a szegényebb néprétegek között népszerű. 

Szkogg 
A galleontól leginkább csak a vitorlázatában különböző aszisz hajótípus: a negyven 

lábnyi háromárbocos fő- és tatárbocát egyaránt lantvitorlákkal szerelik fel, mely a 
kormányzást is segíti, és így jobban kihasználhatja az oldalszelet. Ellenszélben is viszonylag 
nagy szögben képes vitorlázni. A Quironeia déli partvidékén, elsősorban Abasziszban és a 
városállamokban alkalmazzák. 

Vizitor 
A Quiron-tenger déli partjának nyelvei megőrizték és Abasziszra hagyták a kyrek 

„jövevény” értelmű szavát - az elsőt, amit a calowyni hódítóktól eltanultak. A Hetedkorban 
kezdetben aszisz elitharcosok viselik, akik fegyverük mellett rendszerint hűségüket is áruba 
bocsátják. Ma a speciális fegyveres testületek tagjait értik alatta. Különleges képzésüknek 
köszönhetően számtalan területen bevethetők a testőrségen keresztül a politikai 
gyilkosságokig. Gyakorlatilag fejvadászokként kezelik őket Abasziszon kívül is. 

 
Toroni szótár 
 
Agitor Imperalis 

  Magas katonatiszti rang a toroni tartományi udvarokban; kizárólag a Nemes Házak 
azon sarjainak adományozzák, akik már többszörösen bizonyítottak a harcmezőn. 
Békeidőben a helytartói palotagárda vezetői posztját töltik be. A kifejezés szó szerinti 
jelentése: „Aki Ezreknek Parancsol”. 

Ambrosia Imperialis 
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Tüzes zamatú toroni bor, ami a bíborszőlőből készül. Ízét kevesen élvezhetik, mivel 
különleges adalékanyagainak köszönhetően a méregdrága bor a tisztavérű kyrek kivételével 
mindenki számára méreg. 

Angyalkönny 
Nemesi körökben hihetetlen népszerűségnek örvendő afrodiziákum. Általában borban 

elkeverve fogyasztják. Nem csupán szerelmi serkentőként, de kábítószerként is használható, 
noha elsődlegesen a gyönyörérzet fokozására használják. Nagyon könnyen függőséget 
okozhat; rabjait könnyen fel lehet ismerni aranysárgára színeződött szemükről. Közkeletű 
elnevezésük: napszemű. 

Awder on-Sienel 
Az első kyr császár, Hasyness Dhalam on-Mantor pénzverő mestere, aki életre hívta az 

új világ legelső öt pénzérméjét. A kardot tartó uralkodó képével díszített első öt érmébe az 
uralkodó parancsa szerint örökfémet kevert, hogy az örök legyen, akárcsak Kyria. 

A mester azonban elronthatott valamit, mert az érmék elpusztíthatatlanok voltak 
ugyan, de rontást hoztak minden tisztavérű kyrre. Egyes találgatások crantai sámánok 
mesterkedését gyanítják a történtek mögött. Az öt érme holléte ma ismeretlen. 

Concordia 
 Szívélyes barátság értelmű kifejezés; eredete az Ötödkorig nyúlik vissza, ám ekkor még 

Kyria tartományainak egységét, tágabb értelemben az ország békéjét értették alatta. A 
hetedkori Concordiák olyan szövetségi ajánlatok, melyeket Toron a vele egyező érdekű 
államoknak (ritkábban vérvonalaknak, sőt személyeknek): ajánl; elfogadása, bár írásba 
foglalni nem szokás, a hűbéri esküvel számít egyenértékűnek. 

Család 
A Kobrák nevű tolvajklán egymás között használt – és közkeletű – elnevezése. 

Daqlamari fakóbor 
Híres és drága toroni fehérbor. A Salatos déli lejtőin termő fehérbor erejéről híres, az 

óborokéval vetekszik. 
Dom superor 

A Hatalmasok klánjainak vezetőit megillető cím. 
Dreggis 

Az előkelő toroniak közkedvelt ruhadarabja: bőre eresztett, gazdagon redőzött, köntös 
szabású ujjas, melyek színárnyalatai viselője rangját és társadalmi státusát tükrözik. 
Hagyományosan tizenegy lépésnyi selyemből készítik. 

Incogno 
Csuklyás viaszosvászon köpönyeg, az északi utazók általános viselete. Mivel szürke 

színe és praktikus szabása nem árulkodik a társadalmi különbségekről, a csuklya pedig sötét 
árnyékba borítja az alatta rejtőző arcot, gyakran veszik fel álcázásul olyanok, akik rangrejtve 
kívánnak maradni, vagy egyéb takargatnivalójuk van. 

Magitor 
Szó szerint: Mester. Varázstudó; olyan személy, aki a mágikus tudományok 

valamelyikét gyakorolni is, oktatni is képes. A hetedkor folyamán egyes értelmezések már 
nem csupán a mágiahasználókra alkalmazzák, de olyan mesterekre is, akik valamely más, 
nem szükségszerűen mágikus tevékenységet folytatnak – pl.: pugomagitor – a tőrök 
mestere. 

Messire Cyssis 
„Élet és halál ura”. A toroni nemesek által manapság használt cím, amit gyakran csak 

Messire-ként rövidítenek. 
Morghagriss 

Jelentése „végenincs ösvény” Tharr egyházának filozófiájában. A hagyomány szerint a 
Szörnyisten három küldöttet bocsátott Ynevre valamikor a Családi Háborúk idején: egy Bak-
, egy oroszlán- és egy kígyófejűt. Mindhárman más és más isteni „erényeket” tartottak 
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fontosnak – a három fej természete szerint. Ma is ez a három irányzat található meg Tharr 
egyházában. Az adott ösvényt követő szekták vezetője a bak-, az oroszlán- és a kígyópápa. 

Mortor 
 Kyria nyelvén a Pusztítókat emlegették így, a Hetedkorban azonban inkább Toron 

gyilkolóművészeit értik alatta. Közösre hagyományosan "másképp ölő"-ként fordítják; a 
közönséges gyilkosoknak az otrak (ölő): gyökből képzett otrattor jut csupán. 

Pápa 
A toroni Tharr egyházszervezet nagyhatalmú tagjai. A Lélekőr alatt állnak, és egy-egy 

pápai tartományt vezetnek. Három létezik belőlük, hatalmi sorrendben oroszlán, kígyó és 
bakpápa. Toron egyházi tartományai, a rontásérsekségek tartoznak alájuk, a pápát támogató 
szekta helyi erejétől függően csoportosulva. A pápai tartományt vezető legarrogánsabb 
szekták főpapjait illeti meg a cím. Gyakorta függenek a Boszorkányerőd valamely 
hatalmasától is. A pápák választják meg a Lélekőrt. 

Pugnites 
Udvari testőr; olyan harcos, aki puszta kézzel is ölni képes. A szó gyökere – pugon, 

hallgatag – a tevékenység bizalmas voltára utal. Nevük vélhetően a Boszorkányerőd 
klánjainak elit harcosaitól eredeztethető. 

R'ban har 
 A birodalom érdekében eljárók egy ritka parancsszava; tükörfordítása - érven túli érv - 

sokat elárul nyomatékáról. A parancsszónak ellenszegülők hagyományos bűnhődése 
végtagvesztés, ritkábban halál, de hasonló szigorral sújt le a törvény azokra is, akik az ősi 
formulák valamelyikét jogosulatlanul a szájukra veszik. 

Regitor Imperialis 
A Toroni Császár által a birodalmi tartományok élére kinevezett helytartó, aki egyesíti 

kezében a törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalmat. A fontosabb tartományok regitor 
imperialisai általában az uralkodó dinasztiából kerülnek ki, és a legelőkelőbb társadalmi 
kasztba – az Elendorba – tartoznak. Magának a szónak a jelentése: Aki százezreknek 
parancsol. 

Rododa 
Hagyományos kyr színjátszási forma, mely kizárólag tradicionális művek élőadására 

alkalmas - ezek legfrissebbjei is ősibbek háromezer évesnél. Mondanivalójuk másodlagos, az 
élőadások során a megjelenítésé, a művészi játéké, az akrobatikus mozdulatok és a fények 
összhatásáé a főszerep. A rododa színészei szabályos kasztrendszerben élnek, különálló 
klánokat alkotnak, s minden klán tagjai csak egy szerepet játszhatnak a darabok tizenhárom 
hagyományos főhőse közül. Az ok egyszerű: a klánbelieket gyermekkorukban műtétek 
sorozatával formálják a szerepkör követelményeihez sokszor mágiával torzítják el arcukat, 
ami feleslegessé teszi a kyr időkből maradt - és mára ereklyévé magasztosult - maszkok 
használatát. A klánok otthonának a hatalmas színházpaloták számítanak, tagjaik csak a 
fellépések alkalmával mutatkoznak a nyilvánosság előtt. 

Rontásérsek 
Toron egyházi tartományait, a rontásérsekségeket vezető szekták elöljáróit megillető 

egyházi méltóság. A rontásérsekségek területei megegyeznek Toron tartományi 
felosztásával, így tizenegy toroni rontásérsek létezik.  

Tharr egyházának Toronon kívüli területeit is besorolja ebbe a rendszerbe, így létezik 
erioni, Psz. 2639 óta abasziszi (baraadi) és távolnyugati rontásérsek is, így Tharr egyháza 
tizennégy rontásérsekkel rendelkezik. Megszólításuk essa, elöljáróik a pápák. 

Sherchia, Turest ettis’hitesti. Teeporic. (kyr-tor) 
Szó szerint: „Érezz és beszélj, ha úgy hozza a szükség”. Közelengedés. Újkeletű rítus a 

toroni társadalomban, amely lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb kasztba tartozók – a 
felsőbb réteg egyes képviselőinek engedélyével – különösebb megkötések és az ősi szabályok 
betartása nélkül érintkezhessenek mindazokkal, akik számukra megengedik. Segítségével a 
magasabb társadalmi kasztú feloldhatja az alacsonyabb kasztú kötöttségeit; az rá nézhet, és 
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szabadon beszélhet hozzá. Akkor alkalmazzák, ha gyorsan és hatékonyan akarnak együtt 
dolgozni, tárgyalni egy alacsonyabb kasztú személlyel. A sherchia azonban továbbra sem 
teszi lehetővé a tiszteletlen magatartást, a hűtlenséget és a vitát. Különböző fokozatai 
vannak, ennek megfelelően a közelengedés bizalmas volta is többrétű lehet. 

Ukharrys 
Sajátos toroni képződmény, közösre leginkább „korlátozott pártfogó”-ként célszerű 

fordítani. Rendkívüli nehézségekbe ütközik ugyanis mindenki, aki Toron Birodalomba 
külhonból érkezik. A császárvárosban és a kikötőkben ugyan még elnézik az idegeneket, ám 
az ország belsejébe utazgatni, illetve huzamosabb ideig a birodalomban maradni csak 
bizonyos pártfogók révén lehetséges. Nem csupán az egészen eltérő viselkedési normák 
ismeretének hiánya, de a zűrzavaros belső állapotokban való eligazodás is komoly 
problémákat okozhat. Az ukharrysek éppen ezért hajlandóak – persze jó pénzért – különféle 
támogatásokkal segíteni az idegeneket. Ez az egyszerű kalauzolástól kezdve a fegyveres 
testőrök és karavánok felbérléséig terjedhet. A támogatás mértéke leginkább az utazó 
pénztárcájától függ. Mivel azonban minden nem emberi faj tagjai alacsonyabb rendűnek 
minősülnek Toron területén, ezt a kiváltságot – értelemszerűen – csakis az embernépek 
élvezhetik. 


