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Bevezető 
 
Koncepció 
 
Néhány KM számára talán újdonság értékű: mellékszál-vezérelt modulról van szó. Nem 
igazán van vezérfonal, csak egy vezércél, és történetszálak – bonyolult –  hálója. Nincs 
cselekmény-táblázat. A Játékosok alakítják a történetet. Te, a KM, az első pillanattól 
fogva együtt játszol a csapattal, reagálsz az ő cselekvéseikre. 
 
Akkor mi az, ami van? Adott egy kiindulási helyzet, majd egy halom mellékszál, 
melyeket szabadon kombinálva vethetsz be a csapatod ismeretében. Módosíthatod, 
változtathatod is őket, vagy kitalálhatod a saját mellékszálaidat. Rendelkezésedre áll az 
egész, részletesen kidolgozott környezet, Odra városa. Adott a város összes főbb 
helyszíne, politikai hatalma, klánja, fogadója, stb. A város él.  
Mindemellett azért sokszor kell majd improvizálnod. A meglévő információid alapján te 
döntesz, hogy egy NJK vagy épp egy politikai hatalom hogyan reagál a JK-k egy 
cselekedetére, vagy annak egy következményére. Mint mindig, te teszed a várost, a 
környezetet és az NJK-kat igazán élővé. 
 
A kaland dióhéjban 
 
A modulcím kétértelmű: 

1. Alapértelmezés szerint a JK-k mind testvérek. 
2. A kalandban több-kevesebb szerepet kap egy maffia-stílusú játék. 

A kaland rugalmassága miatt a JK-k szintje nem igazán számít. Ami fontos: a történet 
kezdetekor nem lehet semmilyen kapcsolati támogatottságuk. Nincs senki, akire 
támaszkodhatnának, csak saját maguk. 
A JK-k csak egy motivációt kapnak, és teljes szabadságot arra vonatkozólag, hogy 
hogyan teljesítik ezt a célt. 
A cél: rövid időn belül, külső segítség nélkül vegyék át egy város felett a hatalmat. 
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Hangulatkeltő novellák 
Játékosoknak a versenyt megelőzően, fokozatosan kiadott anyagok 
 

Az első vágás 
 
- Nagyságos úr... 
A gigászi hálóterem csendes maradt, az ajtónálló szolga nem kapott választ. Tudta, hogy 
az úr alszik, és mivel beteg, főleg nem szabad zavarni. Csakhogy most olyan hír jött, ami 
nem tűr halasztást, és kockázatosabb volt visszatartani azt, mint felébreszteni a nagyurat. 
A pocakos szolga nagyot nyelt, megigazította fodros gallérját, és halkan újra 
próbálkozott. 
- Nagyságos úr! 
Halálos csend, a hálóterem elhúzott kasmírfüggönyei nem csak a napfényt, de a külvilág 
zaját is kitűnően felfogták. A félhomályban valami mozdulni látszott, az arannyal futtatott 
baldachin meggyűrődött az ágyon. Halk, erőlködő suttogásként érkezett a válasz. 
- Mi az... Talaram? 
- Felséges úr, egy futár van itt, halaszthatatlan üzenetet hozott. 
- Engedd... be. 
Míg a szolga elment a futárért, az öregember azzal töltötte az időt, hogy felültesse magát 
az ágyon. Ne lássák már úgy, mint egy haldoklót, annyira még nem beteg. Felült, és 
gondolkodott. Félt. Korábban megparancsolta a személyzetnek, hogy ne zavarják 
semmivel, pihennie kell. Ha ennek ellenére mégis zavarják, az azt jelenti, hogy a futár 
nagyon rossz hírt hoz. Jó hír miatt nem ébresztik fel. Félt, hogy megérzése igaz lesz. 
A kopogásra beengedte a futárt a terembe. A belépő férfi tisztelettel meghajolt, majd 
miután az úr megadta neki az engedélyt, elindult az ágy felé. Az öreg nem látta a 
félhomályos teremben a futár arcát teljesen, igaz, gyengülő szeme miatt talán napfényben 
sem ismerte volna fel. De a kifejezést meglátta rajta: együttérzést és gyászt. 
A férfi az ágy mellett megállt és fejét lehajtva féltérdre ereszkedett. Kabátja hajtókájából 
egy tekercset vett elő, majd mélységes alázattal nyújtotta a beteg felé. 
Az öregember keze megremegett. Nem akarta elvenni a levelet, de tudta, az már mit sem 
változtat azon, ami már megtörtént, és ami a levélben van. Kinyitotta, és félve olvasni 
kezdte. Az első mondat után már nem látta a sorokat, csak szavak lebegtek előtte. 
Megkeményedett arcán könnyek peregtek lefele. 
 
szomorú baleset… 
sajnálatos módon… 
párbaj közben… 
fertályóra után… 
sérüléseibe belehalt… 
s mély részvétemről biztosítom… 
 
Az ő elsőszülött fia halott! A Vertion am Odra család nevének és vagyonának örököse 
halott! Nem tudta felfogni. Nehezen tudta eldönteni, hogy a gyász vagy a gyűlölet-e a 
nagyobb a szívében. 
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- Ez nem lehet! Az én fiam… Arimas… nem lehet! 
A szolga csak alázatosan hallgatott, fejét továbbra is lehajtva hagyta. Az öreg egyre 
jobban belelovallta magát, nyakán kidülledtek az erek. 
- Ez nem lehetett tisztességes párbaj! Egy nemesi párbajban nincsenek balesetek! És 
Arimas jó vívó volt, a legjobb fegyvermesteremre bíztam… Ez nem lehet… 
Majd az öreg szemében felvillant a felismerés könyörtelen fénye. 
- Ez nem párbaj volt… gyilkosság. A con Dermini család már régóta várt a pillanatra, és 
most léptek… EZ HÁBORÚ! 
- Jól látod, öreg. 
A futár felemelkedett, kezében tőr, arcán felsőbbrendű mosoly villant. 
Esterias Vertion am Odra, Raehur hercege összecsuklott, kezéből a padlón gyülekező 
vércseppekre hullott a levél. 
 

Ahol a tompa tőr is szúr… 
 

Koszos ruházatú, bolondnak titulált öregember ücsörög a sarkon. Szereti a helyet, 
mely már ősidők óta ülőhelyéül szolgál. 

- Hé’ má! - Nagyot horkant, amikor az egyik járókelő végighúzza kézi-szekerét a 
lábán. Az illető visszanéz, de csak megrántja egyik vállát, oda se bagózik. A téren épp 
verekedés folyik, amely számottevőbb figyelemre ad okot, mint egy mocskos koldus 
rongyokba tekert lába. Két fiatalember bunyózik, olybá tűnik, mintha egy lány miatt 
tennék. Egy pár ökölcsapás oda és vissza, aztán hirtelen az egyik férfi összecsuklik, a 
másik pedig a távozás hímes mezejére lép. Az öregember összeráncolja szemöldökét, 
megvakarja a homlokát, és sóhajt egyet. Nem tudja, hogy ezt az esetet is azok közé a 
„véletlen” balesetek közé lehet-e sorolni, amelyek mostanában az utcákon borzolják a 
kedélyeket. Mintha nem lenne amúgy is épp elég baja a népnek. A sokféle embercsoport 
és kultúra különbözősége mintha manapság egy kissé jobban kiéleződött volna, mint 
valaha. Mintha a véletlen balesetek többé már nem is balesetek lennének, leszámolás-
jellegük méltán színesíti a pletykára éhesek beszámolóit. Még városőrség, vagy 
rendfenntartó erő sincs, ami megvédené a polgárokat és felügyelné a közbiztonságot. 

Az emberforgatag körbeállja a földön heverő, mozdulatlan testet, miközben egy fiatal 
srác átesik a sarkon üldögélő aggastyán lábán. Az öreg morcos ábrázattal fordul az 
ellene irányuló újabb merénylet elkövetője felé, de nyomban meg is enyhül a tekintete. 
Esetlen kamasz fiú áll előtte, kinek szemei tompán csillognak az éhségtől. Pár pillanat 
múlva már el is tűnik az öreg szemei elől, mintha sosem járt volna arra. Mire a 
matuzsálem ismét a csetepaté vesztesének teste felé tekint, már nem látja a téren. Az 
összetűzés helyén immáron egy csapat dobos játszik valami izgalmas melódiát, és a város 
népe mintha már el is feledte volna, hogy az imént egy haláleset szemtanújává vált. 

 
Mezítlábas, kócos hajú kölyök rohan a meglehetősen forgalmas utcán. Ábrázata 

piszkos, mélyen ülő szemei riadtan pislognak a világba. Pár pillanat erejéig megáll, 
visszanéz, vézna karját felemelve megpróbál tenyerével árnyékot vetni a tűző napsütés 
ellen, de nem jár sikerrel, az égitest fénye elvakítja. Levegőt kapkodva szalad tovább, 
tudván, hogy ha nem talál azonnali menedéket, utolérik, és kegyetlenül megverik. 
Befordul egy sikátorba, elbújik egy nagy láda mögött, és ujjaival áhítatosan simítja végig 
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a zsebében rejtőző almák kerekded alakját. Sokáig lapul menedéke mögött, majd feláll, és 
fütyörészve vegyül el ismét az utca forgatagában. Szélesen vigyorogva paskolja meg 
zsebének kidudorodását, majd homlokráncolva néz fel az égre. Sötétedik. Felgyorsult 
szívveréssel halad hazafelé, körülötte az emberek igyekeznek gyorsan céljukhoz érni. A 
tömeg egyre gyérül, és mire a fiú megközelítené lakhelyét, már csak egyedül bandukol a 
feketébe borult utcákon… 

 
Idős néni áll hangtalanul egy hirdetmény előtt, hatalmas könnycsepp pereg ráncoktól 

barázdált orcáján, vékony vállait rázza a zokogás. Az emberek nem figyelnek a hajlott 
hátú asszonyra, mindennapossá vált már az ilyen látvány. Magukban istenükhöz 
fohászkodnak a könyörületért, hogy az ő szeretteik épségben érték meg a reggelt. 
Megszokták már – ha az ilyet meg lehet szokni -, hogy emberek esnek áldozatul az éji 
rémnek. Bár a lény kinézete nem teljesen tisztázott, mindenki egyetért abban, hogy csakis 
sötétedés után öl, és kedveli az emberhúst… is.  

Pusztán egyetlen férfi siet az elaggott nénike segítségére, ép időben ahhoz, hogy 
felnyalábolja a sírástól és bánattól elgyengült testet. Megértőn néznek egymás szemébe, 
majd a férfi egy árnyékos helyre kíséri a feketébe öltözött alakot, együttérzéssel fogja meg 
aszott kezét, és sajnálattal telve megy a dolgára. Az öreg hölgy zavaros tekintete többé 
már nem látja a vidám forgatagot, pusztán a hirdetményre szegezi dühtől és 
álmatlanságtól véreres szemeit. Cserepes ajka négy szót formál szakadatlan: „az én kicsi 
unokámat…”. Vele szemben a plakáton egy elnagyolt, kivehetetlen alakú állat vicsorog… 

 
- Hé, asszony! – kiabál be egy apró kis házba a piacról érkező férfi. Fekete hajú, 

kisírt szemű fiatal nő lép elő a szólításra, lisztes kezeit szoknyája kötényébe törölgetve. 
Lágy mosoly terül el ajkán, amint megpillantja férjét, de a szomorúság festette ráncok 
nem tűnnek el arcáról. A férfi közelebb lép, megöleli asszonyát. 

- Újra ölt. Ezúttal egy fiatal fiú is áldozatává esett. El kéne kapni azt a szörnyeteget, 
tenni kék’ valamit! Azt mondják egy kereskedőtől szökött meg, ketrecben tartották, valami 
egzotikus dög. Élve kell nekik.  

A nő megremeg a férfi ölelésében. 
- Meg ne próbáld! Elég volt az apámat és a bátyámat elveszíteni, nem akarlak téged 

is a föld alá temetni! Szerinted… - akad meg egy pillanatra, gyorsan körülnéz, hallja-e 
valaki őket. – Szerinted azok a csuklyások, akikről beszélnek az utcán.. azok nem 
tudnának valamit tenni? Olyan különösek… 

- Azt hallottam, hogy ez a… valamiféle társaság nem régen érkezett. Várgyá’, valami 
nevet is emlegettek, mindjárt eszembe jut. Bár nem hiszem, hogy nagyon érdekelné őket, 
mi kószál az utcákon. Na, mondomén, hogy hallottam rebesgetni egy nevet róluk a 
piacon, tudom is mán, hogy mi az! Valami Holdsáp.. vagy nem is, itt van mán a nyelvem 
hegyén.. ej, ej. Holdkos! Meg van, Holdkosnak nevezik őket! 
Mindketten megborzongnak, bár okát nem értik. A fiatalasszony kézen fogja férjét és 
bevezeti a házba, odabent bőséges ebéd várja őket. Hangtalanul csukódik be mögöttük az 
ajtó. 
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Háttér 
 
Előtörténet 
 
Van egy, a Játékosoknak előre kiadott háttér, amihez igazítaniuk kell a karaktereiket és az 
előtörténetüket. 
 
„A Vertion dinasztia már több generáció óta tartotta hatalmát a Kereskedő 
Hercegségekben, a XXXVII. század elején a család kivívta a jogot, hogy a kilenc 
kalmárdinasztia egyikének nevezhesse magát. Raehur Hercegségben gyakorolta a 
hatalmat, székhelyül Odra kikötővárosát választotta, ahogy az előtte uralkodó dinasztia 
is. 3675-ben, az aktuális családfő, Esterias Vertion am Odra, a Dúlás egyre rosszabbodó 
állapotának hírére gyermekeit elküldte otthonról, hogy a külvilágban, Északon vagy 
Délen, de Pyarron és Krán háborúskodásától távol legyenek. Egyedül elsőszülött fiát, 
Arimast tartotta maga mellett, hogy eltanulja és továbbvigye a család és a Hercegség 
irányítását. A többi öt gyerek fiatalon vált el a családtól. 
...” 

 
< A JK-k csapat előtörténete > 
 
„… 

3691-ben a gyerekként elszakadt Vertion leszármazottakat villámcsapásként érte a hír 
szerte a világban: édesapjuk és elsőszülött testvérük meghalt, családjuk tönkrement, a 
család neve és hatalma elveszett, minden további juttatásuk és jövedelmük megszűnt. A 
leszármazottak kitaszítottak lettek… családtagjaik temetését sem rendezhették meg 
otthon. Néhány hű szolga kimenekítette a testeket Raehurból, hogy a holtak legalább 
máshol megkaphassák a végső tisztességet. 
A Vertion család utódai a temetésen látták egymást újra, melyet a szomszédos Kharian 
Hercegségben tartottak meg inkognitóban. A testvérek mély gyásszal és dühvel várták 
apjuk végrendeletének olvasását…” 
 
Tehát a JK-k mind testvérek, féltestvérek, vagy családhoz közel álló személyek (hűséges 
testőr, gyerekkori barát, családi tanító, stb.). Ennek részletes kidolgozása az ő dolguk. 
 
Ami a Játékos Karakterek távollétében történt 
 
p. sz. 3675 – Öt Vertion-gyermek (többségében, vagy teljesen egészében ezek a 
Játékosok Karakterek) elhagyják szülővárosukat, Odrát, a Raehur nevű Kereskedő 
Hercegség székhelyét. 
p. sz. 3677 – Arimas, az egyetlen otthon maradt Vertion leszármazott betölti tizenhatodik 
évét, innentől közvetlenül apjától lesi el az államigazgatás mikéntjét. 
p. sz. 3681 – Nagy kalóztámadás Odra kikötőjében. A háttérben ismeretlen szándék lapul. 
p. sz. 3683 – Egy Odrában élő gorviki nemesi család, a con Dermini klán nyíltan politikai 
ambíciókat fontolgat. 
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p. sz. 3688 – A Vertion család személyes bérvarázslóját, Janytas-t a con Dermini titokban 
átállítja a saját oldalára. 
p. sz. 3689 – Kisebb “balesetek” és másokra kent támadások a con Dermini klán részéről 
a Vertion dinasztia gyengítésére. Az uralkodó hatalom gyanakszik, és óvatosabb lesz. 
p. sz. 3690 – Egy varázstudó rend költözik a városba. Az utcán a Holdkos nevet 
rebesgetik. 
p. sz. 3691 eleje – A Vertion dinasztia hirtelen hanyatlása. A rivális klán meglepetésből, 
hirtelen, jól megszervezett orvtámadásokat majd nyílt háborút vezet sikeresen. A Vertion 
család vezetését és nagy részét lemészárolják, a klán utolsó életben maradt tagjai 
elrejtőznek, inkognitóban élnek vagy elmenekülnek másik Kereskedő Hercegségbe. 
p. sz. 3691 (fél évvel később) – A Vertion dinasztia utolsó vér szerinti leszármazottai, a 
16 éve külhonban élő gyermekek értesülnek a gyászhírről, apjuk végrendeletéről, és 
bosszút esküdve a visszatérést és családjuk nevének feltámasztását tervezgetik. 
 
A játék helyszíne és időpontja 
 
3691, Krad Kvartja 
Odra városa 
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1.0 Kezdetek 
 
Megjegyzés: A kalandmodulban  végig úgy fogjuk kezelni a JK-kat, hogy mindannyian 
testvérek, a Vertion család utolsó leszármazottjai. Ez azonban gyakorlatban játszva 
természetesen nem kötelező érvényű minden JK-ra, lehet köztük családi barát, tanító, 
hűséges testőr, stb. 
 
Prológus 
 
A JK-k – előtörténetüktől függően csoportosan vagy külön-külön – megérkeznek Kharian 
Hercegségbe, egy határ menti kisvárosba, ahol - úgy tudják - apjuk temetése lesz 
inkognitóban. 
Ott egy álruhás családi szolga várja a csapatot, aki szomorú hírről értesíti őket, apjuk 
porhüvelyének kimenekítése Odrából nem sikerült a tervek szerint. A következőket 
tudatja a JK-kal:  
Napokkal ezelőtt megpróbálták megszerezni a con Derminiek keze közül, de nem jártak 
sikerrel: a gorvikiak csalinak használták a családfő testét és az összes mentésre érkezőt 
lemészárolták. Azt hitték, elveszett a remény a családfő testének kimentésére, ám hirtelen 
felbukkant a klán egy régi, misztikus tagja, Milo. Segítségével újabb információhoz 
jutottak. Egy utolsó esélyt kaptak arra, hogy az a körülbelül fél tucat életben maradt, 
hűséges klántag kihozza a családfő testét Odrából és megadja neki a végtisztességet. Ő (a 
szolga) idejött, hogy értesítse a családfő leszármazottjait mindezekről, a többi öt ember 
pedig megkísérli a becses test kimentését... talán épp ebben ezekben az órákban, mikor 
beszélnek. Ennél többet nem tud, csak azt, hogy hol van a találkozó velük, amennyiben 
túlélik. Egy elhagyott tanya Odrától mintegy 30 mérföldnyire. 
A JK-k Odra városa felé veszik tehát az irányt, a szolga ezzel ellentétesen (menekülni és 
élni akar, klánja már kihalt). Egy héttel később megérkeznek a megadott helyre. 
Itt kezdődik a modul a JK-k számára. 
Megérkeznek a helyszínre, Odrától egy napi járóföldre egy kis kihalt tanya. Mikor 
megérkeznek, ködös emlékek jönnek elő, ismerős a terep... ez valaha a család telke 
lehetett, mert emlékeznek itt gyermekkori játékaikra, ahogy futkároznak a réten, stb. 
Keltsünk némi érzelmet a karakterekben, hogy kötődjenek a családhoz és múltjukhoz. 
Megtalálhatja egyikük egy kiskorában eldugott kedvenc fakardját, stb. 
Hagyjuk egy kicsit a JK-kat beszélgetni, szükség esetén ismerkedni, játszani, a tanyát 
saját maguktól felfedezni. 
 
A megbeszélt találkozó 
 
Csalódás, nem várja őket senki. Egy üres épület, nincs temetés, nincsenek szolgák. Van 
viszont négy, viszonylag friss hulla. 
Ha megvizsgálják őket: 

- Csupán néhány órája halottak. Fegyvertől estek el, de nem volt igazi küzdelem. 
- Mindegyik magán viseli a Vertion dinasztia jelét, a hegyi farkas tetoválást a bal 

alkaron. (Fontos: Azok a JK-k, akik a család leszármazottjai, szintén 
rendelkeznek ezzel a tetoválással! Kicsit különbözik azonban, az övéké ágaskodó 
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farkas, mely a család vér szerinti leszármazottjait illeti. A tetoválások jelentésével 
természetesen tisztában vannak.) 

- A holttestek nincsenek teljesen kifosztva, de értéktárgyaktól igen. 
- A családfő, apjuk holttestét NEM találják itt... a támadók elvitték. (Motiváció a 

csapat számára.) 
- Az egyik hulla görcsösen markol egy összetekert, vékony kötéldarabot, amin 

csomók vannak. 
 
Milo, a félszemű túlélő 
 
Miután átnézték a házat, és épp tanakodnak vagy induláshoz készülődnek, lódobogást 
hallanak. Egy lovas érkezik, egy félszemű gorviki. Ha a JK-k meg akarják támadni, 
megmutatja a bal alkarján lévő hegyi farkas tetoválást. Milo-ként mutatkozik be. 
 

A következőket meséli el magától is: 
- Odrából jött, ő is a részt vett a mentő-akcióban, de a városban menekülés közben 

elszakadt a csapattól. Utólag jött most utánuk. De ezek szerint a con Dermini 
gyorsabb volt, mint ő. 

- Várta a JK-kat, tudott az érkezésükről (a karaktereket értesítő leveleket egyébként 
Janytas írta). Már egy ideje itt van, messziről figyelte a csapatot, csak nem mert 
idejönni, amíg nem volt bizonyos abban, hogy a leszármazottak vannak itt, és nem 
ellenség. 

- Mesél a gorviki klánról, kegyetlenségükről és határozottságukról. Leírja 
nagyjából, hogyan és milyen gyorsan történt a Vertion dinasztia bukása. Ő az 
egyike annak a kevésnek, akiknek sikerült túlélnie. 

- A városban káosz van, a gorviki con Dermini klán még nem erősítette meg 
hatalmát, de nagyon jó úton van felé. A szomszédos Hercegségek csendben 
figyelnek, pártatlanok. Szokás szerint megvárják a hatalom megszilárdulását, 
majd a győztessel kezet ráznak. 

 
Csak, ha a JK-k rákérdeznek: 
- Ő külső informátorként dolgozott a dinasztiának, tulajdonképpen kém volt. Ez 

azzal járt, hogy a dinasztiából nem sok embert ismert, de cserébe őt sem ismerték. 
Csupán két emberrel tartotta a kapcsolatot: Esterias (a családfő) és Arimas (az 
elsőszülött fiú). Tehát bennfentes volt, de kapcsolatai már halottak. 

- Bújkál a városon kívül, mert a gorviki klán vadászik rá (nem tudják, hogy néz ki, 
csak azt, hogy félszemű). Fél éve most járt először Odrában, nincs tisztában a 
legfrissebb fejleményekkel. 

- Azt, hogy sikerült kimenekíteni Esterias holttestét a városból, egy Hor nevű 
koldustól tudta meg, aki már korábban is adott neki információkat. 

 
Ha megmutatják neki a kötéldarabot: 
- Ránézésre felismeri, hogy ez valószínűleg egy piqual (gorviki: kötélírás). 

Titkosírás kötélnyelven. Amennyiben a Hegyi Farkas nyelvén van, tehát a saját 
klánjuk készítménye, akkor ő is el tudja olvasni. 
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- Ha odaadják neki, felolvassa a tartalmát, az utolsó sor kivételével. (Ezen az utolsó 
soron maga is meglepődik, de gyorsan reagál és kihagyja.) 

 
A kötél mondanivalója: 
Ha ezt a kötelet olvassátok, én halott vagyok, apátok testének kimenekítése nem 
sikerült. Én már nem segíthetek. De van, aki igen. Klánunknak vannak még elbújt, 
inkognitóban élő tagjai Odra városában. Hogy felismerjenek titeket, viseljetek egy 
fehér szirmú virágot kalapba tűzve, vagy szív felett viselve. 
Janytas 
Ne bízzatok a félszeműben. 

 
Ha Janytasról kérdeznek Milo-tól: 
- Az általános dolgokat el tudja mesélni róla (a Vertion-család személyes 

tanácsadója és varázstudója volt évek óta), lásd NJK-knál Janytas leírását. 
- A “holttestek között van-e Janytas?” kérdésre nem tud válaszolni, mert sosem 

látta, ő mindössze két emberrel tartotta a kapcsolatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utazás Odrába 
 
Ezek után a JK-k a város felé veszik az irányt Milo vezetésével. Az út egy napot vesz 
igénybe, gondtalanul lezajlik. Ez idő alatt a JK-k beszélgethetnek, ismerkedhetnek 
egymással és Milo-val. Általános információkat szerezhetnek be tőle a városról. Ha lehet, 
tegyük a félszeműt szimpatikussá számukra (ez számíthat később a kaland folyamán), de 
ne erőltessünk semmit. 
Mikor megközelítik úgy 8-10 mérföldnyire Odrát, Milo egy elhagyott erdészházhoz 
vezeti őket. Ő ott marad, nem kockáztatja a városba való visszatérést. Biztatja a JK-kat, 
hogy ha szükségük van valamire, megkereshetik itt, de ő a városba be nem teszi a lábát. 
Megjegyzi, hogy ha keresik, és nincs itt, várjanak pár órát. Útbaigazítja a JK-kat, majd 
elválnak. 
 
 
 
 

- Ez a rész nagyban meghatározza a JK-k motivációját. Mindent vessünk be, ami 
nem erőltetett, hogy a JK-k TÉNYLEG bosszút akarjanak állni családjuk haláláért, 
örökségük elvesztéséért, tehát az egész modulra legyen elegendő motivációjuk. 

- Legyenek tisztában a JK-k azzal a ténnyel, hogy egyedül vannak, nem várhatnak 
segítséget a szomszédos Kereskedő Hercegségektől, és más politikai hatalomtól 
sem. 

- Ha nem találják meg a kötelet maguktól, segítsünk nekik. Mindenféleképpen 
jussanak hozzá az általa rejtett információhoz. 

- Milo nem tud semmit a városban éppen folyó dolgokról. Ha a JK-k információt 
akarnak, mindenféleképpen be kell menniük. 

Előfordulhat, hogy a JK-k teljesen máshogy cselekszenek, mint ahogy itt le van írva (pl. 
megölik Milo-t, stb.) Kezeld az ilyen helyzeteket, és legyél azon, hogy így is gond nélkül 
jussanak el a városba. 
Előtörténetükből és motivációjukból fakadóan maguktól is Odrába kellene menniük. 
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A városba a JK-k már egyedül érkeznek. A kapunál simán bejutnak, nincs ellenőrzés, sőt 
városőrség sem igazán. 
SZABAD JÁTÉK! 
 
 
 Hogyan mesélj a továbbiakban? 

- Hagyd a JK-kat cselekedni, te reagálj a cselekvéseikre és játssz velük. 
- Finoman terelheted, segítheted, vagy éppen hátráltathatod őket, de semmiképpen se 

erőltess rájuk semmit. Had játsszanak úgy, ahogy ők akarnak. 
- Támaszkodj a környezeti és NJK leírásokra. 
- Támaszkodj a mellékszálakra. 
- Improvizálj. ☺ 
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2.0 Mellékszálak 
 
Először is, mit értünk mellékszál alatt? 
Esetünkben gyűjtőfogalomként használjuk, ide értünk minden többé-kevésbé önálló, 
bedobható játékötletet. 
 
Számos előre elkészített mellékszál van kidolgozva a modulban. Ezek egyike sem 
kötelező. A bedobni kívánt szálat a csapat ismeretében bármikor, bárhogy módosíthatod. 
Kitalálhatod és bevezetheted a saját szálaidat is (akár a meglévőkből is lophatsz ötletet).  
Csupán a következő aranyszabályokat kell követned: kerüld a következetlenséget! Csak 
akkor dobj be egy szálat, ha van értelme bedobni! Csak úgy módosítsd a történetszálat, 
hogy az logikus legyen, és koherens a többi már elkezdett, vagy később elkezdeni kívánt 
mellékszállal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A következő oldalon egy ábra található, mely az összes mellékszálat és a köztük lévő 
fontosabb kapcsolatokat mutatja. Figyelem, ez nem tartalmazza az összes köztük lévő 
kapcsolatot, hiszen rengeteg apró hatás van, és ezek egy részét a JK-k megjósolhatatlan 
módon fogják generálni játék közben! 
 

Mikor vezess be egy-egy mellékszálat? 
- Ha a JK-k maguktól szaladnak bele. 
- Ha olyan a mellékszál, ami passzol a csapatkoncepciójukhoz / játékstílusukhoz, és 

úgy gondolod, hogy fokozná a játékélményüket. 
- Ha a játék kezd lepunnyadni, dobj be egy motiváló mellékszálat. 
- Ha a Játékosok nagyon jók, túl gyorsan haladnak, dobj be egy hátráltató 

mellékszálat. 
- Ha a Játékosoknak segítségre van szükségük, dobj be egy segítő mellékszálat. 
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Mellékszál – Hor volt, Hor nem volt 
 
Érintett mellékszálak: Az elszabadult állat, A gorvikiak, Sötét hatalmak 
Kötelező bevetési feltételek: Csak ha a JK-k maguktól keresik a Hor nevű koldust. 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
Ha a JK-k megpróbálják megkeresni a Hor nevű koldust (Milo-tól hallhattak róla), akkor 
kiderül, hogy a fickót tegnap éjjel baleset érte, az elszabadult vadállat áldozata lett. Most 
már bizony nem találják meg, csak a temetőben. Személyleírást lehet szerezni. 
Fontos: amennyiben a JK-k nem hallottak Hor-ról, vagy nem keresik, akkor Hor 
nem halt meg, és az itt leírtakat figyelmen kívül kell hagyni. Lásd A gorvikiak c. 
mellékszálat. 
 
Ha elmennek a temetőbe, akkor a temetőőr eligazítja őket, megmutatja nekik, hol tárolják 
a friss holttesteket, még nem lettek eltemetve. Ha a JK-k megnézik a tegnap éjszakai 
áldozatokat, akkor köztük megtalálják Hor testét. Rövid vizsgálat után nyilvánvaló lesz: a 
többi áldozattal tényleg valami állat végzett, de Hor nincs szétmarcangolva, vele kés 
végzett. Háttér: a gorvikiak végeztek Horral, mert rájöttek, hogy informátorként dolgozik, 
de nem nekik. 
Ha a JK-k később is vissza akarnak menni, újra megnézni Hor holttestét, már nem 
találják. Csakhogy friss sír sincsen. A temetőőr megszorongatása esetén elárulja, hogy 
eladta a testet az új iskolába (Nekromanta Rend). Néha szokott ilyet tenni olyan testekkel, 
amik senkinek sem hiányoznak, mert jó pénzt kap érte. 
 

Mellékszál – Jelige: Fehér Virág, kalandorok kíméljenek! 
 
„Odanézz! Annak ott egy fehér rózsa van a mellényzsebében. Te jobbról, én balról.” 
 
Érintett mellékszálak: A kötélírás, A gorvikiak 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: Minden esetben ajánlott. Amennyiben a JK-k viselik a fehér 
szirmú virágot az kötél utasítása szerint, akkor kötelező, méghozzá elég hamar. 
 
A JK-k az utcán / fogadóban / stb vannak, tanúi egy fiatal szerelmespár turbékolásának. 
A lány ad a fiatalembernek egy fehér rózsát, majd elválnak. A fiú repdes a boldogságtól 
és kitűzi a mellényzsebébe a rózsát. Erre azonnal felfigyel két gorviki, a fickót félreviszik 
és megkéselik. 
 
Ez a szál arra hivatott, hogy a JK-k rájöjjenek: nem érdemes viselni a fehér szirmú 
virágot, mert a gorvikiak figyelnek a jelre. Illetve használhatják csapdaként is, stb. 
Amennyiben a JK-k továbbra is viselik a fehér virágot, ki fogják szúrni őket, és 
orvtámadás fogja érni a csapatot. 
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Mellékszál – A kötélírás 
 
Ha ezt a kötelet olvassátok, én halott vagyok, apátok testének kimenekítése nem sikerült. 
Én már nem segíthetek. De van, aki igen. Klánunknak vannak még elbújt, inkognitóban 
élő tagjai Odra városában. Hogy felismerjenek titeket, viseljetek egy fehér szirmú virágot 
kalapba tűzve, vagy szív felett viselve. 
Janytas 
Ne bízzatok a félszeműben. 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: Ez a szál már elindult a kaland kezdetekor. 
 
A kaland elején kaptak a JK-k egy kötelet, ami egyedi kötélnyelven íródott, és csak a 
beavatott Vertion klán tagok tudják elolvasni. 
Akik el tudják olvasni:  

- Milo, de ő az utolsó sorról hallgatni fog. 
- Arimas, ha már „kapcsolatban” állnak vele. 
- Hor, amennyiben még él a történet szerint, vagy ha a holttesténél a lelkéből 

nekromanciával kiszedik az információt. 
- Janytas, de őt jó eséllyel nem érik el és nem tudják rávenni. Illetve, ha 

megmutatják neki, akkor lebuktatják magukat. 
 
Ha Milo-n kívül mással is elolvastatják, akkor fény derül az utolsó sorra, ami pont arra 
utal, hogy ne bízzanak Milo-ban. Innentől a JK-k dolga, hogy hogyan cselekednek, 
hisznek-e Milo-nak. 
 
Ami az egész kötél-ügy hátterében áll: 

- Milo-ban valójában megbízhatnak, tényleg segíteni akar a JK-knak. Ám nyilván 
nem akarta bemártani magát, azért nem olvasta fel nekik az utolsó sort. 

- Janytas nem halt meg, áruló lett. Eljátszotta a saját halálát, már a con Dermini 
vezetői között foglal helyet. A kötelet ő hagyatta ott a gyilkosokkal a „temetés” 
helyén szándékosan. Milo-ról tud, de nem ismeri, és fél tőle, hogy be fog kavarni, 
ezért megpróbálja elvágni őt a JK-któl a kötélben való utalással. Janytas, ezáltal a 
con Dermini csupán csak annyit tud Milo-ról, hogy félszemű. Milo épp ezért 
bújkál, elsősorban a városon kívül. A városban pár ártatlan félszeműt fel is 
koncoltak miatta. 

- Milo nem tud Janytas árulásáról. 
- A kötél arra szólítja fel a JK-kat, hogy jöjjenek el a városba és viseljenek egy 

fehér szirmú virágot. Ez azért kell, mert senki nem ismeri a JK-k arcát. A fehér 
virág alapján felismerhetőek lesznek, és így a gorviki klán el tudja varrni a 
Vertion dinasztia utolsó szálait is. Csapda az egész. Fehér virág = halálos ítélet. 
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Mellékszál – Segítség, nem hagynak élni! 
 
- Azt mondtad, anyám Tharr fattya? 
- Nem, dehogyis! 
- Szóval azt mondod, hazudok? 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak, A dzsadok 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: A JK-k az egyik klánnak nyíltan tevékenykednek, vagy 
egyik klánhoz sem tartoznak. 
 
A JK-kat bárhol, bármikor megtámadhatják a városban, akár pénzszerzési, akár rasszista, 
akár politikai indokból 

- ha a gorviki klán oldalán állnak: a dzsad klán emberei. 
- ha a dzsad klán oldalán állnak: a gorviki klán emberei. 
- ha még újak, és nem bírják egyik hatalom védelmét sem: bármelyik klán, illetve 

bárki, akár egy szabadúszó zsoldos banda vagy egy részeg matróz csapat is. 
 
Ha nyíltan és látványosan valamelyik klán oldalán tevékenykednek, akkor a másik klán 
akár orgyilkosokat is küldhet. 
Csak és kizárólag akkor úszhatják meg a támadásokat, ha mindkét klán úgy tudja, hogy 
nekik dolgoznak. Ebben az esetben a kis halak meg csendben maradnak, tehát az átlagos 
kötekedőktől békében maradnak. 
 
Ez a szál arra ösztönzi a JK-kat, hogy keressenek kapcsolatokat, épüljenek be valahova. 
 

Mellékszál – Az elszabadult állat 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak, A sorozatgyilkos, Piroska és a Farkas 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A városban pletykák szállingóznak egy állatról, ami éjszakánként embereket öl. 

- Pletyka: "A dzsad piacról elszabadult egy egzotikus dög". 
- Pletyka: "Gyilkos ragadozó, általában éjjel vadászik, az emberhús a kedvence, de 

a nagyobb állatokat is kedveli." 
- Pletyka: „Eddig csak éjszaka csapott le, és csak embert ölt.” 
- Minden pletyka másképpen írja le a kinézetét. Nagymacskaszerű / medveszerű / 

hüllőszerű. 
- Egyéb, pontosabb infó megtudható a con Dermini klántól, amennyiben a JK-k 

nekik dolgoznak, lásd A gorvikiak mellékszálat. 
- A Halászok céhétől megtudható, hogy a Csatornarendszer nem biztonságos, már 

nem mernek bemenni, mert több emberük is meghalt. 
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Tényleg elszabadult a dzsadoktól egy egzotikus állat, egész pontosan egy vad khál. A 
dzsad piacon megkereshetik az állatkereskedőt, aki szíves örömest ajánl 50 aranyat 
annak, aki élve visszahozza neki az állatot. Ő az egyetlen, aki hitelesen le tudja írni az 
állat kinézetét, de hogy milyen állat, azt nem tudja. 
 
A JK-k sok mindent kezdhetnek a szállal: 

- Megtalálják, és visszaadják az eredeti tulajdonosnak 50 aranyért. 
- Megtalálják, és eladják az alvilági gladiátorarénába, ahol akár 100 aranyat is 

hajlandóak adni érte. 
- A gorviki klán küldetéseként megölik az állatot (lásd A gorvikiak mellékszálat) 
- Megtalálják, és megölik / békén hagyják / saját szolgálatukba állítják / szabadon 

engedik a városban, hogy pusztítson / stb. 
 
A khál a csatornák mélyén rejtőzött el, sebeit nyalogatja, mert összefutott azzal a 
ragadozóval, aki valójában felelős a gyilkosságokért. Ugyanis nem a khál vadászik 
éjszakánként... 
Ha a JK-k lezárják ezt a szálat, a gyilkosságok akkor sem maradnak abba, és ez még 
jobban felbolygatja a várost. 
 

Mellékszál – A sorozatgyilkos 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak, Piroska és a Farkas 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
Miután kiderül, hogy nem az elszabadult állat felelős a halálesetekért, a gorvikiak nyíltan 
250 aranyat érő vérdíjat tűznek ki a felelős személy vagy állat fejére. A fél város a 
gyilkost próbálja megtalálni. 
A helyzet iróniája, hogy a gyilkos ott van a JK-k szeme előtt, erre előbb-utóbb a JK-k 
maguktól rájönnek. 
 
Továbbiakban lásd a Piroska és a Farkas c. mellékszálat. 
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Mellékszál – Piroska és a Farkas 
 
 
 
 
 
„Egyes személyek a vérengzésnek és 
kegyetlenkedésnek olyan határtalan 
fokát érik el életük folyamán, hogy 
halálukkor kiesnek a reinkarnáció 
folyamából, és vérfarkasként léteznek 
tovább.” 

/ Bestiárium, Élőholtak, Vérfarkas / 
 
 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak, Az 
elszabadult állat, A sorozatgyilkos 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: Érdemes 
bevezetni, mert különleges élményekkel 
gazdagíthatja a játékot. 
 
 
 
 
 
A Farkas 
Aki az éjszakai vérengzésekért felelős, valójában egy farkasember. Nem minden éjszaka 
öl, de amikor igen, akkor sosem áll meg egynél, gyakran négy-öt áldozatot is szed. 
A vérfarkas Arimas Vertion, a JK-k testvére. Ő azon az éjjel vált szörnyeteggé, amikor 
meghalt. A con Dermini emberei párbaj indokán tőrbe csalták, kihívták a város szélére, és 
egy tucatnyi gorviki az életére tört. Arimas párbajsegédjei és testőrei meghaltak, ám ő 
maga a kiemelkedő harci tudása miatt túlélt és legyőzte azokat, akik csapdába vezették. 
Azonban a csapdából való kitörés során nem tudott elkerülni egy mérgezett pengét. 
Már nem volt esélye túlélni, tudta ezt ő is. Tehetetlen dühében őrjöngött, és a városba 
menet visszafele minden útjába eső gorvikit legyilkolt. Huszonkét áldozata volt, végül ő 
is meghalt. Lelke nem tért vissza a körforgásba, hanem vérfarkassá vált. (Itt a 
Bestiáriumban szereplő vérfarkas leírását vesszük alapul, de  nem mindenben követjük. 
Ami nincs megemlítve, ott a Bestiárium a mérvadó.) A holttestét megtaláló gorvikiak 
kegyetlenül feldarabolták, és testrészeit nyilvánosan bedobálták a tengerbe. 
Arimas tudata leépült, de régi énjének egy darabja torzultan megmaradt. Egyetlen célja: 
bosszú mindenekfelett. Amikor vadászik, mindig csak a gorvikiakat veszi célba, azonban 
köztük nem válogat, nem csak klán tagot, hanem nőt, gyermeket, katonát egyaránt öl. 
Végső célja az egész gorviki klán kiirtása, mindent ennek rendel alá. 
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Piroska 
A kaland kezdetekor a vérfarkas-lélek egy kislányban van – nevezzük Piroskának –, aki a 
csatornákban vacog. Tisztában van vele, hogy valami furcsa történik vele, de nem tudja, 
hogy mi. Minden reggel a csatornákban ébred, véres a ruhája meg a keze, és nem 
emlékszik semmire. Nem mer felmenni a városba, nem mer kimozdulni abból a sarokból, 
ahova bevette magát. Teljesen ki van borulva, idegileg összeroppant. Ugyan nem csinál 
semmit, csak naphosszat vacog a csatornákban, mégis életben marad: a Farkas, azaz 
Arimas táplálkozik helyette mindig, és szükség esetén bármitől megvédi. 
A kislány valójában Efraim, a dzsad klánvezér elveszett lánya. Lásd A dzsadok, 
valamint A gorvikiak c. mellékszálat. 
 
A következő esemény a KM által meghatározott tetszőleges időpontban történik 
meg: 
Amikor a JK-k az utcán egy csatornanyílásnál / lent a csatornában / stb. épp közel 
haladnak el hozzá, megérzi az azonos vérbosszú szándékot és a Vér Szavát. Emiatt 
azonnal otthagyja a kislányt, és beköltözik az egyik JK testébe. 
Piroska továbbra is a csatornákban marad, idegroncs, életképtelen. Pár nap után szomjan 
hal, ha csak a JK-k nem találják és segítik meg a csatornákban való mászkálás során. 
 
A város sorozatgyilkosa tehát – átvitt értelemben – az egyik JK (lesz). Éjjelente el is megy 
gyilkolni, nappal pedig keresi – önmagát. 
 
Hogyan meséljünk, ha a Farkas lélek jelen van az egyik JK-ban? 

- A Farkas jelenléte ne derüljön ki a JK-knak egyből! Szépen lassan fogjanak 
gyanút, hogy valami nem stimmel, aztán koppanjanak egy nagyot. ☺ 

- A Farkas nem szól bele a hordozó életébe, amíg nem fedezik fel, addig nem 
kommunikál a hordozóval. 

- A Farkas néhány éjjelente elmegy vadászni. A vadászatot követő reggel a hordozó 
JK nem emlékszik semmire, csak úgy érzi, hogy nagyon rosszul aludt. És furcsák 
azok a horzsolások és karmolások a testén... 

- Ha a hordozó JK életveszélyes sebet kap, a Farkas azonnal megpróbálja átvenni 
az uralmat a test felett, és megvédi a hordozót. Harcértékeit ismerve ez jó eséllyel 
sikerülni is fog. Más kérdés, hogy utána hogy fog a város a JK-ra nézni. Meg a 
saját társai. ☺ 

- Ha a Farkas lelket felfedezték, akkor a JK-kon múlik, hogyan használják ki. Ha a 
hordozó képes pszi-t használni, akkor tud vele mentálisan kommunikálni. A 
Farkassal jó / közömbös / negatív viszonyt is ki lehet alakítani, és ettől függően a 
Farkas segítheti vagy hátráltatja őket. Negatív esetben pl. a Farkas átveheti a JK 
felett a hatalmat egy nagyon kellemetlen pillanatban. 

- A HORDOZÓ NEM TUDJA URALNI A FARKAST, ezt éreztessük is vele! 
Pl. ha a Farkasnak nem tetszőt cselekszik a hordozó, pl. megment egy gorviki-t, 
akkor egy belső mordulást hall, egy pillanatra elveszti a tudatát, aztán amikor 
kitisztul a kép, akkor azon kapja magát, hogy kitörte a fickó nyakát. 

- Ha nem akar folyamatosan szívni a Farkassal, akkor egyensúlyra és szövetségre 
kell törekednie vele. 
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- A Farkas nem nagyon emlékszik az életében szerzett emlékekre, ezért csak kevés 
esetben tudja segíteni a csapatot információval. A KM döntése, hogy ezt épp 
mikor teszi meg. 

- A Vertion-féle piqual-nyelvet ismeri a Farkas, így ebben biztosan tud segíteni a 
csapatnak, esetleg külön kérés nélkül is. Lásd A kötélírás c. mellékszálat. 

 
Ne feledjük, a Farkas jelenléte nem csak egy tápos segítséget jelent a kalandban, 
hanem egyben átok is. Ezt éreztessük a hordozó JK-val. Ha nem szabadulnak meg a 
Farkastól, egy idő után a JK önmaga is véglegesen fertőzött farkasember lesz, és az 
marad a Farkas lélek távozása után is. 
 
Megoldási lehetőségek: hogy lehet a vérfarkastól megszabadulni? 

- A hagyományos módszer: vérfarkas formában halálra verni. ☺ Ekkor a Farkas 
lelke otthagyja a hordozó testet, és másik befogadót keres (ám ez akár egy másik 
JK is lehet, hiszen ők vannak kéznél). 

- Kiűzik a testből. Erre képes:  Élet szférájú, magas szintű pap (Űzés – Túlvilági 
Lények), vagy Endrin (lásd a Sötét hatalmak mellékszálat). 

- Ha teljesítik a Farkas végső célját (gorviki klán kiirtása), akkor őrjöngése és 
bosszúvágya lenyugszik, ezáltal halálon túli léte elveszti értelmét, és megszűnik 
létezni, visszakerül a lélekkörforgásba. Ez a "legszebb" megoldás, mert Arimast is 
megmentik a bűnhődéstől! 

 

Mellékszál – A dzsad szélhámos 
 
"Látom uraságod abból a fajtából való, aki értékeli az ilyen különlegességeket... vesse 
fényes tekintetét erre a ritka fegyverméregre! *mutogat egy apró törékeny üvegcsét* Ez 
ellen még ellenméreg sem léteHOPPÁ! Jajj-jajj Galradzsa segíts meg, nem szándékos 
volt!” 
 
Érintett mellékszálak: Piroska és a Farkas 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
Amikor a JK-k egy piacon vannak, egy dzsad kereskedő kínálgatja a JK-kat valami 
csodaszerrel, hogy vegyék meg, majd véletlenül az egyik JK-ra ejti az üvegcsét, az 
széttörik, és gyanús, balzsamos folyadék éri a bőrét, és nagyon gyorsan be is szívódik. 
(Dobhatunk alibiből egy képesség-próbát is, de ne hagyjuk, hogy a JK megússza! ☺) A 
dzsadból kiszedhetik, hogy fogalma sincs, hogy mi volt a folyadék (tényleg nem tudja, ha 
megölik akkor sem), egy másik kereskedőtől (lásd: helyszínleírások – A gyógyfüves) 
kapta ráadásként egy félszemű majom mellé, de van neki még 1 ugyanolyan üvegcséje. 
A JK-k a másik üvegcse alapján alkímiával, vagy a másik kereskedő utánajárásával 
kideríthetik, hogy milyen folyadék ömlött a szerencsétlen JK-ra. 
 
A folyadék: Többnyire ártalmatlan. Egyáltalán nem halálos, nem is méreg. Egyetlen 
hatása, hogy az illető bőre általánosan mindenhol viszketni fog. Lefolyási ideje 3-7 nap. 
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Egy dologban igazat mondott a dzsad kereskedő: ellenszer nincs, ki kell szenvedni a 
lefolyását. 
 
A lényeg: Arra a JK-ra öntsük, akiben benne van a Farkas. Így amikor reggel felkel az 
illető, és véresek a körmei, tele van karmolásokkal, meg szakadt a ruhája, akkor 
sugallhatjuk, hogy éjszaka álmában szétvakarózta magát (és késleltethetjük a Farkas 
jelenlétének kiderülését). 
 

Mellékszál – Gorviki viadalok 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak, A dzsadok 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A Felkelő Nap Háza nevű szerencsebarlangban lehet belefutni ezekbe a rendezvényekbe, 
éjszaka. A JK-k fogadásokat köthetnek, illetve bármelyiken indulhatnak. 
Ha a JK-k bármelyik viadalon győztesként szerepelnek, akkor egy gorviki klán tag 
felfigyel rájuk, és felajánlja nekik a klánhoz külső tagként való csatlakozás lehetőségét. 
 
Késpárbaj 
Mindennapos verseny. A két versenyző egy-egy késsel megy be, aki az első vágást ejti a 
másik ARCÁN, az nyer. Tehát nem halálig tart, hanem az első sikeres vágásig az arcon. 
Esetenként meglepő eredmények jönnek ki, pl. a győztes halálos gyomorsebet kapott, a 
vesztes csak egy karcolást az arcára... néha leszámolásokra is alkalmazzák. 
 
Száz szívdobbanás 
Hetente két-három alkalommal megrendezett verseny. A legnagyobb látványosság, mert 
az egyik fél MINDEN esetben meghal, de néha mind a két résztvevő. Ha egy JK nevezne 
erre, egy NJK-n keresztül tudatosítsuk benne, hogy ez a legveszélyesebb viadal, és nincs 
visszaút, ha egyszer belépett a ringbe! Ha vállalja, akkor megfogják a csuklóját és a 
körhöz viszik. Az ellenfél a kör másik felén. Fegyvertelenül lépnek be, a csuklójukat még 
mindig fogják. Kürtszóra, mikor a JK beindulna, nagy meglepetésére a mellette álló férfi, 
aki az arénába vezette őt, megvágja a JK alkarját, majd odasziszegi neki: "100 
szívdobbanásod van, hogy bevedd az ellenmérget".  
A kör kinézete: 12 óránál áll az ellenfél, 6 óránál a JK. 3 óránál 1 db rövid és 1 db hosszú 
kard van, közvetlenül egymás mellett a földbe szúrva. 9 óránál egy embermagas 
kőoszlop, aminek a tetején egy üvegcse, benne az ellenszer. Dilemma: a méregért 
fussunk, vagy a fegyverért? És az ellenfél vajon melyikért fog? 
A győztes – amennyiben túlél – jutalma 25 arany. Ezt a Felkelő Nap Házának vezetője, 
Tirman személyesen adja át. Itt lehetőség van megölni Tirman-t A gorvikiak vagy/és A 
dzsadok mellékszálból vett küldetés teljesítéseként. 
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Mellékszál – Dzsad viadalok 
 
Érintett mellékszálak: A dzsadok, Az elszabadult állat 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A kereskedőnegyed piacterén zajlik, nappal. 
 
Ökölharc 
Harcosok klubja. Pusztakezes ökölvívás védőfelszerelés és szabályok nélkül. A népek 
körbeállnak, fogadásokat kötnek és hangosan ordibálva bíztatják kedvencüket. 

- Amennyiben Az elszabadult állat mellékszál még nem kezdődött el, itt 
elkezdődhet: a dzsad kereskedő megkeresi a JK-kat, látván, hogy milyen jól 
harcolnak, rátermett embereknek tűnnek, és felajánl nekik 50 aranyat, ha 
visszahozzák neki az állatot. 

- Ha azzal fejezték be Az elszabadult állat mellékszálat, hogy a dzsad kereskedőnek 
visszavitték az állatot, akkor az ellen is ki lehet állni… továbbra is puszta kézzel. 

- Ha A dzsadok mellékszál még nem kezdődött el, itt elkezdődhet: a JK-kra 
felfigyelhet egy dzsad klán tag, és puhatolózik náluk, pozitív fogadtatás esetén be 
is viszi őket a klánhoz. 

 

Mellékszál – Kék a szeme... 
 
"Psszt... Te... ismered azt az embert? *mutat az egyik JK-ra* Gyönyörűek a szemei... 
Megér nekem fél aranyat is darabja, ha elhozod nekem." 
 
Érintett mellékszálak: Sötét hatalmak 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
Amikor a JK-k a piacon / fogadóban / stb. mászkálnak, egy gyanús, feketeruhás alak 
leszólítja az egyik JK-t, és beszélgetést kezdeményez vele lehetőleg úgy, hogy a többi JK 
ne hallja. Lásd a korábbi dőlt betűs szöveget. 
Ha a JK nem enged, akkor megpróbál más, "olcsóbb" testrészekre alkudozni. Ezután a 
vele beszélgető JK testrészei felé kezd érdeklődni. Ha megkérdezik tőle, hogy minek 
kellenek a testrészek, akkor csak azt mondja: "mindig jó, ha van egy-kettő tartalékban". 
 
A JK-k tesznek a szállal, amit akarnak, komoly következménye nincs. 

- Ha megkérdeznek valakit a környékről, hogy ki ez a feketeruhás fickó, azt 
mondják, hogy az új iskola tanítványai közé tartozik. 

- Ha a fickót nem szerelik le valahogy, akkor folyamatosan követni fogja a JK-kat 
mindenhova, amíg le nem rázzák. 

- A fickó lerázható: erőszakkal, ügyes városbeli lerázó meneküléssel, vagy 
bármilyen testrész felajánlásával (akárkié lehet). 
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- Amennyiben a fickót megölik, a hír még aznap eljut a Endrin-hez, a Nekromanta 
Rend vezetőjéhez, aki a KM tetszése szerint reagálhat rá (azért a dühét ne 
eresszük a JK-kra). 

- Ha nem ölik meg a fickót, és jelentik Endrin-nek, hogy egy rendtag élő emberek 
testrészeire alkudozik, akkor Endrin megköszöni és lerendezi az illetővel a dolgot. 

 

Mellékszál – Osztály-kirándulás 
 
KM – "Az utcán sétáltok, befordultok egy sarkon, amikor TE... *mutat a KM a varázsló 
JK-ra* érzékelsz 16... 18... hát úgy körülbelül 20 varázslói zónát a sajátodon belül." 
 
Érintett mellékszálak: Sötét Hatalmak 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A Nekromanta Rend tanulói valamilyen okból kifolyólag vonulnak a városban. Közel 
kéttucat feketecsuhás (lehajtott fejjel, arcuk nem látszik) sétál lassú tempóban, az utca 
előttük kihal, mindenki utat nyit nekik, mögöttük újra indul az élet. Ha a JK-k is kitérnek, 
nem történik semmi, a csuhások elvonulnak. 
Ez a kis közjáték igazából csak információ-szerzésre jó: 

- A JK-k tisztában lesznek vele, hogy van egy ilyen hatalom is a városban, és 
valószínűleg utána fognak nézni. 

- A JK-k követhetik őket, és megnézhetik, hol van a Nekromanta Rend Iskolája. 
- Ha valakinek van legendaismerete, gorviki kultúrája vagy történelemismerete, 

akkor rájön, hogy ez bizony nem Holdkos, hanem valami más. A Holdkos 
iskolára teljesen más jellemzők illenek: azok túlélők, varázsló-orgyilkosok, ezek 
inkább hasonlítottak valami szerzetes rendre. 

- Ha van varázsló, vagy Élet szférával rendelkező pap/paplovag a csapatban, az 
feketemágia nyomait érzékeli (varázsló tudja, hogy minden egyes zóna 
feketemágiától fertőzött volt). 

 

Mellékszál – Sötét hatalmak 
 
“Temessétek el a holtakat. De ne túl mélyre, még bármikor szükség lehet rájuk.” 

/ Alyr Arkhon / 
 
Érintett mellékszálak: Kék a szeme, Osztály-kirándulás, A gorvikiak, A dzsadok, 
Piroska és a Farkas, Endrin titkos fegyvere 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A városba lassan egy éve már, hogy beköltözött egy varázslóiskola. A rendnek a 
pletykákkal ellentétben semmi köze nincs a Holdkos gorviki iskoláihoz. Bővebben lásd A 
nekromanta rend leírását. 
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A rend vezetője, Endrin mindenáron meg akarja őrizni iskolájának nyugalmát és 
függetlenségét. Nyitott, nem hordja magasan az orrát, tárgyalni bármikor, bárkivel 
hajlandó. A JK-knak sem harapja le az orrát, simán fel lehet keresni és beszélgetni vele. 
Sok időt nem áldoz a JK-kra, és sokszor nem kereshető fel, csak akkor, ha jó kapcsolatot 
alakítanak ki vele, segítenek neki céljai elérésében. 
 
Infók, melyek pusztán megfelelő beszélgetéssel megtudhatóak tőle: 

- A városban két hely is van, ami mágikus szempontból különleges. Az egyik erős 
managyűjtő hely. A másik manamentes. 

- Ha a managyűjtőhelyről kérdezik, miért nem használja ki, stb, akkor nem 
válaszol, csak sokatmondóan mosolyog (persze, hogy ki akarja használni, csak 
még nincsenek meg az eszközei). 

- Ha a manamentes területről kérdezik, a következőket tudja: a temetőben van, egy 
földalatti kripta. Valószínűleg valami szekta használta régen sötét szertartásaira. A 
hely bizsereg a feketemágia utóhatásaitól, nem tudja mi történt, de a manát 
taszítja. Itt egy feladatot is felajánl a JK-knak, lásd a Küldetés résznél. 

- Ha a Farkas egy JK-ban jelen van, akkor Endrin ezt érzékeli. Célozgatásokat is 
tesz a JK-nak, és őfelé nyitottabban fog állni. Ha rákérdeznek, akkor elmondja a 
véleményét: érzi, hogy a JK közéjük való (Nekromanta Rendbe), az aurája fekete 
nyomot hagy az asztrális síkon. Ennél többet vizsgálat nélkül nem tud mondani. 
Ha a JK-k figyelmét ezt felkelti, és vizsgálatra kérik őt, akkor azt mondja, hogy 
szívesen… cserébe egy szívességért. Lásd a Küldetés részeket. 

 
Ha elnyerik a szimpátiáját (teljesítettek neki legalább 1 küldetést), akkor további 
infókat tudhatnak meg tőle: 

- Megkérhetik, hogy nézzen bele a fejükbe, vizsgálja meg őket. Ebben az esetben 
fény derül a Farkas jelenlétére. Csak annyi derül ki, hogy egy kóborlélek, egy 
vérfarkas van a JK-ban. Az nem, hogy Arimas Vertionról van szó. 

- Szívesen beszélget nekromanciáról, így egy vérfarkasról is sok infót meg lehet 
tudni tőle, pl. azt, hogy hogyan lehet tőle megszabadulni. 

- Ha a JK-k megkérik, hogy segítsen nekik a gorviki klán kiirtásában, a válasz 
nemleges lesz. Ha a JK-k felfedik előtte, hogy ők a város jogos urai, és a tervük 
az, hogy visszaszerzik a hatalmat, akkor szélsőséges döntés következik: vagy 
kidobja a JK-kat, és többet nem akarja látni őket ott, mert rontja a semlegességét, 
vagy pedig meggyőzik a JK-k, de ez csak akkor lehetséges, ha a JK-k több jó 
pontot is szereztek nála, teljesítettek küldetéseket, stb, és ezen kívül még jól is 
érvelnek, meggyőzőek. Amennyiben sikerül meggyőzni, akkor segít nekik, de 
csak addig, amíg ő nincs közvetlenül érintve, és látszólag megmarad a 
semlegessége. Pl. tippeket, infókat adhat a JK-knak, esetleg varázstárgyat is, stb. 
Embert nem ad, ő maga sem száll hadba. 

- Ha a JK-k felhozzák neki a titkos fegyver témáját, arról csak annyit mond, hogy 
mindenki félre van informálva, nincs semmilyen titkos fegyver. Többet nem 
hajlandó beszélni róla. Lásd az Endrin titkos fegyvere c. mellékszálat. 
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Küldetés – Semlegesség 
Amennyiben a JK-k nyíltan tevékenykednek bármelyik klán oldalán, beépültek, akkor 
erről Endrin is tudni fog. Megkéri a JK-kat, hogy tegyenek annak érdekében, hogy az 
adott klán semlegesen viszonyuljon az ő rendjéhez. Nem hajlandó szövetségre lépni 
velük (pl. már többször is próbálkoztak a gorvikiak), ő csak kölcsönös semlegességet 
kíván. Ha a JK-k megkérdezik, hogy mit kapnak cserébe, mosolyogva azt válaszolja, 
hogy "az én semlegességemet".  
Megoldás erre igazából nincsen: a dzsadoknak mindenképp kéne a segítségük, mert 
szükségük van egy szövetségesre a gorvikiak ellen, a gorvikiak pedig „aki nincs velünk, 
az ellenünk” elvet követik.  
 
Küldetés – A “lény” 

- A temetőben, a manamentes területre beköltözött egy lény. Erről Endrin-en kívül 
senki nem tud a városban, mert azon a környéken senki nem jár. Ő azt kéri, hogy 
hozzák el neki a lényt. Élve, vagy holtan, nem számít. 

- A lény egy vámpír, csak mágiával sebezhető, ám a terület manamentes. Ezért nem 
tudja maga Endrin elintézni ezt a dolgot. Endrin ezeket nem feltétlenül osztja meg 
a JK-kal, csak ha kiszedik belőle. 

- Ha a JK-k elmennek a kriptába, fura dologgal szembesülhetnek: tényleg ott a 
vámpír (erős JK-csapat esetén pár ghoul segítheti), és a Nekromanta Rend ruháját 
és tetoválását viseli. Nem csak a JK-k, de a vámpír sem képes mágiát alkalmazni. 
A vámpír reakciója: "Már megint rám küldött valakit az a vén eszelős? Mikor jön 
már őmaga, hogy elpusztítson?", ezenkívül nem lehet infót kiszedni belőle, és 
halálig küzd. 

- Ha sikerrel járnak és visszaviszik a vámpírt a vezetőnek, akkor kiszedhetik belőle, 
hogy a vámpír tényleg az ő rendjéből való ember volt, egy "baleset" eredménye 
lett ez a kellemetlen dolog. Erről többet nem hajlandó mondani, de innentől 
kezdve sokkal kedvesebb a JK-kal, amíg neki nem kerül semmibe, segít is nekik 
(elsősorban a tudásával és információival). Szabad bejárást biztosít nekik a 
rendházba. 

 

Mellékszál – Endrin titkos fegyvere 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak, A dzsadok, Sötét Hatalmak 
Kötelező bevetési feltételek: A JK-k a gorviki vagy/és a dzsad klánban magasabb szintre 
küzdötték magukat, bizalmat nyertek, és ezt a feladatot kapták a klántól. A feltételek 
teljesítése esetén akár mindkét klántól megkapható a küldetés. 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
Mindegy melyik klánról van szó, a történet ugyanaz. A klán a titkos forrásaiból származó 
információk alapján meg van győződve arról, hogy a Nekromanta Rend olyan titkos 
fegyver birtokában van, ami akkora hatalmat adhat a birtokos kezébe, hogy eldöntheti a 
városban zajló háborúskodást. 
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A klán a JK-kra bízza a feladatot: derítsék fel és szerezzék meg a titkos fegyvert. Csak 
annyit sejtenek róla, hogy bent van a Nekromanták Rendházában. 
 
Ha a JK-k nyers erővel mennek be a Nekromanták Rendházába, az szinte egyenlő az 
öngyilkossággal. A Rend összes varázslójával kell szembenézniük, de ha ezen túl is 
teszik magukat, akkor a „titkos fegyver” fog végezni velük. 
A legesélyesebb módszer, ha elnyerik Endrin szimpátiáját (lásd a Sötét Hatalmak 
mellékszálat). Ebben az esetben szabad járásuk lesz a Rendházba, és körbenézhetnek, 
rejtve kutathatnak. Így megtalálhatják a „titkos fegyvert”, ám ott át kell értékelni a 
helyzetet, megéri-e hozzányúlni... 
 
Valójában amit a klánok titkos fegyvernek hisznek, az Endrin számára egy 
felbecsülhetetlen értékű kísérlet. A föld alatti teremben egy különleges lényt tart fogva: 
egy vámpírurat. Maga Endrin állt ki vele szemben egy emberöltővel ezelőtt, és győzte le 
mágikus összecsapásban. Azóta fogva tartja és kísérleteket végez rajta. (Most már tudjuk, 
mihez köthető a „baleset” a Sötét Hatalmak c. mellékszál küldetésében.) 
 
A kísérlet létezéséről és helyszínéről a Rend összes tagja tud, de kísérlet mivoltáról (és a 
vámpírúrról) a novíciusok nem tudnak. A föld alatti teremhez vezető ajtó nincs 
különösebben védve fizikailag, hiszen a Rendház önmaga elég biztonságos, belső 
támadásra meg nem számítanak. Sima retesz, nincs lakat, se zár. Van viszont pár békés, 
primitív zombi odaállítva, akik figyelmeztetik, de nem támadják meg az arra járót. 
 
Ha a JK-k lejutnak a föld alatti terembe, akkor meglepetésükre nem találnak semmiféle 
titkos fegyvert, csak egy kereszt alakban kiláncolt foglyot, egy göthös, köhögő 
aggastyánt. Ha megkérdezik a titkos fegyverről, akkor könyörög, hogy engedjék el, és 
elárulja, hol van. 
Jelek, amik óvatosságra inthetik a JK-kat: 

- Könnyű észrevenni: Az öreg vastag acélbilincsekkel és lánccal van kikötve. 
- Nehéz észrevenni: A bilincsek nem csak erősek, de mágikusak is. Ezt csak 

varázsló érzékelheti, illetve nagyon szemfüles karakter észreveheti a bilincsen 
lévő apró rúnákat. 

- Nehéz észrevenni: A földben vékony, apró vésetek vannak kör alakban. A 
félhomályban, szürke kőpadlón csak akkor vehetik észre, ha bejelentve vizsgálják 
a padlót. Varázsló kasztú JK megállapíthatja a következőket: Bebörtönző 
Varázskör élőholtakra, rendkívül erős Körbezáró Varázskör az összes létező 
mágiatípusra. 

 
Onnantól kezdve, hogy a JK-k beléptek a varázskörökbe, nyakig vannak a guanóban. A 
vámpírúr hatáskörébe léptek, aki mágiával bármikor hatást gyakorolhat a JK-kra. Ezt nem 
fogja megtenni egyből, először megpróbálja rávenni szép szóval, könyörgéssel, hogy 
szabadítsák ki. Ha nem teszik meg, akkor mágikus hatalommal (még kántálnia sem kell, 
atomtáp!) próbálkozik (80E tetszőleges asztrál/mentál mozaik), ha az sem működik, 
akkor varázsol (varázsló kasztú, nem kell a kezét használnia, de kétszer annyi ideig tart a 
kántálás). Fontos: első körben nem célja a JK-k elpusztítása, csak a kiszabadulását tartja 
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szem előtt. Csak a bilincset akarja levetetni magáról és a varázsköröket megtöretni a JK-
kal. Ha sikerül kiszabadulnia, akkor viszont... 
Ha a JK-k beléptek a körbe, akkor már semmiképpen sem ússzák meg a vámpírúr 
mágikus próbálkozásait, és az – esélyes, hogy végzetes – összecsapást sem. 
 
Mellékszál néhány megoldási lehetősége: 

- Legokosabb: kiderítik, mi a titkos fegyver, de nem nyúlnak hozzá. 
- Legbutább: nem derítik ki, és kiszabadítják. 
- Legmerészebb: kiderítik, és kiszabadítják. 
- Bravúros és kvázi lehetetlen: kiderítik, kiszabadítják és uralmuk alá hajtják. 

 
Ha a vámpírúr kiszabadul a bilincsből: 

- JK-kal az összecsapás elkerülhetetlen (bármit is ígért előtte a vámpírúr). A JK-k 
jó eséllyel az életükkel fizetnek merészségükért. 

- Ha a Farkas velük van, akkor a hordozó JK felett átveszi az uralmat. Gigászi 
Vérfarkas vs. Vámpírúr csatának lehetünk tanúi. Ez valószínűleg az egyetlen 
esélyük a túlélésre a vámpírúr ellen. 

- Ha a vámpírúr netalántán vesztésre állna, menekülni fog. Lehetőségei 
számtalanok: denevér-alakváltás, légiesség, varázslói mágia, stb. 

- Ha a vámpírúr (bármilyen módon) eltűnik a föld alatti teremből, Endrin dühös és 
kibékíthetetlen lesz... továbbá +1 természeti katasztrófa a városnak, beláthatatlan 
következményei lesznek a vámpírúr szabadon tevékenykedésének. 

 

Mellékszál – Segítő Milo 
 
„Épp most tudtam meg egy koldustól, aki hallotta egy másiktól, hogy...” 
 
Érintett mellékszálak: - 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: A JK-k akarnak haladni, játszani, de elakadnak valamilyen 
információ hiánya miatt. 
 
Milo, korábbi ígérete ellenére bejön a városba, felkeresi a JK-kat, és egy kis információ-
morzsával megsegíti őket. 
A JK-k maguktól is felkereshetik. 
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Mellékszál – A kahrei renegát 
 
Érintett mellékszálak:  A géphal 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A városban él inkognitóban egy kahrei renegát Gilron-pap, Rudgen Hower. 
 
Találkozási lehetőségek: 

- Ha fegyvervásárlási szándékkal, vagy fegyverjavítási szándékkal kovácshoz 
fordulnak, akkor könnyen lehet, hogy az ő műhelyébe tévednek be. Itt Hower 
felfigyelhet rájuk, és megláthatja köztük a potenciális tesztelőket. 

- Szintén összefuthatnak vele piactéren, ahol legfrissebb portékáit árulja nagyon jó 
áron. 

- Maga Hower is kezdeményezhet feléjük, ha a játékosok feltűnően, észrevehetően 
cselekednek. Pl. részt vesznek a piactéren zajló viadalban. 

 
Ha felfigyelt a kalandozókra Hower, akkor bennük látja a tökéletes jelölteket titkos 
találmányának tesztelésére. Ám mielőtt ezt felfedné előttük, előbb meg akar győződni 
arról, hogy bízhat-e a kiszemeltekben. Az alábbi küldetések közül legalább egyet (vagy 
akár többet is, ha a KM úgy kívánja) teljesíteniük kell: 
 
Küldetés – Zenélő doboz 
Egy díszes kis dobozt kell eljuttatni egy ismerőséhez, a Világ Rózsáinak Kertjébe, 
Tündérrózsának. A lényeg az, hogy Hower arra kíváncsi, hogy kinyitják-e a ládikát, és 
egyáltalán végrehajtják-e a küldetést. Ha a kalandozók megbízhatóan végrehajtják, akkor 
Hower fizet nekik érte 2 aranyat (amit le is vásárolhatnak nála). A ládikába nincs semmi 
értékes, viszont ha kinyitják akkor zenélni kezd (igazából maga a ládika értékes). 
 
Küldetés – Bevásárló lista 
Howernek szüksége lenne egy hordó lámpásolajra, de a piacon nem kapni ekkora 
mennyiségben. Viszont van egy alkimista a Kereskedőnegyedben. Mivel Howernek sok 
dolga van, nincs ideje átmenni érte. A segédjére pedig nem meri rábízni, mert fél, hogy 
megtámadják, vagy valami baj lesz a veszélyes anyaggal. Megkéri hát a kalandozókat 
(vagy egyiküket) hogy segítsenek neki. Hozzák át azokat a dolgokat, amit egy papírra 
felírt. 
(Hower az alkimistától olyan anyagokat rendel, melyből egy titkos kahrei recept alapján ő 
maga képes rendkívül gyúlékony, elolthatatlan lánggal égő folyadékot keverni. A JK-
knak cserébe ebből ad egy kulacsnyival.) 
 
Küldetés – A Kullancs eltávolítása 
Howernek elege van abból, hogy minden héten jön hozzá egy gorviki klántag, és neki 
céhadóként 5 aranyat kell fizetni. Ő csak kullancsnak hívja, de nem tud mit tenni. Fél a 
megtorlástól, ugyanakkor ez rengeteg pénz és egyáltalán, miért fizessen ő! Hower 
megkérdezi a játékosokat, hogy nem tudnának-e neki segíteni valamilyen módon. 
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Ha elnyerik Hower bizalmát, akkor előhozakodik a titkos találmányával, amit 
kipróbálásra felajánl a kalandozóknak. Továbbiakban lásd A géphal c. mellékszálat. 
 

Mellékszál – A géphal 
 
Érintett mellékszálak:  A kahrei renegát, A gorvikiak 
Kötelező bevetési feltételek: Csak Rudgen Hower-től kapható meg a küldetés, szimpátia 
esetén. 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
Hower évek óta dolgozik egy új találmányon. Ez pedig nem más mint egy víz alatt 
közlekedő eszköz, amit ő maga csak géphalnak nevez. Hower a szerkezet a víz alatti 
világok feltárása végett építette, csupán egyetlen egy gond van vele: Nem meri 
kipróbálni, ami a múltját illetően nem is meglepő. A kíváncsiság azonban nem hagyja 
nyugodni, így arra gondolt, hogy a kalandozókat kéri meg erre. 
 
A géphal 
A fura szerkezet leginkább egy nagy fekvő boroshordóra emlékeztet, vasalt dongákkal. 
Az elején két pici, de vastag üvegű ablak található méretes csavarokkal körbe rögzítve. A 
hordó két oldalából haluszonyszerű mechanikus szerkezetek álnak ki, melyek a szerkezet 
előre jutását biztosítják. A manőverezést egy farok úszó oldja meg. Mindez a hétköznapi 
halandók számára rendkívül különös látványt nyújt, főleg a félhomályos poros műhely 
atmoszférájában. 
A szerkezetbe felülről, egy kör alakú nyíláson át lehet bemászni, melyet kovácsolt vasajtó 
zár el reteszekkel, és tömítéssel a víztől. A géphal gyomrába két 80kg súlyú ember férhet 
be, ám a hely így is elég szűk, szellőzésről pedig szó sincs. 
A géphal vezetését két pedál (jobbra, és balra haladás, egyszerre lenyomva előre haladás), 
és egy kar (előretolva merül, hátrahúzva emelkedik) segítségével oldotta meg. A 
szerkezetet nem kell mechanikus, vagy gőz energiával ellátni, mert a működéséhez 
szükséges erőforrást a Gépszellem varázslat biztosítja (PPL1 84.). Ezenfelül Gilron 
áldása is védi a szerkezetet (PPL1 84.). 
 
Mire jó? 
A géphallal lehet legészrevétlenebbül megközelíteni a gorviki klán Medúza nevű hajóját, 
aminek elsüllyesztésével elég komoly gondot, és ezzel komoly hatalmi gyengülést 
okozhatnak a klánnak. Hogy a géphallal el lehessen süllyeszteni a hajót ki kell egészíteni 
a szerkezetet valamilyen támadó eszközzel. Erre Hower könnyen rávehető, mivel a 
gorviki klán a kovácsokra kirótt magas adók miatt amúgy se igen szimpatikus neki. 
Tehát Hower szükség esetén felszereli a géphalat pár kisebb hordóval, amikbe titkos 
összetételű és rendkívül gyúlékony folyadékot tölt (az ezekhez szükséges anyagok 
beszerzését korábban a kalandozókra bízta). Hower ellátja a hordót egy kis kovaköves 
szikracsiholó szerkezettel. A terv egyszerű: 
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A Medúza teste alá úsznak, és kioldják a hordót, ami – mivel kisebb a sűrűsége, mint a 
víznek – felemelkedik és nekiütközik a hajófenéknek. A rázkódástól a szerkezet szikrát 
csihol, és a hordó felrobban. 
Hogy ez az esemény ne következzen be a hordó kioldása előtt – ami a géphal vesztét 
okozná nyomban – Hower egy biztosítékot szerkeszt a gépbe, ami a hordó kioldásakor 
élesíti a szikracsiholó műszert. 
Ezen kívül másra is használható a géphal, a JK-k találékonyságára van bízva, hogy mire. 
 
Mi történik, ha használják? 
Nem tökéletes a szerkezet. Sok apró hibája van, hiszen még senki nem próbálta. Az egyik 
ilyen apró, de halálos hiba az ablakok tömítése, ami természetesen használat közben a 
„legjobbkor” megy tönkre, és az ablakok mellett betör a víz. A szerkezet sűrűsége így 
nőni kezd, mi végett nem fog tudni felemelkedni. 
A belső tér 20 kör alatt telik meg vízzel, addig agyalhatnak a JK „a hogyan meneküljünk 
meg” kérdésen. Az ajtót a külső nyomás miatt nem lehet kinyitni emberfeletti erővel sem, 
meg kell várni, amíg a víz kitölti a belső teret, azaz kiegyenlítődik a nyomás. Utána 
tudnak kijutni a gépből és felfelé úszni a felszínre (már aki tud úszni, és nem teljes 
vértben szállt be). A felszínre jutáshoz úszás képzettség nélkül 15+k10, AF úszással 
10+k10 kör szükséges. MF úszással 5+k10 kör. A lélegzet-visszatartás mikéntje: annyi 
körig, ahányas az állóképessége, ezután körönként -1-el akaraterő-próba. 
Ha kalandozók használják a géphalat (akármire is) ez a baleset biztosan bekövetkezik. 
A géphal gyomrát maximum 160Kg-al lehet terhelni. Ha bent lévők – és a náluk lévő 
tárgyak súlya (pl. vértezet) meghaladja ezt a súlyt akkor a géphal a vízben a 
többletsúlynak megfelelő arányú sebességben süllyedni kezd, majd megfeneklik. A 
felemelkedés ezúttal sem működik. A tömítés pedig eldurran. 
A súlyhatárra a kalandozók figyelmét Hower mindenképen felhívja. 
 

Mellékszál – A dzsadok 
 
Érintett mellékszálak: A gorvikiak, Dzsad viadalok, Gorviki viadalok, Endrin titkos 
fegyvere 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A dzsad klán és küldetései. 
 
Első kör 
Először kapcsolatba kell kerülni a klánnal valamilyen módon. Ez történhet úgy, hogy a 
dzsadok felfigyelnek a JK-kra valamilyen tevékenységük folytán, pl.: gorvikit ölnek, 
vagy csak kiemelkedő harcosok (lásd a Dzsad viadalok c. mellékszálat). A JK-k maguk is 
felkereshetik a dzsad klánt, amennyiben tudnak róluk, és tudják kit kell keresni. 
 
Második kör 
Ha ide eljutottak, akkor többé nem érheti támadás őket dzsad oldalról a Segítség, nem 
hagynak élni! c. mellékszálban. 
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Itt bizonyítaniuk kell, hogy tényleg a gorviki klán ellenségei. Az alább megadott 
küldetések közül akármelyiket (vagy akár többet, ha a KM úgy akarja) teljesíteniük kell: 

1. Elveszett a klánvezér 10 esztendős lánya, Efraim. Feladat: megtalálni és 
visszahozni. A gyanúsítottak a gorvikiak, bár ők nagydobra verték volna, vagy 
visszaküldték volna egy testrészét, de egyik sem történt. A kislány két hónapja 
veszett el. Háttér: A temetőben nem található a holtteste, ezt a temetőőr is 
megerősíti. Efraim, alias Piroska lent kuksol a csatornákban. Lásd a Piroska és a 
Farkas c. mellékszálat. 

2. A Halászok Céhe már több bosszúságot is okozott a klánnak. Gyengülésük vagy 
eltűnésük egyértelműen kedvezne a dzsadoknak. Feladat: a vezetőt, Parbin 
Delvull és tanácsadóját Urbass-t el kell tenni láb alól. A fejüket el kell vinni 
bizonyítékként. 

3. A Dermini-család fejének felesége igen fontos a férje és családja számára. 
Feladat: megszerezni egy személyes tárgyat vagy hajszálat / bőrdarabot tőle... a 
többi a dzsadok dolga. A nagyasszony gyakori vendég a Felkelő Nap Házában, de 
akárhova mozdul ki, mindig számos profi testőr vigyáz rá. 

 
Harmadik kör 
Ha ide eljutottak, akkor a dzsad klán megbízik bennük, és kisebb dolgokkal (egyszerű 
felszerelés, információ) segíti is a JK-kat.  
Nem adnak küldetést a JK-knak, inkább együtt beszélik és tervezik meg velük a további 
csapásokat a gorviki klánra. Had gondolkodjanak és tervezzenek a JK-k. Amennyiben 
maguktól nem hoznak fel ötleteket, akkor a dzsadok adnak tippeket: 

1. Épüljenek be a gorviki klánba, nyerjék el a bizalmukat, ezáltal közel jutnak a 
vezetőkhöz. 

2. Öljék meg Tirman-t, a con Dermini klán egyik alvezérét, a Felkelő Nap Házának 
vezetőjét. Lásd.: Gorviki viadalok c. mellékszál. 

3. Endrin titkos fegyvere c. mellékszál. 
4. A Medúza, a gorviki kézben lévő fogadó-hajó elsüllyesztése. 

 

Mellékszál – A gorvikiak 
 
Érintett mellékszálak: A dzsadok, Gorviki viadalok, Endrin titkos fegyvere, A 
sorozatgyilkos, Piroska és a Farkas 
Kötelező bevetési feltételek: - 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
A gorviki con Dermini klán küldetései. 
 
Első kör 
Először kapcsolatba kell kerülni a klánnal valamilyen módon. Ez történhet úgy, hogy a 
gorvikiak felfigyelnek a JK-kra valamilyen tevékenységük folytán, pl.: dzsadot ölnek, 
vagy csak kiemelkedő harcosok (lásd a Gorviki viadalok c. mellékszálat). A JK-k maguk 
is felkereshetik a gorviki klánt. 
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Második kör 
Ha ide eljutottak, akkor többé nem érheti támadás őket gorviki oldalról a Segítség, nem 
hagynak élni! c. mellékszálban. Ebben a körben a feladatokat Tirman-tól, egy gorviki 
alvezértől kapják. 
Itt kisebb feladatokkal bizonyítaniuk kell, hogy tényleg a con Dermini klán hű emberei. 
Az alább megadott küldetések közül legalább kettőt (vagy akár többet, ha a KM úgy 
akarja) teljesíteniük kell: 

1. Van egy Hor nevű koldus az utcákon, aki túl sokat beszél. Keressék meg, öljék 
meg, és hozzák el a kivágott nyelvét (a kivágott nyelvű hullának jelentése van 
maffia-nyelven). Hor a Vertion klán embere volt, és ha nem ölik meg, 
információval is tud szolgálni, lásd A kötélírás c. mellékszálat. 

2. Az elszabadult állat / a sorozatgyilkos (attól függően, hogy mi derült ki eddig) 
elfogása élve vagy halva. A klán az egyetlen, aki az alábbi infóval szolgálhat a 
JK-k számára: az állat nem normális állat, valaki irányíthatja, vagy valami, 
ugyanis az összes áldozata gorviki volt. Továbbiakban lásd: Az elszabadult állat, 
A sorozatgyilkos, valamint a Piroska és a Farkas c. mellékszálakat. 

3. Elveszett a dzsad Mundzsur klán vezérének 10 esztendős lánya, Efraim. Feladat: 
megtalálni a dzsadok előtt. Háttér: A temetőbe biztos nem hozta senki, ha 
felkeresik, ezt a temetőőr is megerősíti. Efraim, alias Piroska lent kuksol a 
csatornákban. Lásd a Piroska és a Farkas c. mellékszálat. 

4. A dzsad Mundzsur család elsőszülöttjének megölése. Dagar il-Mundzsur a 
Kereskedőnegyedben sok különböző helyen megtalálható, de sehova sem mozdul 
ki testőrség nélkül. 

5. A Gyertyaöntők céhe nem hajlandó adózni a gorvikiaknak. Vegyék rá őket az 
együttműködésre, de anélkül, hogy megölnék őket, ugyanis a céh elég befolyásos 
és szükség van rájuk. Bármit bevethetnek, de nem ölhetnek meg egy tagot sem. 

 
Harmadik kör 
Itt már komolyabb feladatokat bíznak rájuk a gorvikiak. Tirman továbbküldi a JK-kat, az 
egyik klánvezérrel, Melchor-ral (az elsőszülött fiú) közvetlenül tárgyalhatnak. 
A következő feladatot kapják tőle: 

- Öljék meg Tirman-t. Igen, azt, aki eddig a kapcsolattartójuk volt, a klán egyik 
alvezérét. A fickó a Felkelő Nap Házának vezetője, és bebizonyosodott, hogy 
sikkaszt a szerencsebarlang bevételéből, ami teljes egészében a klánt illetné meg. 
Példát kell statuálni klánon belül, a család nem tolerálja az ilyesmit. 

 
Negyedik kör 
Melchor-tól vállveregetést kapnak Tirman megöléséért, és egy másik klánvezérhez 
irányítja őket. 
Az új kapcsolat, a másik klánvezér nagy meglepetésükre Janytasként mutatkozik be. 
Igen, és tényleg az a Janytas, a Vertion dinasztia volt bérvarázslója, akit halottnak hittek. 
Ő volt az áruló, és a Vertion család bukásának egyik fő okozója. 
A feladat, amit ad: 

- Endrin titkos fegyvere c. mellékszál. 
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Mellékszál – Kalandod itt véget ért, lapozz az első oldalra! 
 
Érintett mellékszálak: - 
Kötelező bevetési feltételek: Egy, vagy több JK meghalt a játék során. 
Ajánlott bevetési feltételek: - 
 
Pár tipp annak kezelésére, hogy mit tegyünk akkor, ha meghalt egy JK, vagy ne adj isten 
az egész csapat. 
 
Amennyiben csak 1 JK halt meg, és ez a vámpír vagy a vámpírúr elleni harcban történt: 
A JK-t megharapta a vámpír (nem feltétlenül kell tudnia róla). Másnap felébred valahol 
(esetleg temetőben, ahogy a történet hozza), nem emlékszik olyasmire, hogy meghalt, azt 
hiszi, hogy él. Valójában élőholt, megmarad minden emléke, kivéve halálának 
körülményei. A vámpír tulajdonságok nem egyből, csak lassan bontakoznak ki (napfény 
utálata, emberfeletti erő, vér vonzása, stb.). 
Felszerelés elvétele KM-re van bízva. 
 
Amennyiben meghalt az a JK, akiben a Farkas volt: 
Halálakor Arimas, a Farkas kiszáll belőle, és másik testet keres. A JK lelke szintén 
vérfarkas lesz, mert már megfertőződött, túl sokáig volt farkasember. Ő is egy tetszőleges 
KM által választott testbe kerülhet, és amennyiben nagyobb az akaratereje, bármikor 
átveheti felette az irányítást. 
 
Ha az egész csapat meghal: 
Haláluk után a temetőbe kerül a testük, ahonnan a temetőőr pedig eladja a testeket a 
Nekromanta Rendnek. Endrin, a rend vezetője felismeri, majd feltámasztja őket 
homonkuluszként. 
Minden felszerelés elveszett, mert a temetőbe már csak kifosztott testek kerülnek, de a 
fontos tárgyak után lehet nyomozni. 
 
Amennyiben a gorvikiak kinyírnák a csapatot: 
A klán nem végzi ki a foglyul ejtett JK-kat, hanem inkább „felnyitja a szemüket”. 
Megmutatják nekik, mennyivel hatalmasabbak lehetnek velük, és mennyire gyenge volt 
apjuk uralma. Egy Ranagol-pap egy Kétely + Meggyőzés + Kos hite + Hatalom szava 
kombinációval még a legfanatikusabb Domvik-papból is hithű Ranagolitát csinál. ☺ 
Utána pedig a con Demini klán oldalán folytathatják a kalandot, a dzsad klán és a 
nekromanta rend ellen. 
 
Egyéb 
Bármilyen sztorit kitalálhatsz, pl. Milo házában ébrednek a városon kívül, stb. A fontos: 
érje őket valamilyen büntetés (például felszerelés elvétele), és történetileg ne legyen 
nagyon erőltetett. 
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3.0 A kaland befejezése 
 
Úgy vesszük, hogy a csapat akkor teljesíti a modult, hogy ha a „con Dermini klán 
hatalmát véglegesen és visszafordíthatatlanul megdöntötte”. Tehát nem feltétlenül kell 
átvenniük a város feletti uralmat, és újra uralkodócsaláddá válni! (Nem minden JK-tól 
várható ez el, jellemükkel ütközhet.) 
 
Hogyan lehet bizonyítani a Vertion család leszármazottjairól, hogy ők tényleg azok, 
akiknek mondják magukat? 
A bal alkarjukon lévő ágaskodó hegyi farkas tetoválással. Még gyerekkorukban kapták. 
Kicsit különbözik a többi klántag tetoválásától. A tetoválás tökéletesen nem hamisítható, 
mert nem elég halál pontosan lemásolni a rajzot, rajz elkészítése óta eltelt 16 év, ezalatt a 
bőr változik, a tetoválás nyúlik, kopik és halványul. Tehát egy friss tetoválás különbözni 
fog, még ha tökéletes másolat is. Tökéletesen hamisítani csak mágiával, pl. illúzióval 
lehet. 
Persze, attól, hogy a tetoválást felmutatják a városban, még nem lesz hatalmuk... épp 
ellenkezőleg: nyílt célpontok lesznek a con Dermini klán szemében. 
 
Mikor tekintjük úgy, hogy a con Dermini véglegesen és visszafordíthatatlanul 
megtört és elbukott? 

- A klán vezetősége teljes egészében, összes tagjainak pedig 80%-a meghalt. 
VAGY 

- A klán vezetősége teljes egészében meghalt, a klán épületeinek és vagyonának 
80%-a elveszett, vagy más kézbe került. 

 
Mikor tekintjük úgy, hogy a JK-k a város urai is lettek? 

- A con Dermini klán véglegesen és visszafordíthatatlanul elbukott 
ÉS 

- A dzsad klán szintén kipusztult, vagy elfogadta a JK-kat uralkodónak. 
ÉS 

- A városban nyilvánossá vált a JK-k kiléte és hatalma. A JK-k kinyilvánítják és 
fellépnek örökségi jogukkal. 

 
Mi történne, ha a JK-k semmit sem cselekednének, nem szólnának bele a város 
életébe? 
A városban még néhány hétig forrongás és klánháború dúl, meglehetősen nagy a káosz. A 
con Dermini klán azonban erőfölényben van a dzsadokhoz képest, és ezt ki is használja. 
Mintegy négy hét alatt kiírtja a dzsad klánt, nem lesz ellenfele, és teljes körű uralomra 
tesz szert a városban. Minden céh őneki adózik, minden kém neki jelent, a külvilági 
diplomácia pedig elismeri a klánt Odra, és egyben Raehur uralkodójaként. 
 
Mint látjuk, elég sokféle befejezés várható, ám a befejezésig vezető utak száma még 
nagyobb. Néhány példa a kaland elképzelhető végződésére: 

- A gorviki klán elbukott, újra a Vertion dinasztia kerül hatalomra ÉS ezt a dzsad 
klán is elismeri. 
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- A gorviki klán elbukott, ám a Vertion dinasztia NEM kerül hatalomra, mert a 
dzsad klán az utolsó pillanatban a JK-k ellen fordul és átveszi a hatalmat. 

- A gorviki ÉS a dzsad klán is kihalt, Vertion család uralkodik újra. 
- Az elvetemült / bosszúálló JK-k az egész várost elpusztítják. 

...stb. 
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4.0 NJK-k és klánok 
 

A Vertion dinasztia 
 

 
 
A Vertion-név több évszázados gyökerekre vezethető vissza a Kereskedő 
Hercegségekben, mindig is a vezető régióbeli kereskedőcsaládok közé tartozott. 3602-ben 
kivívta a jogot, hogy a Kilenc Kalmárdinasztia egyikének nevezhesse magát, így a 
Kereskedő Hercegségek Szövetségének egyik vezető posztjára emelkedett. Régiójuk 
Raehur Hercegség volt, székhelyük Odra kikötővárosa. 
A félreértések elkerülése végett: A Vertion-dinasztia nem gorviki származású. 
Közel 90 évig volt már uralmon a család, mikor hatalma megtört, és a con Dermini-vel 
folytatott klánháborút elvesztette. A család rezidenciáját és vagyonának nagy részét 
megszerezte a gorviki klán. A maradék vagyon is elveszett: a Vertionok felélték a 
belharcokban, illetve a keselyűk martaléka lett. 
Az utolsó generáció családtagjai: 

- Esterias (családfő, az apa) 
- Jillen (feleség) 
- Arimas (az elsőszülött fiú) 
- JK-k 
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NJK – Arimas, a Farkas 
(Ember, férfi, élőholt-vérfarkas, 38 éves, 8. tsz harcos) 
 
Jellemzés: A Vertion család elsőszülött fia, 
gorviki kéztől esett el. Halála előtt borzalmas, 
kegyetlen mészárlást rendezett a városban, 
melynek hatására az Istenek büntetést róttak ki 
rá: nem engedték vissza lelkét a körforgásba, 
vérfarkassá vált. 
Kinézet: 2.4 láb magas, izmos, két lábon járó 
farkasember.  
Jellem: Halál-Káosz. Beszámíthatatlan, 
uralhatatlan, de korlátok közé szorítható. 
Motiváció: Vérbosszú. Minden gorvikit kérdés 
nélkül megölne, függetlenül attól, hogy 
gyerekről, nőről vagy férfiról van szó. Addig 
nem nyugszik, míg a con Dermini klán ki nem 
hal. 
 
 
 
 

Erő 25  Ép 30  Fp 91  Harcérték 
Állóképesség 21        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 19  Mp: -  Pszi -  Mancs 4 60 135 160 K6+11 
Ügyesség 17              
Egészség 20  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség -  Tud.al.          
Intelligencia 9  Statikus          
Akaraterő 20  Dinamikus          
Asztrál 7  Mágikus          
Érzékelés 15  Teljes immun immun        

 
Megjegyzések: Csak mágikus és ezüstfegyverrel sebezhető, illetve mágiával. Minden más úton szerzett 
seb azonnal beforr. 

 
 
NJK – Milo, a félszemű 
(Ember, férfi, 38 éves, 0. tsz) 
 
Múltja: Gorviki születésű – legalábbis vérű – férfi. Sokáig 
napszámosként, koldusként tengette életét, míg a Vertionok fel 
nem karolták P. sz. 3679-ben. Azóta hozzájuk hűséges kém és 
informátor. Különösen tehetségesnek bizonyult, csak a 
családfővel és fiával állt kapcsolatban, így nem sok mindenkit 
ismert, de cserében ő is rejtve maradt, így a klán kihalásával 
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elveszítette összeköttetését. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik Odra környékén, a 
városban csak néhánnyal, inkább a környékről szerezte a híreket. 
Kinézet: 1,7 láb magas, arányos testalkatú, vékony, gorviki vonásokat viselő férfi. Fekete 
haját rövidre vágja, olajjal keni. Szeme fekete, testén több anyajegy is látható, az egyik 
szemét egy korai küzdelemben elvesztette, szemén kötést visel. Alkarját a Vertionok 
farkas-tetoválása díszíti, amit – különösen most – rejt. Öltözékét mindig a feladathoz 
választja meg, de kedveli a nem hivalkodó, jellegtelen, ám mégis kényelmes ruhákat. 
Gyakran visel drága és kényelmes alsóneműket, neki ennyi jutott. Egyetlen ékszere egy 
fekete gyűrű, melyet egy paptól kapott egykor. Fegyverekből mindig csak kicsit, rejtve 
visel, általában kést. Beszéde nyugodt, több féle stílust használ, alkalmazkodik a 
partneréhez, így a falusi tájszólástól az előkelő beszédig sokféle módon szólhat. 
Jellem: (Rend) Szerény, hűséges ember. Büszke tudására, bár nem kérkedik vele. Jó a 
memóriája, és kapcsolatteremtő készsége. (12; Szépségpróba +3 – megnyerő) Fél szeme 
ellenére is megnyerő a modora – számtalan történetet tud az elvesztésére. Jól ráérez, kiből 
mivel húzhat ki információt, hol pénzzel, hol fenyegetéssel, hol üzlettel, hol csak 
beszélgetéssel szerzi meg, amit akar. Igazi gorviki, a dzsadokat, más fajúakat nem 
szívleli, informátorai is mind emberek Az állatokat nem szereti. Kedveli a nyugodt 
iszogatást, és a táncot is. A hölgyekkel szemben gátlásos – a beszélgetésnél ritkán megy 
tovább. 
Motiváció: A Vertionokhoz hűséges, hálás nekik, megszokta őket, és mivel magasra 
jutott, nincs kedve sem máshol újra felverekedni magát. A pénz kevéssé motiválja, 
inkább a családnak segítene, a maga érdekében is. Bár kém, mégis van becsülete. 
 
NJK – Hor, a koldus 
(Ember, férfi, 37 éves, 0. tsz) 
 
Jellemzés: A Vertion-klán egy volt informátora, koldus. 
Múltja: Egy Odra melletti faluban született. A földművességet nem szerette, ezért a 
közeli Odrában próbált szerencsét. A takács céhnél dolgozott, középszerű inasként, majd 
saját lábra próbált állni. Kölcsönt kellett, hogy felvegyen, amire később ráment a 
vagyona, felesége is meghalt. A céltalan férfi Milo révén került közelebbi kapcsolatba a 
Vertion klánnal, és a szolgálatban új értelmet, no és túlélést talált. A klán kihalása után se 
jövedelme, se szervezete, koldusként tengeti az életét, persze azért a szemét még nyitva 
tartja. 
Kinézet: 1,7 láb magas, lesoványodott, kérges bőrű férfi. Ápolatlan, koszos, ruházata 
ócska, éppen ami kerül, és jobb, mint ami volt. Bal alkarját a Vertionok farkas-tetoválása 
díszíti. Fegyvert nem visel, nem is ért hozzájuk. Beszéde sokszor zaklatott, trágár, 
lemondó. „Minek ez…” 
Motiváció: Egyetlen szenvedélye a dzsad feketeleves, amelyre néha Milo hívta meg. Az 
embereket nem szereti túlzottan, irigy rájuk. Pénzért, de még ételért is sok mindenre 
kapható. Az erőszaktól fél, ő maga nem alkalmazza, nem is tudná. A Vertionokhoz a 
„nincs jobb” elv, no és a megszokás fűzi, ezen kívül fél is még az erejüktől. 
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A con Dermini klán 
 

 
 
A con Dermini család Aquilona tartomány második családja. Mivel a tartományt a 
bíboros vezeti, így a család első fia természetesen a papi pálya elvakult képviselője, ám a 
család második fia (Blas) és kivételes képességű felesége (Eleana) megfelelő 
párosításnak bizonyult egy külső „bázis”, egy kikötő birtoklásának megszerzéséhez 
(lévén a tartomány nem rendelkezik víz menti „birtokkal”). Ennek köszönhetően a con 
Dermini család eme ága áttelepült Odra városába és szépen lassan elindították 
árnyékháborújukat a várost uraló Vertion család ellen. (Erős háttértámogatást kapva a 
tartománytól). Miután a Vertion család kiirtására áldozták legtöbb energiájukat, a 
városban székelő dzsad Mundzsur-klán okozza számukra a legtöbb problémát, de az 
előrelátó feleségnek már körvonalazódik a terve, hogyan szabaduljon meg tőlük is. 
A Vízinegyedet és a Kikötőnegyedet teljesen irányításuk alatt tartják. 
 
Felépítése 

- Blas con Dermini, családfő, a klán egyik vezére 
- Eleana, a nagyasszony 
- Melchor con Dermini, elsőszülött fiú, a klán egyik vezére 
- Janytas, Holdkos varázsló, a klán harmadik, háttérben lévő vezére 
- Tirman, a klán alvezére, a Felkelő Nap Házának vezetője 
- Parbin Delvull, a klán második, friss alvezére (egyelőre titokban), a Halászok 

Céhének vezetője 
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- 110 besúgó, kém és informátor 
- 130 szabadharcos (1.-4. Tsz. harcosok) 
- 50 embervadász (2.-4. Tsz fejvadászok) 
- 15 fő, családi testőrség (6. tsz harcosok) 
- 9 fő, Árnyék alakulat (5.-7. tsz fejvadászok) 
- 7 fő, Boszorkány-konyha (2.-5. tsz boszorkánymesterek és boszorkányok) 
- 7 fő, Papság (2.-6. tsz Ranagol-papok) 

 
Megjegyzés: gyakorlatilag az összes klán tag (besúgókon kívül) mérgezi a fegyvereit 
valami olcsó, egyszerű méreggel. A fontosabb harcosok (testőrök, orgyilkosok) 
komolyabb mérgeket is használnak. 
 
NJK – Janytas 
(Ember, férfi, 46 éves, 5./3. Tsz. Varázsló/tolvaj) 
 
Jellemzés: Gorviki Holdkos-varázsló, a Vertion család 
árulója, a Dermini-klán egyik vezére. 
Múltja: P. sz. 3655-ben született, valahol Abrado-ban. 
Apja névtelen gorviki, anyjáról még ennyit sem tudni. 
Az utcán nőtt fel, hamar egy tolvajklánban, később 
(2.Tsz) – tehetséget mutatva – egy Holdkos mester keze 
alatt találta magát. P. sz. 3666-ban a Vertion Ház 
megvásárolja szolgálatait, Odrába kerül, és a klán 
bérvarázslója lesz. Jó viszonyba kerül a családfővel, 
személyes tanácsadóvá válik. Psz.3688-ban kedvező 
ajánlatot kap a con Derminiektől, mérlegel, majd 
kockáztat. Megrendezi a saját halálát, és a másik gorviki 
klán szolgálatába áll. 
Kinézet: 1,8 láb magas, vékony, nagy fejű, horgas orrú, 
barna bőrű gorviki. Haja fekete, tessék-lássék módon 
nyíratja rövidre. Fogai rosszak, bőrét több helyen fakó 
folt díszíti, számos ősz hajszála is van, a fekete mágia ára. Nem látszik rajta, de képes 
fürgén mozogni, bár ezt gyakorlottan titkolja, gyakran színlel bicegést is. Vertion 
tetoválását mágiával eltüntette. Öltözéke sosem hivalkodó, egyszerű, jellegtelen, 
sötétruhákat visel. Számos zsebe, övtáskája, erszénye van, szeret sok minden hasznos 
dolgot magával cipelni. 
Jellem: (Halál) Számító, csöndes, visszahúzódó típus. Szeret a háttérből tájékozódni, és 
onnan befolyásolni kedve szerint az eseményeket. Nem szeret központba kerülni, 
frontemberré válni, inkább segít valakit, de közben ügyel, nehogy túlzottan függjön tőle, 
igazi Holdkos. Régen kellett már az utcán szerzett tudását használnia, ezért abban nem túl 
gyakorlott. Tolvaj korában a besurranáshoz, lesvetéshez értett igazán. A mágiát fennkölt 
eszköznek tartja, melyet csak végszükség esetén szabad csak alkalmazni, és akkor is 
számító, visszafogott mértékben. Leginkább mások varázslatainak megszüntetéséhez 
szereti alkalmazni. A pszit kedveli, és elmés módon, gyakran alkalmazza, ha lehet. Főleg 
képzettségeit, intrikus érzékét kamatoztatja, a családok közötti viszályok, az 
árnyékháború a szakterülete. 
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Motiváció: A Vertionokkal végzett, jobbnak látta otthagyni őket, így most mindent 
megtesz, hogy megszabaduljon a maradéktól is. Az örökösöktől fél, hiszen gorviki, 
ismeri a vérbosszút, ha teheti, igyekszik elvarrni a szálakat. Mindig az erősebb mellé áll, 
a pillanatnyi viszonyokból ítél, elemez. 
 
 

Erő 8  Ép 7  Fp 62  Harcérték 
Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 12  Mp: 50  Pszi 50  Alap - 17 33/17 93 - 
Ügyesség 13        Kéz 2 17 45 74 K2 
Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál  Tőr 1 27 41 95 K6 
Szépség 11  Tud.al. 7 5  Garott 1 - 38 73 K10 
Intelligencia 16  Statikus 50 50        
Akaraterő 15  Dinamikus 0 0        
Asztrál 17  Mágikus - -        
Érzékelés 12  Teljes 57 55        

 
Kiemelt Képzettségek  

Csomózás Af Herbalizmus Af  Beszélt nyelvek 
Hátbaszúrás Af Méregkeverés/semlegesítés Af  Pyarroni 4 
Pszi Kyr Rejtőzködés 30%  Gorviki 5 
Alkímia Af Kötéltánc 25%  Shadoni 4 
Sebgyógyítás Af Zsebmetszés 35%  Dzsad 1 
Élettan Af Csapdafelfedezés 40%    
Rúnamágia Af Titkosajtó keresés 30%  Vagyon 
     - 

Felszerelés: Holdkos-gyűrű, gyógyital (8 Ép), Rejtőzés köpenye (+60% rejtőzés) 
Megjegyzések:  

 
NJK – Blas con Dermini, a családfő 
(Ember, férfi, 47 éves, 7. tsz harcos) 
 
 
 
Jellemzés: A con Dermini család feje, a klán egyik 
vezére. 
Kinézet: Magas, izmos, középkorú, gorviki férfi 
megégett arccal (aki ért hozzá: nem természetes tűz, 
nem gyógyítható). Fekete kendőt hord csuklójára 
kötve (háború, harc). Nemesi ruhája kiváló 
minőségű, ám egyszerű, katonai szabású. 
Jellem: Határozott, erőskezű katona. Emberei 
kérdés nélkül elismerik és tisztelik. Egyedül 
felesége és elsőszülött fia segít neki a döntések 
meghozatalában, de ez sosem nyilvánosan történik. 
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Motiváció: Hatalom, vagyon. 
 
 
 

Erő 16  Ép 11  Fp 66  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té Vé/m Sp 
Gyorsaság 15  Mp: -  Pszi 27  Alap - 35 61 112 - 
Ügyesség 17        Ramiera 2 43 78 126 K6+1 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál  H.kard* 2 51 97 133 K10 
Szépség 13  Tud.al. 5 5        
Intelligencia 12  Statikus 50 50        
Akaraterő 15  Dinamikus 0 0        
Asztrál 15  Mágikus - -        
Érzékelés 14  Teljes 55 55        

 
Kiemelt Képzettségek  

Fegyver - hosszúkard Mf Fegyver - ramiera Af  Beszélt nyelvek 
Nehézvértviselet Af Fegyver - dobótőr Af  Pyarroni 4 
Hadvezetés Af Pszi Mf  Gorviki 5 
Emberismeret Af    Shadoni 3 
Belharc Mf      
Földharc Af      
     Vagyon 
     - 

Felszerelés: *Rúnázott hosszúkard (63 Mp), gyógyital (15 Ép), egyéb mérgek (tetszőleges) 
Megjegyzések: Pszi pajzsait nem ő építette, hanem a klán egy varázstudója. Minden fegyvere mérgezett 
(4. szintű gyengeség / görcs). 

 
 
NJK – Eleana con Dermini, a nagyasszony 
(Ember, nő, 45 éves, 7. tsz boszorkány) 
 
Jellemzés: A con Dermini család rangidős asszonya, a családfő felesége. Az 
árnyékháború és a manipuláció mestere, a család fő mozgatórugója. 
Kinézet: Középkorú, ám fiatalos és vonzó nő. Hosszú sötét hajában sárga kendőt visel 
(politikai ellenségeskedés), bár ez nem látható. 
Jellem: Erős akaratú, de simulékony nő. Külvilág számára engedelmes asszony és előkelő 
dáma, de ő ennél valójában sokkal több. Férjét, Blas-t gyakorlatilag ő irányítja a 
háttérből. Összes családtagjának érzelmeit kordában és saját irányítása alatt tartja. Az 
egyetlen vezér, akin nem uralkodik az Janytas, vele különösen óvatos és kedves. 
Motiváció: Hatalom, vagyon. 
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Erő 8  Ép 7  Fp 41  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 12  Mp: 56  Pszi 42  Alap - 17 33/17 93 - 
Ügyesség 14        Tőr 2 27 41 95 K6 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 16  Tud.al. 7 5        
Intelligencia 16  Statikus 50 50        
Akaraterő 15  Dinamikus 0 0        
Asztrál 17  Mágikus - -        
Érzékelés 12  Teljes 57 55        

 
Kiemelt Képzettségek  

Méregkeverés/semlegesítés Mf    Beszélt nyelvek 
Herbalizmus Af    Pyarroni 5 
Alkímia Af    Gorviki 5 
Emberismeret Mf    Shadoni 4 
Szexuális Kultúra Mf    Dzsad 3 
Pszi Mf      
Hátbaszúrás Af    Vagyon 
     - 

Felszerelés: gyógyital (8 Ép), 2 hatalom itala, mérget tartalmazó gyűrű (6. szintű kábulat / ájulás), 
Igazság amulettje 
Megjegyzések:  

 
 
NJK – Melchor con Dermini, az elsőszülött fiú 
(Ember, férfi, 27 éves, 5. tsz Ranagol-paplovag) 
 
Jellemzés: Ranagol lovagja, a család vallási vonalát viszi. Apja riválisa és szövetségese is 
egyben. A klán egyik vezére. Anyjának titkos szeretője (emiatt az anyja abszolút 
befolyása alatt áll). 
Kinézet: Átlagos magasságú, jóképű gorviki férfi. Jobb füléből hiányzik egy darab. 
Nyíltan lila kendőt hord felkarjára kötve (hit és harc). 
Jellem: Az a típus, aki keveset beszél, de sokat mond. Kiváló hadvezetési képességekkel 
rendelkezik. Embereivel, akárcsak idegenekkel, kimért és rideg. Az átlagemberek félik. 
Motiváció: Hit és hatalom. 
 
NJK – Leopold con Dermini, a másodszülött fiú 
(Ember, férfi, 25 éves, 5. tsz boszorkánymester) 
 
Jellemzés: Az „örökös második” fiú, aki a feketemágia gyakorlásában talált önmagára. 
Kinézet: Általában csicsás ruhákban díszeleg, hosszú, egyenes haját lesimítva hordja. 
Nyálas stílusa a legtöbb embert taszítja. 
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Jellem: Csúszómászó féreg. Mindenkivel keresi a kommunikációt, kapcsolatokat épít, de 
miután kihasználta azokat, egyszerűen hátba döfi őket. Bátyját, Melchor-t mérhetetlenül 
gyűlöli, és helyébe kíván lépni. Csupán anyja befolyása miatt nem próbálta még meg 
bátyja kiiktatását. Anyja szeretete és elismerése mindennél fontosabb számára. 
Motiváció: Bátyja helyébe lépni, hatalom. 
 
 
NJK – Ines con Dermini, a leány 
(Ember, nő, 16 éves, 0. tsz boszorkány) 
 
Jellemzés: Az egyetlen leány-gyermek, a gorviki ármánytól viszonylag még fertőzetlen. 
Anyja praktikáit tanulgatja. Kíváncsisága miatt sok helyen megfordul a városban, sokfelé 
ismerik és szeretik. Titokban egy dzsad fiúval randevúzgat (anyja előtt ez sem titok, 
információforrásnak használja). 
Kinézet: 1.5 láb magas, fiatal, vékony, élettel teli lány. Hosszú, sötét, göndör hajú, 
mélybarna szemekkel.  
Jellem: Kíváncsi természet, mindent látni szeretne. Gorviki vérét nem tagadhatja meg, 
indulatos és hirtelen haragú. 
Motiváció: Kíváncsiság. 
 
NJK – Estreban con Dermini, a legkisebb fiú 
(Ember, férfi, 15 éves, 1. tsz gladiátor) 
 
Jellemzés: Forrófejű ifjú, a család legfiatalabb „kihaénnem” tagja. Napközben a 
Fegyverek Templomában kardforgatást gyakorol, esténként kocsmákban duhajkodik. 
Kinézet: 1.7 láb magas, korához képest nagyon jól fejlett és izmos fiú. Drága ruhákat 
visel, és látványosan költi a pénzt. 
Jellem: Fiatal és féktelen, klasszikus „először üt, aztán kérdez” természet. Úgy érzi, hogy 
neki mindent lehet, hiszen a várost az ő családja uralja. 
Motiváció: Dicsőség, elismerés, harc, élvezet, nők. 
 
NJK – Tirman 
(Ember, férfi, 36 éves, 4. tsz bárd) 
 
Jellemzés: A con Dermini klán egyik alvezére, a Felkelő Nap Házának vezetője. Az 
utóbbi időkben saját klánja bevételét is rendszeresen megcsapolta. 
Múlt: Fiatalon tekintélyes vagyont örökölt, mellyel azonnal lelépett hazájából, Gorvikból. 
Szerencsét próbált az életben, végül a sors Odrába sodorta, ahol kártyán nyert egy 
fogadót. Mikor a con Dermini klán árnyékháborúba kezdett, gyorsan felismerte az 
erőviszonyokat és csatlakozott hozzájuk. 
Kinézet: Sunyi képű, de igazi nők kedvence típusú férfi. Termete nyúlánk, közel 1.9 láb 
magas. Szeme és haja színe barna. Finom vonásai révén akár 8-10 évet is letagadhat. 
Ruházata igényes, kifinomult, ritkán hivalkodó. 
Jellem: Mindene a szerencsejáték, az izgalom és a kockázat. Ravasz, kiemelkedő 
intelligenciával rendelkezik, ám túlságosan dölyfös és magabiztos. Erényei közé sosem 
tartozott az együttérzés és a családi összetartás. 
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Motiváció: Kockázat és pénz. 
 

Erő 11  Ép 8  Fp 40  Harcérték 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké 
Té/C

é Vé/m Sp 
Gyorsaság 15  Mp: -  Pszi 20  Alap - 32 45 92 - 
Ügyesség 18        Ramiera 2 40 62 106 K6+1 
Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 14  Tud.al. 2 4        
Intelligencia 17  Statikus 20 20        
Akaraterő 14  Dinamikus 5 5        
Asztrál 12  Mágikus - -        
Érzékelés 16  Teljes 27 29        

 
NJK – Daena, a sakál 
(Ember, nő, 27 éves, 5. tsz fejvadász) 
 
Jellemzés: A gorviki klán egyik beépítő és beépülő embere. 
Múlt: Gorviki születésű lány, akinek apja a klán egyik adósa volt, mindig is a con 
Dermini klánnal együtt élt. Apja, egy régi tartozás miatt volt kénytelen megválni a 
kislánytól, aki így már elég korán cselédként dolgozott a con Dermini klánnál, és ki tudja, 
milyen feladatok vártak volna még rá, ha egy bizonyos baleset be nem következik. Alig 
múlt 8 éves, amikor az egyik őr csak úgy szórakozásból erőszakoskodni akart vele, ám 
tettét már sosem gyónhatta meg. Máig nem tudja senki, pontosan mi történt… hiszen csak 
a sikoltásra lettek figyelmesek, és mire odaértek, az őr már átvágott torokkal feküdt, 
nadrágján éppen csak az öv volt kikapcsolva, a kislány pedig véres ruhával, az őr tőrét 
markolva erősen. Próbára tették, melyeket újabb próbák követtek, kiderült, hogy a lány 
tehetséges kardforgató és ügyes, akár egy macska, bár jelleme és vérszomja inkább egy 
sakálra emlékeztette tanítóit. Erről kapta becenevét. 
Kinézet: Fiatal nő, karcsú, izmos alkatú, nagyjából 1,7 láb magas, fekete hajú és szemű. 
Ruháját mindig az aktuális helyzethez igazítja. 
Jellem: Beépül, oson, vagy gyilkol, ha kell. Hűségét már számtalanszor bizonyította, s bár 
olykor kiszámíthatatlan, a kézbe, mely „enni ad”, sosem harapna bele. Intelligens, kissé 
öntörvényű, hűvös természetű, de ugyanakkor szenvedélyes is, mint egy igazi gorviki. 
Motiváció: a klán érdekei. 
 

A dzsad klán 
 
Felépítése 

- Raszif Karam il-Mundzsur, klánvezér 
- Athina il-Mundzsur, a vezér felesége 
- Efraim il-Mundzsur, kislányuk 
- Dagar il-Mundzsur, a vezér elsőszülött fia 
- Ramada, a vezér ágyasa 
- Lagrean, Raszif és Ramada nyíltan vállalt gyermeke, Galradzsa-pap 
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- Igram Biluggi, beszervező ember 
- Haszef ibn Akra af Hágin, leszámoló 
- 22 testőr (harcos vagy fejvadász) 
- 52 tolvaj és besúgó (ennek körülbelül a fele gyerek) 
- 4 Doldzsah-pap 

 
A Mundzsur klánnak adózik a Kereskedőnegyedben mindenki. A Polgárnegyedben is 
akadnak hozzá húzó személyek, de a gorvikiak miatt kevesen merik felvállalni. 
 
NJK – Raszif Karam il-Mundzsur, a klánvezér 
(Ember, férfi, 52 éves, 6. tsz harcos) 
 
Jellemzés: A dzsad Mundzsur-család feje, erőskezű vezető, jó harcos. 
Múltja: Abadanai kereskedőcsalád első gyermeke volt, így a ház, a név és a dicsőség 
várományosa városukban, ám Raszif ennél jóval többre vágyva, kalandok reményében 
egy éjjel megszökött otthonról, és nyugatra vette az irányt, Erion felé. Fűtötte az ifjúi hév, 
mostani eszével már nem is tudná megmondani, mi vonzotta magával a lenyugvó nap 
irányába, ám ötlete végül csúfos véget ért. Apja emberei hét nappal később leltek rá a 
fiatal fiúra a sivatagban, majdnem éhen és szomjan pusztulva, kimerülten, és hazacibálták 
a tékozló fiút. 
Az apai harag kemény volt, és megmásíthatatlan, Raszifot egy a Kereskedő Hercegségek 
felé küldött karaván kísérésével bízták meg, és finoman tudtára adták, hogy nem bánják, 
ha onnan nem is tér vissza. Így került végül Raehur Hercegségébe, ahol végül Odra 
kikötővárosában eszére és az alapos munkára támaszkodva építette fel a Mundzsur klánt, 
semleges, kereskedelmi viszonyt tartva fenn a Vertion házzal, és nem kevés borsot törve 
a betelepülő gorvikiak orra alá.  
Raszif végül mégis apja nyomdokaiba lépve, házfő és családjának vezetője, a klán ősatyja 
lett, s ahogy emberei mondják néha, szavaira még az ég is megremeg. Felesége, Athina, 
aki egy helybéli kereskedő-klán lánysarja, egy fiúval és egy leánnyal ajándékozta meg őt, 
Ramada, első szeretője és ágyasa egy fattyal.  
Kinézet: Középkorú, deresedő hajú férfi, aki immáron túlvan az 50-en is, mégis ereje 
teljében. Magassága nagyjából 1,8 láb, ami kimagasló a dzsadok között, izmai acélosak, 
akárcsak arcvonásai, amelyek mögött némelyek dzsenn vért sejtenek, holott ennek a 
valósághoz vajmi kevés köze van. Természete nyugodt, ám ez a nyugodtság visszafojtott 
lobbanékonyságot takar, szemeiben bölcsesség csillog. 
Motiváció: A család és a klán biztonsága és hatalma. 
 
NJK – Efraim il-Mundzsur (alias Piroska) 
(Ember, nő, 10 éves, 0. tsz) 
 
Jellemzés: A dzsad klánvezér egyetlen, 10 esztendőt megélt kislánya, apja szeme fénye, 
és egyben legféltettebb kincse. Hónapokkal ezelőtt elveszett, jelenleg a csatornákban 
bújkál. 
Múlt: Nevét a sivatagi virágok egyik legszebbje után kapta, hiszen már gyermekkorában 
arra szánta apja, hogy egyszer egy nagyhatalmú emír jegyese legyen. Ehhez méltón a 
kislány már gyermekkorában nagyon akaratos, és egyben kíváncsi természet volt, 
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nehezen tudtak vele szót érteni, talán ez okozta a veszteséget is: a kislány több hónapja 
elveszett. A családfő a gorvikiakra gyanakszik, hiszen azok is tudják, aligha van olyasmi, 
amit ne adna meg Efraim életéért. 
Kinézet: Efraim nagyjából 1,3 láb magas, barna szemű, fekete hajú, olajos bőrű gyermek. 
Ruházata egyértelműen dzsad stílust visel, arcát szinte mindig fátyol fedte, így nem sokan 
ismerik őt személyesen, s talán éppen ezért kelt híre angyali szépségének.  
Jellem: A kislány beszédes, akaratos, vidám természet volt az eltűnése előtt. Jelenleg 
viszont súlyosan sokkos állapotban van, a külvilágot alig fogja fel, összefüggéstelenül 
beszél. Ez elég érthető a vele történtek után (A Farkas). 
Motiváció: nincs. 
 
NJK - Ramada 
(Ember, nő, 40 éves, 5. tsz boszorkány) 
 
Jellemzés: Ramada, ahogy mindenki ismeri, Raszif bizalmasa és egyben első ágyasa 
háremének hölgykoszorújából. A nő már nem ifjú, bár korát pontosan talán csak maga a 
klánvezér tudja, ám még mindig csinos és tiszteletet parancsoló. A cselédek gyakran 
összesúgnak a háta mögött, és gyakran pletykálkodnak arról, Ramada mennyivel dicsőbb 
képet mutatna a vezér oldalán, mint a mellette szürke kisegérnek tetsző Athina. 
Múlt: A nő, akinek igazi neve Navah el Bara, valójában Raszif gyermekkori és ifjúkori 
szerelme, s vele szökött a száműzetés alatt. Az élet megviselte, és megtépázta, de sok 
mindenre meg is tanította, ismer és birtokában van olyan fortélyoknak, amelyeket jobb 
titokban tartani. Bár érzéke mindig is volt a csábításhoz, és az ehhez fűződő mágiához, 
hosszú időbe telt, mire mestert és eszközt talált magának céljai elérése érdekében. Nevét 
maga mögött hagyta, hogy ne ismerhessék fel, s tanulásával együtt változott sorsa is a 
klánon belül.  
Kinézet: Ramada fekete, hullámos hajú, karcsú teremtés, arcán ugyan nem egy ránc 
díszeleg már, de teste még mindig fiatal és üde. Megőrizte természetes vonzerejét, a 
sivatag kivirágzott, de el nem hervadt rózsája. Magassága 1,72 láb, arca szabályos, 
kedves, viselkedése határozott. Általában zárt, tökéletesen testére szabott, rafinált 
ruhákban mutatkozik.  
Motiváció: Saját titkának megőrzése, klán érdekei. 
 
NJK – Igram Biluggi, a rábeszélő 
(Ember, férfi, 34 éves, 4. Tsz. tolvaj) 
 
Jellemzés: A Mundzsur klán ékesszóló rábeszélő, beszervező embere. 
Múlt: Igram abadanai születésű, egy tisztes szolgálólány ki tudja kitől fogant, féldzsad 
gyermeke. Anyja mellől lopás gyanúja miatt kitették, nehéz gyermekkorát az utcán 
töltötte. A Szélfogók nevű tolvajklán kebelén lelt menedékre, ahol fokozatosan számossá, 
a klán egyik rábeszélőjévé (el Ghadr) küzdötte fel magát. Logikát, ékesszólást tanult. P. 
sz. 3687-ben kitúrták a klánból, egy bukott vezért támogatni nem szerencsés. Menekülnie 
kellett, Al Avdal, később Raehur lett az otthona. Ekkor csatlakozott a dzsadok Mundzsur 
klánjához, ahol felhajtói, tárgyalói szerepben alkalmazták. 
Igram  Megnyerő mosolyú, hangja kellemes, képzetten, választékosan beszél. Az érvelés, 
vita a kenyere, ilyenkor mindig a másik szavába vág, illemtudása ellenére is gyakran 
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elnyomja beszélgető partnereit. Elemző módon, tisztázó kérdésekkel, ismétlésekkel érvel. 
„No, tehát tisztázzuk: te ugyebár azt állítod…” Öltözéke kerüli a hagyományosan dzsad 
ruhadarabokat, ez segít neki elvegyülni. Persze azért nem tagadja meg származását, több 
ékszere, illatszere van, és kedveli a selymet, a lenge ruhákat is.  
Odrában a Mundzsuroknak köszönheti megtelepedését és munkáját, de azt gondolja, 
bőven megszolgálta már ezt. Ezért nem habozik a saját maga malmára hajtani a vizet, ha 
kell. Rászokott, hogy ügyfeleitől információkat tud meg, melyekkel külön is kereskedik.  
Ha szorult helyzetbe kerül, inkább kibeszéli magát belőle, ám jól bánik a tőrrel, (Af), egy 
másikat pedig hárítófegyverként forgat, ha kell. (Af) 
Kinézet: 1.7 láb magas, halvány barna bőrű, jóképű férfi. Dzsad vonásai halványak, ám 
fekete, göndör haja, fekete szemei és orra letagadhatatlanná teszi származását. 
Jellem: Káosz, elsősorban saját érdekeit nézi mindenben, és csak másodsorban a klánét. 
Motiváció: Pénz, kapcsolatok. 
 
NJK – Haszef ibn Akra af Hágin, a rája  
(Ember, férfi, 28 éves, 5. Tsz dzsad kardtáncos) 
 
Jellemzés: A Mundzsur klán leszámolója. A klánon belül csak fogadott apjának 
(klánvezér) tarozik elszámolással, ezt ki is használja, hozzá azonban hűséges.  
Feladata a különleges elemek kiiktatása. Amolyan embervadász-féle, megkeresi, 
hosszasan figyeli, majd szemtől szemben legyőzi ellenfeleit. Jó vívó, tapasztalt harcos, 
különleges technikája pedig még félelmetesebbé teszi. Rája néven vált ismertté, amit ő 
maga nem szeret, mert bár a dzsadok a hirtelen felbukkanó, halálos homoki ráját félik 
neve hallatán, ő maga a mérget használó, becstelen jószágot látja benne. Harcmodora a 
dzsad kardtánc, dinamikusan, fergeteges iramban táncolja körbe ellenfelét, beleszédítve 
azt a harcba. (Annyi kör elteltével, ahányadik szintű az ellenfél, a ’harc kábultan’ 
módosítói lépnek érvényben – bővebben lásd: Rúna IV/1,17. oldal) 
Múltja: Djanahani (Al Mugaffe) születésű dzsad férfi. Apja az Avdalok egyik 
parancsnoka, anyja a sejk háremhölgye. (jutalom) A harchoz tehetséget mutató fiú 
kétszeresen is szerencsés volt, ajándékba kapott szablyájához tanítót is talált, 
kardtáncossá válik. Apja halálával, kapcsolatai nem lévén túl fényesek, nem kívánatos 
személlyé válik a sejk udvarában, a szégyen pedig kiüldözi Mugafféból is. Kóborlása 
Odrában ér véget, ahol találkozik a Mundzsurok fejével; a hagyománytisztelő 
családfővel, és leszármazottaival még a nagyapja kötött örök barátságot – az ezt tanúsító 
levél persze ügyes hamisítvány –, azóta Raszif Karam il-Mundzsur egyik „jobbkeze”. 
Kinézet: 1,8 láb magas, barna bőrű, horgas orrú, dzsad, dzsenn őseiről csak kék szeme 
árulkodik. (EMBER, egyszerű dzsad!) Olajos, fekete haját mesteréhez hűen hosszúra 
növeszti és kontyban hordja, víváskor szertartásosan leengedi. Hagyományos dzsad 
ruhákat hord, kedveli a laza, finom anyagú holmikat. Díszes kardjától (dzsenn szablya) 
soha nem válik meg. Igényes, ápolt, dzsadvizet használ. 
Jellem: A hiú Haszef nagy tisztelője a dzsad hagyományoknak. Nőkkel nemigen áll 
szóba, a dzsadokat tiszteli, de ellenfeleivel is harcosként bánik – igaz, akárkit nem tekint 
annak, el sem vállalja őket. Fegyelmezett ember, viszont gyengéi a szép, szőke (vagy 
nem dzsad) nők. Nagyon büszke nevére, származására, nem különben arra, hogy 
kardtáncos. Igencsak fennhordja az orrát, nem barátkozik akárkivel. 
Motiváció: Szép nem-dzsad nők, méltó ellenfelek, a klán.  
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Erő 11  Ép 10  Fp 52  Harcérték 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké 
Té/C

é Vé/m Sp 
Gyorsaság 17  Mp: -  Pszi 15  Alap - 32 59/6 108 - 
Ügyesség 16        Kéz 2 32 38 89 K2 
Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál  Dzs.szablya 1 46 86 138 2K6+3 
Szépség 13  Tud.al. 0 4        
Intelligencia 12  Statikus 15 15        
Akaraterő 14  Dinamikus 10 5        
Asztrál 9  Mágikus - -        
Érzékelés 11  Teljes 25 24        

 
 
NJK – Az elszabadult állat 
(Khál, hím, 19 éves, 6. tsz harcos) 
 
Jellemzés: Egy primitív, emberi beszédet nem értő, vad khál. Intelligenciája az állati és 
emberi között félúton van. 
Kinézet: 2.2 láb magas, izmos, két lábon járó nagymacska. 
Jellem: Káosz. Civilizációt csak ketrecekből látott. 
Motiváció: Csak állati ösztönök. 
 

Erő 21  Ép 18  Fp 65  Harcérték 
Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 18  Mp: -  Pszi -  Kéz 4 45 95 120 K6+7 
Ügyesség 16              
Egészség 18  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 7  Tud.al. 0 4        
Intelligencia 6  Statikus          
Akaraterő 14  Dinamikus          
Asztrál 8  Mágikus          
Érzékelés 17  Teljes 0 4        

 

A nekromanta rend 
 
Múlt: 
Egy kicsi, független varázslóiskola, mely a Kereskedő Hercegségek kaotikus világában 
talált otthonra. Körülbelül kétszáz évvel ezelőtt alapította egy pyarroni renegát varázsló, 
Endrin Katalinas. A Fehér Páholy üldözése elől Gorvikba menekült, ahol hatalma miatt 
idegenként is talpon tudott maradni. 
Endrin-t egész életében – és azután is – a nekromancia érdekelte, az élet és halál 
határmezeje. Sajnálatára gyermekkorában olyan iskolába került, ahol a holt anyag utáni 
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kutatások tiltottak és szentségtelenek voltak, így csupán a legnagyobb titokban próbált a 
belső könyvtárak elfeledett fóliánsaira pillantani. Idővel természetesen lebukott, és 
távozni kényszerült, a Fehér Páholynak sosem lett tagja. Kitaszították, és bár halálát nem 
akarta a pyarroni rend (Endrin sosem volt feketemágus!), üldözni már csak hivatalból is 
kötelező volt. 
Így menekült Gorvikba, ahol néhány év alatt talpraállt, majd ezt követően már saját 
kutatásaival is tudott foglalkozni. Hatvanegynéhány évesen megalapította független 
rendjét, melyet csak a nekromancia tudományának szentelt. Megfelelő jelentkezők ritkán 
akadtak egy amúgy is zártkörű rendbe, a létszám az alapítás után két évszázaddal is 
családiasnak mondható. 
A rend az utóbbi száz évben kiköltözött Gorvikból, és a diplomáciailag számára 
megfelelőbb helyeket kereste, végül a Kereskedő Hercegségekben maradt meg. Stabil 
helyet nem talált itt sem, a fogadtatás miatt néhány évente arrébb kellett költöznie. 
Az alapító Endrin a mai napig a rend vezetője, tekintéllyel és erős kézzel fogja össze a 
rendet. Számtalanszor próbálták már kibillenteni elkötelezett függetlenségéből, sokan a 
szövetségét akarták, mások az életére törtek, de két évszázad tapasztalata és trükkjei 
eddig kimentették minden helyzetből. 
Valójában a rend számára az lenne a legjobb, ha egy lakatlan vidékre költöznének, ahol 
senki nem zavarja őket, mindenkitől távol, békében végezhetnék kísérleteiket. Csakhogy 
ez lehetetlen, mert rá vannak szorulva az átlag emberi élővilágra, elvégre ők is élő 
emberek (többségük legalábbis), létszükségleteik nekik is vannak. Enni-inni muszáj, 
továbbá friss holttestek utánpótlására is mindig szükség van. Emiatt mindig valami 
nagyobbacska várost kerestek, aminek a forgatagába könnyebben beleolvadhatnak. 
 
Jelen: 
A varázslórend utolsó székhelye Erone-ben volt, de egy idő után bizonyossá vált, hogy 
hosszú távon ott nem maradhat meg semlegesen. Az ottani hangulat még sokkal rosszabb 
volt, mint ami Odrában van, és az Endrinre irányuló második sikertelen merénylet után az 
alapító a költözést választotta. 
Odra városa - bár szintén darázsfészekként él jelen pillanatban - azért tűnt jó célpontnak, 
mert itt már jóval kisebb a gorviki nyomás (bár még mindig számottevő), nagyobb a 
szétszórtság, vegyes a nép, és geográfiailag is megfelelő. Nem is említve a manafókuszt a 
csatornákban. 
A rend néhány hónapja érkezett, megvásárolt egy épületblokkot, és teljesen lezárta. Az 
utcán a Holdkos nevet rebesgetik. 
 
A rend távol tartja magát a politikától. Őket sokkal nagyobb, fontosabb és nem evilági 
kérdések foglalkoztatják, mint egy városon uralkodni. Se idejük, se energiájuk nincs rá. 
Számukra csak az a fontos, hogy legyen egy biztos helyük, és ne zavarják őket a fontos 
munkában. A pórnép - a városlakók - is ezt látják belőlük. Különös alakok csuklyában. 
Jönnek mennek néha. Nem tudják pontosan kik ők, miért vannak itt, és mit akarnak, és 
főként mint csinálnak. Pont ezért ijesztőek a lakosság számára. 
 
A varázslórend felépítése: 

- Az alapító: Endrin Katalinas, 12. tsz varázsló 
- Magiszterek, az alapító jobb és bal keze: Rendir és Vellias, 2 db 8. tsz varázsló 
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- 6 db Adeptus (6. tsz varázsló) 
- 16 db Novícius (0. és 1. tsz varázslók, még tanoncok) 

 
Kapcsolatok: 

- Odra városának temetőőre már viseli a mellkasán a rend hűségbélyegét. Ő 
biztosítja a friss holttesteket a nekromantikus kísérletekhez, de a parancs szerint 
csak akkor intézkedik, ha az adott hulla feltűnésmentesen tűntethető el. 

- Mind a gorviki, mind a dzsad klán megpróbált szövetséget kötni a 
nekromantákkal, de Endrin mindkettőt visszautasította. 

 
NJK – Endrin Katalinas 
(Ember, férfi, élőholt-homonkulusz, 262 éves, 12. tsz varázsló) 
 
Jellemzés: Lásd a nekromanta rend leírásában. 
Kinézet: 1.9 láb magas, vékony, hórihorgas testalkatú. Arca keskeny, hosszúkás, szemei 
kutatóak, tekintete áthatoló. Hosszú, egyenes haját szabadon viseli köpenye felett. 
Teljesen élőnek tűnik, átlagember nem jön rá, hogy homonkulusszal áll szemben. 
Jellem: Lásd a nekromanta rend leírásában. 
Motiváció: Lásd a nekromanta rend leírásában. 
 

Erő 10  Ép 11  Fp ∞  Harcérték 
Állóképesség 18        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 12  Mp: 120  Pszi 81  Alap - 44 47 101 - 
Ügyesség 12              
Egészség 18  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 10  Tud.al. 5 7        
Intelligencia 18  Statikus 81 81        
Akaraterő 15  Dinamikus 35 35        
Asztrál 17  Mágikus 0 0        
Érzékelés 11  Teljes 121 123        

 
Kiemelt Képzettségek  

Rúnamágia Mf    Beszélt nyelvek 
Történelemismeret Mf    Pyarroni 5 

Legendaismeret Mf    Gorviki 5 
Emberismeret Mf    Dzsad 5 
Drágakőmágia Mf    Erv 3 
Démonológia Mf      

     Vagyon 
     Felbecsülhetetlen 

Felszerelés: Nekromanták botja, gyógyital (12 Ép), 60 karátos obszidián (töltetlen), 60 karátos onyx 
(detekció: ellenséges érzelmű ember) 
Egyebek:  
Megjegyzések: Köpenye +2 SFÉ-t adó védőköpeny. 
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NJK – Rabbo, a temetőőr 
(Ember, férfi, 51 éves, 0. tsz) 
 
Jellemzés: Odra város temetőjének magányos őre. 
Kinézet: 1.7 láb magas, tömzsi, hordóhasú férfi. Arca pirospozsgás, orra vörös. 
Kopaszodó fejébe néha kalapot nyom. 
Jellem: Egyszerű lélek. Jól tűri a monotonitást, a temető csendességét. Barátja, családja 
nincsen. Az egyetlen öröm az életében az alkohol, csak titokban iszogat, de természetesen 
bárki ránézésre megmondja róla. 
Motiváció: Alkoholfélék. Pia segítségével bármilyen kisebb csínyre rávehető, lefizethető. 
Kivétel: a nekromanta rend érdekeit sosem fogja megsérteni, és az ő kérésüket mindig 
előnyben részesíti bárkiéhez képest (hűségbélyeg van a mellkasán). 
 
NJK – A vámpír a temetőben 
 
Jellemzés: Életében a nekromanta rend novíciusa volt, de egy baleset folytán áldozatul 
esett a rend által rabként tartott vámpírúrnak. 
Kinézet: 1.7 láb magas, vékony, nyüzüge testalkatú. Arca fiatalos, sápadt, szemei 
vörösek. A nekromanta rend fekete csuháját viseli. 
Jellem: Káosz-Halál. Vámpír. 
Motiváció: Bosszúállás Endrin-en. 
 

Erő 20  Ép 40  Fp ∞  Harcérték 
Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 12  Mp: -  Pszi -  Kéz 4 32 80 120 K6+6 
Ügyesség 12              
Egészség 20  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 10  Tud.al.          
Intelligencia 15  Statikus          
Akaraterő 16  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 13  Teljes immun immun        

 
Speciális képességek (nem mágia!): Légiesség, Mágikus tekintet, Akaratátvitel 40E, Félelemkeltés 40E, 
Csak mágiával és mágikus vagy ezüstfegyverrel sebezhető, Regeneráció (1 Ép / kör), Alakváltás 
(denevér, farkas) 

Speciális hátrányok: Napfény hatására elveszti különleges képességeit, Vér-függés, Távol tartható 
tükörrel és áldott tárgyakkal 

 
 
NJK – A vámpírúr 
(Ember, férfi, élőholt-vámpír, 189 éves, 9. tsz varázsló) 
 
Jellemzés: Hihetetlen hatalmat birtokló élőholt, Endrin foglya. 
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Kinézet: Mágiája segítségével olyan alakot vehet fel, amilyet akar. Jelenleg rabságában 
megrekedt az utolsó felvett alakjában: 1.7 láb magas, vékony, nyüzüge testalkatú 
aggastyán. 
Jellem: Káosz-Halál. Vámpírúr. Nem ismer ellenfelet Endrin-en kívül. 
Motiváció: Bosszúállás Endrin-en, illetve minden halandón. 
 

Erő 25  Ép 50  Fp ∞  Harcérték 
Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 17  Mp: 90  Pszi 60  Kéz 4 60 130 170 K6+11 
Ügyesség 17              
Egészség 20  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 7  Tud.al.          
Intelligencia 15  Statikus          
Akaraterő 16  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 12  Teljes immun immun        

 
Speciális képességek (nem mágia!): Légiesség, Mágikus tekintet, Akaratátvitel 80E, Félelemkeltés 80E, 
Csak mágiával és mágikus vagy ezüstfegyverrel sebezhető, Regeneráció (1 Ép / kör), Alakváltás 
(denevér, farkas) 

Speciális hátrányok: Napfény hatására elveszti különleges képességeinek egy részét, Vér-függés 

 

Egyéb NJK-k 
 
NJK – Rudgen Hower 
(Ember, férfi, 46 éves, 8. tsz Gilron-pap) 
 
Jellemzés: Egy halottnak hitt kahrei renegát, aki próbálja 
megtartani inkognitóját, de múltját és természetét nem tudja 
megtagadni. 
Múltja: Más kahrei mérnökökkel közösen dolgozott egy 
csuda szerkezeten, mely mellett a kahrei nyílpuska 
fokpiszkálónak, a gépszolga pedig ócska marionett bábúnak 
hatott. Ynev Istenei által valaha látott legösszetettebb, 
legbonyolultabb mechanomágikus szerkezetén dolgoztak. 
Egy különleges repülő szerkezeten, mely leginkább egy 
sárkányra hasonlított (már aki látott sárkányt), és annak 
rendje módja szerint képes volt pusztító tűzcsóvával 
felperzselni az arra érdemesebb célpontokat. 
Bizonyos, hogy valamely Isten nemtetszésének egyértelmű 
következménye volt az a baleset, mely a szerkezet 
kipróbálásakor következett be. Az amúgy sem simára 
sikerült felszállás után a gépsárkány irányítása 
bizonytalanná vált, majd egyszerűen lehetetlenné. A szerkezetnek foglyul, de leginkább 
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pánikba esett legénység majdnem több mint 200 mérföldre sodródott el Tarin hegyei 
közé, ahol végül sziklának csapódott, és tüzes ménkőként hullott alá a feneketlennek tűnő 
szakadékba. 
Bizonyára Gilron keze volt abban hogy hihetetlenek tűnő módon Hower túlélte a 
balesetet, no persze „kissé” megviselten. Mérnöktársai, barátai mind oda vesztek, ami 
miatt mind a mai napig lelkiismeret furdalás gyötri. Ám a kudarc és a vele járó szégyen 
miatt is végül úgy döntött, nem tér vissza Kahrébe, és elmenekül, amilyen messze csak 
lehet. Kahre város papjai azóta is úgy tudják, hogy társaival ő maga is odaveszett. 
Így keveredett Orda városába, persze kínosan ügyelve, hogy kilétre fény ne derüljön. 
Hogy a szégyen miatt, vagy a szökésért járó megtorlás miatt bujkál, az eltelt évek 
távlatából nézve már jó kérdés, de megélhetését fegyverkovácsként teremtette meg. 
Azonban tehetsége és a benne lakozó kreativitás nem hagyja nyugodni. Minden spórolt 
pénzét (és persze mechanomágikus tudását) egy saját kis titkos szerkezetre fordítja. 
Kinézet: A magas szikártestű ember férfi bőrét a kovácskohó tüzes melege hosszú éveken 
át cserzette. Feje kopasz, de kissé ápolatlan szakálla és bajusza pótolja a hiányosságot. A 
sok olvasástól és tanulástól kis kerek szemüveget hord. Kopasz homlokán jól látható, 
nagy sérülés nyoma húzódik egész a feje búbjáig. Ruhától eltakarva ugyan, de hasonló 
forradások találhatóak karján és a lábán is. Egy kicsit sántít is, mintha csípőficamos 
lenne, de különösebben nem zavarja a mozgásban. Ruházata egyszerű és célszerű. Szinte 
mindig keményített posztó nadrágot, és könyékig feltűrt munkás inget hord. Maga elé 
bőrből készült kovácskötényt köt, melyet derekához szerszámos övvel rögzít (kalapács, 
csavarhúzó, colostok, kulcsok). Lábbelinek pedig egy strapált bőrbakancs is megteszi. 
Jellem: Kíváncsi, kutató természet, szeret beszélgetni, de még inkább beszélni. 
Ugyanakkor visszahúzódó és maximálisan konfliktus-kerülő típus. 
Motiváció: Két célja van az életben: inkognitóját megtartani Kahre előtt, és folytatni 
kísérleteit, feltalálásait. Harcra nem lehet rávenni, csak ha önvédelemről van szó és már 
nincs lehetőség menekülni sem. 
 



Vértestvérek  NYT2009 – Kalandozok.hu 

58. 

5.0 Városleírás, helyszínek és térképek 
 

Odra városáról általában 
 
Odra Dél-Ynev egy zajos kikötővárosa, Raehur kereskedő hercegségének fővárosa. A 
Gályák-tengerének északi partján fekszik, a róla elnevezett karéjos öböl mellett. 
 
Történet 
Odra városának alapítása az idők homályába vész, feltehetően a P. sz. I-II. században is 
létezett már, mint halászfalu. Az emberek megtelepedését a kedvező kikötési lehetőséget 
biztosító öböl eredményezhette, melyet ma már Odrai-öbölként tisztelnek a Gályák-
tengerének hajósai.  
A P. sz. XX. századra Odra, mint Raehur központja, a Gályák-tengerének egyik 
legjobban felszerelt kikötője. A város méretéhez képest már akkor is hatalmas kikötőben 
folyik a tenger északi részét érintő hajóforgalom majd harmada. A kereskedő-
hercegségek közül Raehur lesz felelős a tengeri kereskedelemért, valamint a vízi 
szállítmányozásért.  
 
Közigazgatás 
Odra városának legnagyobb részét a kikötőnegyed teszi ki. A majd’ fél városnyi méretű 
negyed több száz kikötőhellyel, szárazdokkal, hajókészítő és javító műhellyel, rengeteg 
raktárépülettel, és talán egyedülálló módon hatalmas mechanikus átrakógépekkel 
rendelkezik. A város egy másik érdekessége a Vízinegyed, mely részben tengerre épült. 
Ez a város nemeseinek otthona. A város másik két része a Polgárnegyed és a 
Kereskedőnegyed, nevük önmagáért beszél. 
A város vezető testülete a kereskedők tanácsa. Ebbe a legnagyobb kereskedőházak, és 
céhek megbízottai foglalnak helyet. A nemesi származás egyáltalán nem számít, minden 
jelentős erő tagja e testületnek, melyet azzal érdemelhetnek ki, hogy a megfelelő összeget 
befizetik a városi kincstárba, bizonyítván, hogy elég erősek és gazdagok, valamint 
szándékuk a város jóléte, így szükségszerű, hogy irányításában is részt vegyenek. A 
politikai felszín alatt azonban szövevényes kapcsolatrendszerek húzódnak, melyek 
általában egy kézben, egy nagy család, vagy Ház kezében futnak össze, így ők 
tekinthetők a város urainak, de ez csak formális. Hivatalosan a legerősebb család feje a 
kereskedőtanács elnöke, akit a tanács választ meg tagjai közül, és nyilván e posztra a 
legerősebb család jut, ám formálisan nekik is csak egy szavazatuk van. Más kérdés, hogy 
valójában a kezükben sokkal több minden futhat össze. És aki Odra ura, az Raehur ura is, 
bár a történelem során számtalanszor volt ez másképp.  
A kereskedőházak leginkább a kereskedelemmel és gazdasági tevékenységükkel vannak 
elfoglalva, így a város felügyeletére és működtetésére erős és szervezett 
hivatalnokrendszer alakult ki, mely a helyi sajátosságok mellett pyarroni mintát követ. 
Bonyolultságukra jellemző, hogy számos kiváltság és monopólium van más-más 
családok vagy céhek kezében. 
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Gazdaság 
Raehur fokozatosan a tengeri kereskedelem felelőse lett a Kereskedő Hercegségeken 
belül, így fővárosa, Odra is élen jár ezen a téren. Hatalmas kikötője népszerű átrakó és 
elosztó hely. Befogadóképessége óriási, hajójavító műhelyei, nemkülönben fogadói is 
nagy átmenő forgalomra rendezkedtek be. A kereskedelme roppant színes, gyakorlatilag 
mindent meg lehet kapni, hiszen a legtöbb tengeri útvonal érinti Odrát.  
Saját gazdasága csak önellátását valósítja meg, ebben jelentős a halászat és a kézműipar. 
Odra megélhetést jelent a környékbeli falvaknak, amelyek több mérföldről hordják a 
hatalmas város etetésére szánt javakat.  
 
Vallás 
A városban mindenféle vallás képviselői megtalálhatók. A Kereskedő Hercegségek 
jellemző módon nem foglal állást vallási kérdésekben, még pyarroni, vagy shadoni 
nyomásra sem. Kikötőik hangoztatottan befogadnak mindenkit, népre, vallásra való 
tekintet nélkül, és ez ritkán látott, színes és gazdag kavalkádot hoz létre. Számos istenség 
temploma áll a városban, mint a pyarroniaknak, úgy Domviknak, vagy Ranagolnak is 
nyíltan találhatók templomai. Gyakoriak a dzsad mecsetek is, elvétve pedig még Ordani 
templommal, sőt, egy-egy titkos pincében néhány Orwella-papnővel is találkozhatunk.  
 
Városőrség és Közbiztonság 
A Városőrséget hagyományosan a kereskedőtanács finanszírozza. Fontos posztjait 
azonban általában a legerősebb kereskedőház tagjai, vagy emberei töltik be. Sok függ 
tőlük, és korszakonként más és más az őrök felkészítése is. Mindenesetre az általánosan 
elmondható, hogy a nagy városhoz megfelelő méretű, és felszereltségű, nemkülönben 
erejű őrség áll készen. Feladatuk a rend fenntartása – több-kevesebb sikerrel -, a város 
védelmét már nehezen tudnák ellátni. Sajátosságuk, hogy a kikötőnegyedben egész kis 
flottával rendelkeznek.  
A közbiztonság csapnivaló. A számos idegen, de a színes vallású és népességű város is 
melegágya a konfliktusoknak. A gyakran és gyorsan változó hatalmak, az egymással 
rivalizáló céhek, az alvilági klánok, melyek gyakran kötődnek a város igazi 
hatalmasságaihoz, mind ingataggá teszi a város közbiztonságát, melyet a városőrség csak 
tessék-lássék módon, és főleg az uralkodó kereskedőház érdekei szerint tart fenn. 
A modulban: A városőrség rendkívül gyenge, széthullott. Gyakorlatilag minden 
városrészben más ügyel a rendre. A Kereskedőnegyedben a dzsadok, a Vízinegyedben a 
con Dermini, stb. Tényleges városőrség csupán a Polgárnegyedben van, de csak kis 
létszámmal, és a két klán ügyeitől távol tartják magukat. 
 
Építészet 
Odra épületei a városhoz hasonlóan változatos stílusban épültek. A követ, akárcsak a fát a 
közeli Anakada-hegységből szállítják, így építőanyag bőven áll rendelkezésre. A 
hagyományos, gályák-tengeri stílus szerint a középületek kőből, a raktárak fából, a 
lakóházak jó másfél lábnyi kő alapra szintén fából készülnek, de ahány példa, legalább 
ugyanannyi kivétel is található, a tulajdonos ötlete és anyagi helyzete függvényében.  
Több, raktárnegyednek is csúfolt rész van a városban, ahol hatalmas raktárak között szűk 
sikátorok kanyarognak, szinte minden valamire való kereskedőház tart fenn lerakatot a 
városban.
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A város környéke 
Falvak, tanyák, erdőkitermelések, erdészházak. 
A várostól nem messze több karsztvízforrás található, ezáltal több mészkőbarlang is van 
viszonylag közel. 
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Kikötőnegyed 
A város legnagyobb kerülete. Hatalmas kikötő, több száz dokkból áll. Lakóházak alig 
akadnak, leginkább raktárépületekből és műhelyekből áll. Szegények lakta környék, de 
mindig találhatóak ideiglenesen itt tartózkodó matrózok is. A sikátoros, homályos alvilág 
kedvelt fészke. 
Uralkodó hatalom: con Dermini, a Halászok céhe, valamint a koldusok összetartó ereje. 
Városőrök ritkán tévednek erre, akkor is meghúzzák magukat. 
 
Fetrengő 
Jellegzetes kikötői késdobáló. Talponálló kocsma, az ülőhelyek a törzsvendégek számára 
vannak fenntartva (tehát ha egy betérő le mer ülni, abból balhé lesz). Szállás-lehetőség 
nincs, ételből csak a legegyszerűbbek szerepelnek a táblán. 
Minőség és ár: nagyon alacsony 
 
Gödör 
Lásd: Fetrengő. 
 
A tengeri patkány 
Olcsó, piszkos, gyenge minőségű tömegszállás. Általában az itt kikötő hajók matrózaival 
van tele. Több tucatnyi szobával rendelkezik, melyek egyenként 6-12 fősek, ezenkívül 
van egy nagy társalgója. Nem fogadó, szálláson kívül más ellátást nem kínál. 
Minőség és ár: nagyon alacsony. 
 
Halpiac 
Nevével ellentétben természetesen nem csak halat árulnak. Kikötői piac, elsősorban 
élelmiszert és vízi alkalmatosságokat árulnak (evezőlapát, halászháló, stb.). A piac a 
Halászok céhének felügyelete alatt áll. 
 
Menedék 
Egy üres, omladozó raktárház, a koldusok és nincstelenek otthona. Általában marják 
egymást, de külső támadóval szemben összetartóak. Nappal kevesen vannak, éjszakára 
mindig megtelik. 
 
Raktárházak 
Számos épületblokk, különböző tulajdonosokkal. Többségüket a hajórakományok 
átmeneti tárolására használják, de néhányat egy-egy speciális funkció ellátására 
alakítottak át, pl.: hajóépítő műhely, stb. 
 
Halászok céhe 
A céh egy közepes épületblokkot birtokol, itt élnek a céhtagok családjai. Az utóbbi idők 
nehézsége miatt az épületet és őrségét megerősítették. Régebben akárkit beengedtek, ma 
már csak azokat, akiknek előre egyeztetett időpontja és dolga van a céh vezetőivel. 
Az épületblokk viszonylag szilárd és erős. Fel vannak készülve arra, hogy megvédjék 
magukat, de úgy tűnik nincs rá szükség – a con Dermini klánnal jó viszonyt ápolnak. 
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Vitorlavarrók céhe 
Egyetlen nagy céhépület, a tagok családjait csak éjszakára gyűjtik be ide. 
 
„Kovács és mindenes” 
A cégér szerint legalábbis. Már az is szembeötlő lehet, hogy mit keres egy ilyen műhely a 
kikötőben. Itt lakik és dolgozik Rudgen Hower, a kahrei renegát. 
A kovácsműhely alatt van egy rejtett műhely. Aki be akar jutni, annak az épületen belül 
egy nagyon jól elrejtett titoksajtót kell megtalálnia (titoksajtó keresés -60%). Kinyitni 
sem könnyű, az ajtó zármechanizmusa egyedi, finom szerkezet, ha erőltetik, vagy nem a 
hozzá tartozó kulccsal akarják kinyitni, azonnal beszorul, és semmilyen zárnyitó 
eszközzel nem lehet kioldani (maga Hower a Javítás varázslattal természetesen 
könnyedén orvosolja ezt problémát). Marad még az ajtó betörése, vagy mágikus úton 
való megsemmisítése. Bárhogyan is sérül az ajtó, ha nem rendesen nyílik ki, akkor élesít 
egy csapdát, ami a műhely felé vezető alagúton vár a betolakodókra. Az ajtó után 
csigalépcső vezet le úgy 5-6 láb mélyre, onnan indul egy szűk alagút, ami egyenesen 
halad 100-120 lábnyi távot. Ennek közepén található az erőszakos behatolásra reagáló 
rendkívül precíz csapda. Felfedezésére -60% van. A földdel borított talaj rezgését 
érzékeli, finom mechanikus áttételeken át. 40 kg tömegű testsúly felett a lépés már 
működésbe hozza, és ha élesedett a csapda, akkor a folyosó falaiból kovácsolt vasrácsok 
csúsznak ki 5 lábanként. Ezek még nem is lennek önmagukban veszélyesek, hiszen 16-os 
erő felett sikeres erőpróbával visszatolhatók, amíg átbújik az ember mellettük. Sokkal 
több problémát okoz a járatba beeresztett mérgező zöldes füst, mely azonnal marni kezdi 
a nyálkahártyákat (szem, száj, orr). Körönként k6 Sp-t okoz. 30 Fp elvesztése után 
egészség próbát kell dobni körönként. Sikertelen próba esetén görcsös rángásba kezd az 
áldozat, és magatehetetlenül rángatózik a földön habzó szájjal. Ha ez bekövetkezik, akkor 
körönként 1ÉP és 2FP mindenkép veszít az áldozat (plusz k6). Meg lehet kísérelni a 
lélegzet visszafojtását. Erre annyi körig képes a JK ahányas az állóképessége, utána 
körönként -1 el kell akaraterő-próbát dobni. Ha nem sikerül, akkor győz az ösztön, és 
mélyet lélegezik a mérgező gázból. 
Nyilvánvaló, hogy Hower idegenvezetése nélkül nem ajánlatos ide betérni. Vele együtt 
viszont teljes biztonságban közeledhetnek. A folyosó végén van még egy ajtó, ami a 
rakpart alá vezet. Ez egy sima tölgyajtó egyszerű kulccsal. Nincs is zárva. Mögötte van a 
műhely, amit olajlámpásokkal világított be. Rengeteg különféle szerszám a falakon, egy 
kisebb kovácsműhely hózódik meg a sarokba. Középen a géphal helyezkedik el, ami egy 
csörlős-láncos emelőn lóg. Ezzel a szerkezettel lehet emberi erővel a műhely végében 
található medencéhez emelni, ami gyakorlatilag egy kijárat a tengerre a rakpart alatt. 
 

Kereskedőnegyed 
A város legkisebb, de legforgalmasabb negyede. Hajnaltól estig nyüzsgés van, éjszakára 
viszont visszahúzódnak és elcsendesülnek az emberek. 
Uralkodó hatalom: Mundzsur-klán. Városőrség néha erre téved, de nem aktívak, 
megegyezésben állnak a dzsad klánnal. 
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A nagypiac 
Ez egyharmada a hétköznapi áruk (élelmiszer, ruha, stb.) értékesítésére van fenntartva, a 
többi pedig minden másnak (állatok, fegyverek, emberek, ...). Fű alatt fekete áruk is 
megtalálhatóak, csak tudni kell kérni (drog, méreg, olykor mágikus tárgy). Minden 
annyiba kerül, amennyiért el lehet adni... az alkudozás alapvető része a vásárlásnak. 
 
A Mundzsur-klánház 
Két szintes, nagy területen terpeszkedő, vastag falakkal rendelkező épület. Saját belső 
udvarral és istállóval rendelkezik. Rengeteg ablaknyílása van, de mindegyik akkora 
méretű, hogy ne férjen át rajta egy ember (még egy gyermek is nehezen). A külső 
besúgókat leszámítva a klán összes tagjának itt van szállása. 
 
Bankház 
Ugyan dzsad kézben van, nem tartozik a Mundzsur-klánhoz. A kuncsaft az kuncsaft, 
mondják, nem tesznek különbséget az emberek között, felőlük akár kráni is lehet az 
ügyfél. 
Valójában semmi köze nincs a készpénzhez, egy rendkívül biztonságos vagyontárgy-
megőrzőként működik. Mágia és mechanika egyaránt szerepet kap kiemelkedő 
védelmében, nem is beszélve a megfelelő testőrségről. 
Gyakorlatban: A JK-knak nincs igazán esélyük kirabolni a bankot Rudgen Hower 
segítsége nélkül, de ő meg nehezen győzhető meg ilyesmiről. 
 
Raktárházak 
Jól őrzött, megerősített kereskedő- és raktárházak szép számmal akadnak a negyedben. 
 
Az Oázis 
Dzsad szeráj és szórakozóhely. Szolgáltatása széleskörű, a zsúfolt ivótól a sivatagi 
hangulatot idéző, függönyökkel eltakart Aranyteremig, tömegszállástól a lakosztályig 
terjed. Minden eladó, minden kapható, ha megfizetik. 
Minőség és ár: alacsony-közepes-magas... minden a vendéghez van igazítva. 
 
A gyógyfüves 
A piactól nem messze van egy kis füves bolt. Főleg gyógyfüvek és herbáriumok vannak 
kirakva, de Vundzsusz, a bolttulajdonos valójában alkimista, és más anyagokat is kínál 
eladásra (alkímiai anyagok, savak, mérgek, stb.). 
 

Vízinegyed 
A város második legkisebb része. Nevét onnan kapta, hogy részben tengerre épült. Ez is 
tengerparti városrész, akárcsak a Kikötőnegyed, de itt ritkán vannak hajók. Jómódú, 
lakott rész, az uralkodó dinasztia és a város krémje itt rendelkezik lakhellyel. 
Uralkodó hatalom: con Dermini klán. Városőrség távol tartja magát innen. 
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A Medúza 
A kikötőben egy fogadó-hajó. Valódi tengerjárásra már évek óta alkalmatlan, a 
tulajdonos a felújítás helyett úgy döntött, hogy fogadóvá alakítja. A kikötőben áll, közel 
horgonyoz a parthoz, mintegy 25 láb hosszú kötélhídon át is lehet menni. 
Minőség és ár: közepes-magas. 
 
Dermini-klánház 
Egy városi birtokon elterülő, tiszteletet parancsoló nemesi kúria, amely katonai jellegű 
megerősítése miatt egy kisebb erődnek is beillik. A főépület a con Dermini család és 
közeli szolgáinak, testőreinek lakhelye, a klán többi tagja számára két kaszárnya van 
fenntartva. 
Fontos: A föld alatti pincékben található Esterias Vertion am Odra, a volt Vertion 
családfő holtteste. 
 
Gyertyaöntők céhe 
Egy viszonylag kicsi, ám fényűző ház. Számos bérelt testőr mutatja a céh gazdagságát. 
 
Fürdőház 
A szórakozás és kikapcsolódás a felső réteg számára. Nem a Dermini-család kezében 
van, de nekik adózik. Nem csak gorvikiakat látnak szívesen, hanem dzsadokon és nem-
embereken kívül bárkit. 
 
Kereskedők kapuja 
Kicsi, fedett piac. Jóval kisebb a mérete és felhozatala a dzsad piacnál. Minden kapható, 
ami a mindennapi élethez kell (élelmiszer, ruha, háztartási kellék), de ebben ki is merül a 
kínálat. 
 
A Felkelő Nap Háza 
Közismert szerencsebarlang, a con Dermini kezében van. Vezetője Tirman, aki a nap 
legnagyobb részében jelen van, de a vendégek között nyíltan csak ritkán. 
 
Félig megépült Ranagol-szentély 
Még építés alatt áll, emiatt használaton kívül van. A con Dermini építteti, a Ranagol-hit 
terjedését és Ranagoliták idecsalogatását várja tőle. 



Vértestvérek  NYT2009 – Kalandozok.hu 

68. 

 



Vértestvérek  NYT2009 – Kalandozok.hu 

69. 

 



Vértestvérek  NYT2009 – Kalandozok.hu 

70. 

 



Vértestvérek  NYT2009 – Kalandozok.hu 

71. 



Vértestvérek  NYT2009 – Kalandozok.hu 

72. 

 

Polgárnegyed 
Nagy kerület, mérete megközelíti a Kikötőnegyedét. Ahogy a neve is elárulja, a város 
polgárainak nagy többsége itt rendelkezik lakhellyel. A dzsad és gorviki határok itt 
találkoznak, itt a legerősebb a klánháború hatása. 
Uralkodó hatalom: con Dermini, Mundzsur, Városőrség. Ez az egyetlen kerület, ahol a 
városőrségnek még van némi hatalma. Ennek oka, hogy az őrség gyakorlatilag polgári 
milicistákból áll, akik saját otthonukat védik. 
 
Taverna a Legendákhoz 
Csendes, jó minőségű fogadó. A fogadós az Új-Pyarroni Egyetemen volt takarító húsz 
évig, nyitottsága és érdeklődése miatt sok történetet felszedett. Mániákus legenda- és 
történetgyűjtő, imádja a különleges lényeket. Ugyan ő maga nem képes varázsolni, de 
tiszteli és sokra tartja a mágiát. Emiatt a varázstudó vendégei több-kevesebb 
kedvezményt kaphatnak nála, attól függően, hogy mennyire elégítik ki kíváncsiságát. 
Szobaszámozás nincsen, minden kulcsot és szobaajtót egy szimbólum jelöl, pl.: 
Unikornis-szoba, Troll-szoba, Dzsinn-lakosztály. 
Minőség és ár: közepes-magas, ár csökkenthető a fentebb említettek alapján. 
 
Hányóra borozó 
Hangos, vidám kocsma, a közemberek kedvelt mulatóhelye. Szállást nem kínál, csak 
hideg ételt és alkoholok széles választékát. 
Minőség és ár: alacsony-közepes. 
 
Lakótömbök 
Számos épületblokk és ház, a nép lakónegyede. 
 
Városőrség Központ 
Romokban álló épület. Néhány hónapja a klánháború alatt egy robbantás színhelye volt, 
senki nem tudja, ki állt mögötte. Bár az épület elég rossz állapotban van, nem 
életveszélyes, ezért a városőrség a mai napig is használja. Sok hasznát ugyan nem veszik, 
inkább presztízs-kérdés az épület megtartása. 
 
Fegyverek temploma 
Egy kicsi, de Raehur-ban jó nevű harci iskola. Elsősorban testőrképzést és katonai 
oktatást vállal, valamint saját testőreinek bérbeadásából él. 
 
Világ Rózsáinak Kertje 
Közismert szórakozóhely és bordélyház. A tulajdonos biztosra megy, és mind a gorviki, 
mind a dzsad klánnal jó kapcsolatot ápolgat, mindkettőnek fizet védelmi pénzt. A város 
jelenlegi állapota miatt csökkent a forgalma, leginkább az átutazókból él. 
Az ott dolgozó lányok mind szabad akaratukból vannak ott, mindegyikük egy rózsafajta 
nevét viseli „művésznévként”. Pl.: Sivatagi Rózsa (dzsad leány), Tündérrózsa, Tavi 
Rózsa, Fekete Rózsa, ... 
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A liget 
Egy kisebb, mesterségesen telepített erdőcske. Fiatalok és gyerekek kedvelt játszóhelye. 
 
A városi temető 
A város temetője. Földje – nagyrészt – szentelt, a holtak nem okoznak problémát (egy-két 
vámpírtól eltekintve ugye ☺). 
 
Szentélyek 
Vallási szentélyek egy kisebb parkja. Praktikusan félúton a liget és a temető között 
helyezkedik el, így a misére tartó polgárnak és a temetőbe tartó hullának is közel esik. 
Az alábbi istenek szentélyei találhatóak itt: 

- Antoh 
- Darton 
- Kyel 
- Domvik 

 
A nekromanta rendház 
Szürke, baljós épület, viszonylag közel a temetőhöz. Nem tűnik különösebben 
megerősítettnek, egyszerű lakóépület lehetett régen. A hozzáértők számára viszont 
masszívan mágiát sugároz, ami jelzi, hogy ez ma már bizony nem lakóház. 
Földszint: gyakorlótermek, tanítótermek, és lakófülkék. A gyakorló- és tantermek tele 
vannak érdekes (nem feltétlenül mágikus) tárgyakkal. A lakószobák nagyon kicsik, 
gyakorlatilag tényleg csak alvásra szolgálnak. 
Emelet: Kísérleti laborok, ezek már tele vannak mágikus jellegű tárgyakkal és 
komponensekkel. Itt van Endrin személyes laborja is. 
Pince: Lejáratát néhány békés zombi védi, akik figyelmeztetik, de nem akadályozzák az 
arra járót. A vámpírúr cellája rendkívül erős védő varázskörökkel és rúnákkal van ellátva. 
Védelmi rendszer: Közepesen erős kirekesztő varázskörök minden mágiatípusra. 
Ezenkívül mágiával megerősített nyílászárók és kémrendszerek. Az épületbe 
észrevétlenül vagy engedély nélkül bejutni csak igen jelentős mágikus támogatással lehet. 
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Csatornarendszer 
Odra városa alatt van egy kezdetleges, régi csatornarendszer. Nem egy bonyolult 
útvesztő, és nem fedi le az egész várost. Eredeti funkcióját már elvesztette, a város 
vízellátása már fúrt kutakról és folyóvízről történik. 
Búvóhelynek nem megfelelő, mert építése elég egyszerű és tágas, de sötét üzelmek 
végrehajtására, titkolni kívánt találkozásokra tökéletesen alkalmas és használják is. 
 
Efraim, a dzsad klánvezér elveszett kislánya 
Egy eldugott sarokban ül összehúzódva, didereg és magában beszél. Ruhája tépett, 
horzsolások, karmolások vannak a testén, és néhol vérfoltok is. Ennek ellenére nagyjából 
sértetlennek tűnik. 
Kommunikációra csak sok próbálkozás után vehető rá, és akkor sem tud értelmesen, 
összefüggően beszélni. Elejtett szavak: „sok gorviki...”, „vér... szökőkút”, „hatalmas 
állat”, „nem tudtam megvédeni őket”, „én nem... nem akartam”. 
 
A vad khál 
A csatorna egy félreeső zsákutcájában pihen, sebesült. Ha megközelítik, nem támad, 
próbál távol maradni mindenkitől. Megszelídíteni, megközelíteni nem lehet még 
állatidomítással sem, de könnyen rá lehet jönni, hogy fél, és hogy esélytelen a jó 
szándékú közeledés is. 
Ha megközelítik, hátrál amíg lehet, de ha nem tud tovább, akkor a 2 lábnál közelebb 
került személyt azonnal megtámadja. Varázslattal, főleg asztrálmágiával könnyen 
semlegesíthető. 
Ha a khál véletlenül találkozna Efraim-Piroskával, akkor iszonyúan elkezd nyüszíteni és 
félni a lánytól (ugyanis tőle kapta a sebeket, és elismeri nála erősebb állatként). 
 
Csempész raktár  
Egy titkos, gorviki csempész raktár. Mindössze egy kicsi, rejtett szoba az egész. 
Felfedezéséhez sikeres titkosajtó-keresés kell -25%-al. A helyszínen Ranagol áldása van, 
így mágikusnak minősül, légiesség és társai nem működnek a bejutáshoz. Robbantani 
nem érdemes, mert akkora robbanóerő kell hozzá, ami beomlasztja azt az egész 
csatornaszakaszt. 
Kinyitható: 

- sikeres zárnyitással (-50%) 
- minimum 20-as erővel (pl. pszi képességnövelés, vagy a khál segítségével, stb.) 
- ügyesen megoldott, kis területre fókuszált robbantással (a kahrei renegát 

segítségével) 
Tartalma: 

- 1 db üvegcse, tartalma rózsaszín folyadék (Sárkánylehelet itala) 
- 1 db amulett (Balszerencse amulett, lásd Szerencse amulett, ETK, és vedd az 

ellentettjét) 
- 10 db üvegcse, tartalma sűrű, fekete folyadék (gorviki Feketevér méreg) 
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Céhek 
 
Halászok céhe 
Az odrai halászok céhe javarészt helyi vagy gorviki születésű vagy gondolkodású 
embereket tömörít. Szinte minden halászattal foglalkozó tagja a céhnek, ugyanis nélkülük 
még kikötőt kapni is nehéz. A Vertion Házzal bonyolult szerződésük volt, vezetőjét, 
Parbin Delvullt, a hűségéért cserébe tisztes segítség és támogatás illette. A klán kihalása 
után a kikötőben megjelentek a dzsadok, aminek a helyiek nem örültek. Semmilyen 
módon nem akarnak engedni a „koszos sivatagi kutyáknak”, ám támogatás híján nehezen 
boldogulnak.  
Manapság csoportosan járnak, még asszonyaikat is így szervezték, hogy ne legyenek 
védtelenek. A Dermini Ház a kikötőnek csak kicsiny részén képes elégséges jelenlétet 
mutatni, így a halászok ott igyekszenek boldogulni, ami nem kis terhet jelent (messzebb 
van a régi helyektől, zsúfolt). Mivel az állapotok eléggé áldatlanok, a céhen belül kezdi 
felütni a fejét az a nézet is, hogy engedjenek a Mundzsur klánnak, ám ezt kevesen 
támogatják, de a széthúzáshoz elég. 
 A céh a kikötőnegyedben rendelkezik céhházzal, melyet most megerősítettek, és a 
gyermekek gyülekezőhelyévé tették napközbenre. Kora éjjelente a ház tanácskozástól 
hangos. Ilyenkor a halászok kötélbontó vasakkal felszerelkezett járőrei próbálnak 
biztonságot teremteni házaik környékén, emiatt visszaesett a halászat. A bevételek majd 
felét a „függetlenedett” halászok termelik, akik viszonylag békésen munkálkodhatnak a 
dzsad területeken, bár teljesen új rend szerint kell fizetniük az „adókat”. A piacokat is ők 
birtokolják, a halász céh több lakóházba húzódott vissza, és ott árulják a halat.  
A halászok céhe csaknem 60 tagot számlál, kb. ugyanennyi kisebb csónakkal, bárkával, 
és egyéb vízi alkalmatossággal rendelkezik. A tagok ismerik a kikötőt, a vizet, és a város 
menti partszakaszt is. Egyelőre kitartanak elveik mellett, bár ez csak vezetőjüknek 
köszönhető. Bár sokan vannak, és munkában edzett férfiak, nem kenyerük a harc.  
A céhmester az 53 esztendős Parbin Delvull, odrai születésű halász. A megtermett, vörös 
üstökű férfi halászcsaládból származik, szakmájának igazi ismerője. Erős, jól tartja 
magát, és nagy hangján szólni is képes, a halászok karizmatikus, tiszteletnek örvendő 
vezetője.  
A céh neves embere még Urbass Kontan, a Geliani születésű volt tengerészkatona, aki 
szolgálata letelte után kezdett halászkodni. Az kevéssé ment neki, ám most elemében érzi 
magát, és lelkesen vezeti hadba a megfáradt halászokat, szervezi a céh védelmét (egész 
jól). Parbin nagy támogatója, legalább is amíg az nem készül behódolni a dzsadoknak. 
Senki nem tud róla még céhen belül sem, hogy Parbint felkereste a con Dermini klán 
vezetősége, és titokban alvezéri pozíciót ajánlottak neki. Arról meg végképp nem tud 
senki, hogy pár napja Parbin el is fogadta az ajánlatot. 
 
Vitorlavarrók céhe 
A kikötőnegyed egyik legelfoglaltabb munkáscéhe ez. Békésnek, és híresen semlegesnek 
mondhatók. Az egyetlen, nagy műhelyet, melyet egy régi dokkból alakítottak át, 10-20 
család üzemelteti, ahol mindenki megtalálja a maga feladatát. Mivel igen elfoglaltak, 
nincs idejük politizálni, és egyébként is bárkitől elfogadnak munkát, mondván: a vitorla 
az vitorla, ha dzsad, ha gorviki hajón volt is. Emellett elég zárt közösséget alkotnak, 
tudásukat pedig féltékenyen őrzik. (Nem mintha nagy különlegességet tudnának…)  
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A céh vezetője az idős (62) Gerra Dussh, az ősz, odrai születésű vitorlavarró, akinek még 
nem remeg kezében a tű, és az öltésfajtákat is fejből tanítja. Céhével igyekszik kimaradni 
mindennemű csetepatéból, adót pedig csak a város hivatalos urának hajlandó fizetni, 
amíg ilyen nincs, elzárkózik. 
 
Gyertyaöntők céhe 
Kis létszámú, ám jelentős befolyással bíró céh. Mindennemű gyertyát készítenek itt, és 
egy alig öt esztendeje tevékenykedő hölgy, a vörös Rakhyra révén, aki nagyurak szeretője 
volt, megszerezte a városban a gyertyák kereskedelmének monopóliumát is. Mindenféle 
füstölőket, díszes, hangulatos, kicsi és nagy gyertyákat is öntenek, sőt, a szóbeszéd 
szerint még olyat is, amely mérgező. A Vertionoknak rendszeres adót fizettek a 
védelemért, több évre előre ki van fizetve a védelmi pénz. Álláspontjuk szerint, aki az új 
úr, az a vagyont is „örökli”, így most nem fizetnek senkinek.  
A céh 25-35 tagot számlál, plusz 15 inas/tanuló. Bár sok a nő, a férfiak az urak. Több 
polgár is tagja a céhnek, így nem senkikből áll. A céhmester a 45 esztendős, Pyarronból 
száműzött Hornus Dinva, a város tisztes polgára miután jó helyre házasodott, és három 
szép lány apja. 
A céh értékes tevékenysége miatt több másik céhvel is jó viszonyban van, megbecsültek, 
egyfajta közvédelmet is élveznek. 
 
 


