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A csillogás titka 
Kalandmodul 8-9 tapasztalati szintű karaktereknek 

Helyszín: Erion, Sheral-hegység 
JK-k száma: 3-5 
Modul ideje: Psz. 3692, Kyel második, „Akarat” havának ötödik napjától 
Író: Daru és Magyar Gergely 

A modulhoz a Hír című hangulatkeltő novella tartozik. 
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Tájékoztató 

A Csillogás titka című kalandmodul a Kalandozók.hu 2012.-es Téli táborához készült. A 
Mesélést négy egyenként három órás ciklusra terveztük. A modul 3-5 fős, 8-9. tapasztalati szintű 
kalandozó csapatoknak íródott, ezekhez hasonló erőkkel teljesíthető. A táborban a MAGUS 
hagyományos, 1TK alapú rendszerét használjuk, a modul is erre íródott. Kisebb átalakításokkal 
akár az UTK rendszerben is játszható, bár annak az eredeti MAGUS-tól eltérő, torz világképe 
apróbb problémákat okozhat. A modulhoz a Hír című hangulatkeltő novella készült. 

Bevezető 

Üdv Kalandmester! A következő modul egy lineáris felépítésű, meglepetést is tartogató 
alapprobléma köré épült ám több mellékszállal tarkított kalandmodul, amely a harcosabb és a 
szociálisabb karakterek számára egyaránt biztosítani igyekszik a megfelelő feladatokat, így a 
szórakozás lehetőségét. A modul végén morális döntés kényszere elé kerül a csapat, az időközben 
megtudott részletek más megvilágításba helyezik majd az eseményeket. 

Története szerint a karaktereket felkéri egy kereskedőház, hogy vizsgálják ki, mi történt a 
drágakő-bányájukkal, amellyel megszakadt a térkapu összeköttetés, és állítsák helyre. A 
csapatnak - akiket egy varázsló kísér - egy karavánvárosban kell kísérőket és felszerelést 
szerezniük, majd át kell vágniuk a Sheralhoz vezető dzsungelen és megküzdeniük a hófödte 
hegycsúcsokkal, mire a kaland végén kiderül, a kaput jogosan zárták be, és a bánya ősrégi 
egyezményekben meghatározott használati ideje lejárt. A velük utazó varázsló azonban újra meg 
akarja nyitni a térkaput. Hogy döntenek a karakterek? A megbízó, vagy az ellenfél haragjával 
néznek inkább szembe? 

KM! A modul csak egy váz, mely alapján te magad építed fel a kalandot. Ez is csak amiatt 
szükséges, hogy a táborban résztvevő csapatok ugyanazon világrészben, hangulatban, hasonló 
kihívásokkal nézzenek szembe, és így jogosan mondhassák a verseny győztesei: ugyanabban a 
csatában voltak jobbak, mint a többiek. A modul szereplői általad kelnek majd életre, te 
csempészheted bele azokat az apróságokat, melyektől a játékosokhoz fog idomulni, te töltheted 
meg élettel a szereplőket, te mozgatod, teszed hihetővé a világot. Ne félj hát kiegészíteni, a 
szükséges helyeken változtatni a részleteken, ha a történések nálad, a te csapatod esetében ezt 
indokolják. A modul rendelkezik ugyan egy lineáris eseményvázzal, ám ahhoz a lehetséges, vagy 
akár saját kútfőből merített mellékszálakból kell a csapathoz illő történetet összeválogatni. 

Régmúlt eseményei 

Psz. V.-X. század, Godon. A kezdeti kráni támadásokat kézzel fogható eredmény híján 
lassan beszüntetik, a mágusbirodalom megbuktatásának feladatát aquirok veszik át, saját 
módszereikkel. Psz. 970-ben megkezdődik az aquir beszivárgás Godonba, és az embernem első 
igazi mágikus hatalommal támogatott felemelkedésére tett kísérlet, akár egy férges alma, belülről 
kezd el rothadni. Az aquirok kapukat nyitnak Godon területén, megfertőzik a manahálót, 
átokköveik rontásokat terjesztenek, igyekeznek megosztani a csaknem ötszázéves háború 
hatására egyébként is több traumán és átalakuláson keresztülesett birodalmat. Psz. 1134-ben az 
aquirok megölik a Godoni Belső Iskola nagymesterét, a történészek Godonnal foglalkozó szűk 
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csoportja ezt a dátumot tekinti Godon bukásának. Erre az időszakra tehető, amikor godoni 
menekültek százai özönlik el a környező területeket, és a korábbi, kóborlovagok alapította 
területeken, vagy saját maguk által felfedezett vidékeken keresnek menedéket az omladozó 
mágusbirodalom elől.  

Garedinius, a Godoni Belső Iskola egyik mágusa is ez időben hagyja maga mögött Godont, 
hogy az őt üldöző aquirt és szolgáit maga után vonva enyhítsen a Godonra nehezedő nyomáson. 
Úját a Sheral felé vezetve jutott el az általa csak Csillogás Honának Kapujának nevezett helyre. 
Ez a misztikus nevű hely nem volt más, mint egy nagy barlangrendszer a Magas-Sheral embert 
soha nem látott csúcsai között, ami nem csak az emberi szemnek volt különleges és 
gyönyörködtető. Az anyagi síkon csodálatos, és sosem látott sűrűségben előforduló 
drágaköveivel, az éteri síkokon mágikus erővonalaival, és egy eddig fel nem fedezett külső síkkal 
való kapcsolatával keltette fel a mágus figyelmét.  

Garedinius kiválóan alkalmasnak találta a helyet, hogy üldözőjét csapdába csalva 
legyőzhesse az aquirt, vagy ha nem sikerül, hát kiűzhesse erről a világról, ám ekkor megismerte a 
„csillogás titkát”. A drágakövek ugyanis szoros kapcsolatban voltak a kristálysík urával, innen 
eredt máig használt hatalmuk is. Garedinius megismerkedett a Kristálysíkkal, és feléledt, győzött 
benne a világra nyitott godoni mágus, nem áldozhatta fel mindezt az ő életéért cserébe a pusztítás 
oltárán.  

Az aquirt másfelé csalni azonban már késő volt, az beérte őt. Garedinius új barátait 
kímélve, erejüket csak korlátozott mértékben használva csupán döntetlent tudott elérni, és 
hatalmas áldozatot hozott, tudása java részét, hatalmát veszítette a közdelemben. Az aquir sorsára 
hagyta az immár közönséges féreg-emberré vedlett varázslót, akire a biztos pusztulás várt a 
fagyos bércek között. A Kristályok ura azonban nem maradt hálátlan. Megóvta Garedinius életét, 
segített neki visszajutni az emberek közé,  és - mert ismerte már a nyüzsgő emberek uralta világot 
- jutalmat adott a godoninak, 2500 éves lehetőséget, hogy szakítson testéből, ahogyan ő áldozta 
magát, a Kristálysíkok ura is adott gyermekeiből az egykori varázsló és leszármazottai 
boldogulásának elősegítésére. Az emberek büntetlenül bányászhatták a drágaköveket a mindentől 
távol eső barlangban.  

Garedinius lejegyezte az egyezséget - jobb híján a barlang falára. Az idők során azután a 
tudás, a jog és a lehetőség, ahogy a hegycsúcsok rejtette barlangot a világgal összekötő térkapu 
titka is, a mágus leszármazottaitól messze vándorolt. Psz. 3426-ban, a gorviki támadás során 
Abadanából elűzött, Erionban a gyorsan kipusztult el Miyrazá család palotájában megtelepedő el 
Haresa kereskedőház birtokába került.  

Közelmúlt eseményei 

A tudás már régen feledésbe merült, amikor az el Haresa Ház eredete pontosabb ismerete 
nélkül vette birtokba előde hagyatékát, az Erionnal térkapu összeköttetésben lévő titkos 
drágakőbányát. Bevételeinek 60%-át tette ki a hetente utazóládányi tiszta drágakő. Ám Psz. 3692, 
Kyel első, „Szándék” havának 15. napján nem érkezett több szállítmány. Az időszakos térkapu 
nem nyílt meg, és a kapcsolat megszakadt, a bányászfalu egyetlen pszi-használói sem feletek az 
egyre kétségbeesettebb megkeresésekre. Az el Haresa Ház cselekvésre szánta el magát, és a 
feladat kényességét figyelembe véve régi adósához, egy Ynev szerte ismert szervezethez fordult 
segítségért. 
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Háttér 

Valójában - amit senki nem tud - az történt, hogy a megegyezésben foglalt határidő lejárt. 
Az emberek azonban nem reagáltak, sőt, tovább akarták hordani a drágaköveket, így a 
Kristálysíkok Ura egyszerűen megváltoztatta a térkapu irányát, az most már nem Erionba, hanem 
az ő síkjára nyílik. A csapdába került karaván felkészületlenségének és fellépésének 
köszönhetően a kristálysíkon pusztult, a bányafaluba pedig kristályharcosok érkeztek, hogy 
megszüntessék a drágakövek immár lopásnak tekintett bányászatát. Az ellenállókkal gyorsan 
végeztek, így esett, hogy a falu kapcsolata teljesen megszakadt a külvilággal.  

Körülmények 

Északon kitört a XIV. Zászlóháború, III. Zorkast visszafoglalta városát (Rowon) a 
Maremitáktól, Eligor herceg eltűnt, a pletykák szerint idegen létsíkon raboskodik, az Északi 
Szövetséget ügynökök harca teszi forrongóvá a 9. Vörös lobogó után.  

Délen az Amundok szorongatják az embernépek torkát, egyre törnek előre, sorra homokba 
fullasztva a sivatagi országokat. Mind a dzsad, mind a pyarroni, sőt, állítólag még kráni csapatok 
is, vereséget szenvedtek a Kékarcú hadoszlopaitól. Észak felé menekültek ezrei érkeznek.  

Ez a hangulat, ezek a hírek uralják Eriont a modul idejében, ahol Aramon Frayhol om 
Viniel, Godora helytartója van hatalmon.  

Időpont 

A modul ideje Psz. 3692 Kyel második, „Akarat” havának ötödik napja. 

Időszámítás 

A modulban a pyarroni naptár megnevezéseit, és a 20 órás ynevi napokra a pyarroni 
kultúrkör óra-elnevezéseit használjuk. (lásd hátrébb)  

Időjárás  

A modul idejében a hideg évszak elején járunk, amely azonban nem jelent nagy 
szélsőségeket Erionban, ahol a Godorai-tenger jelentősen hozzájárul az időjárás elviselhetővé 
tételéhez. Ennek megfelelően 10-18 fok van, az uralkodó szél nyugati, a tenger felől, és csapadék 
átlag 3-5 naponta hullik a városra, kis mennyiségben.  

A szárazföld belseje felé haladva a tenger hatása csökken, és átveszi helyét a kontinentális 
éghajlat. Eridan környékén száraz, viszonylag meleg idő van, 18-25 fok, kevés esővel, a 
széljárásban a Sheral alacsonyabb, nyugati hágóin átbukó szelek az uralkodóak, így zömmel 
délnyugatról fúj. Éjszakára gyakran 10 fokra is lehűlhet a levegő.  

A Sheralmenti dzsungelekben igazi meleg-párás idő jellemző, 25-40 fok is lehet, a 
páratartalom hihetetlenül magas, szelet alig érezni, csapadék pedig szinte minden nap hullik. A 
levegő éjszakára is csak alig hűl le.  
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A Sheral bércei között találunk az emberek számára legnehezebben elviselhető időjárást. A 
hőmérséklet 2-5 fok és -20-30 fok közötti, és felfelé haladva még hidegebb lehet. A széliránynak 
a csúcsok között nincs jelentősége, bármerről érkezhet. A csapadék mindennapos, hó formájában. 
Az éjszakai hőmérséklet nem változik jelentősen, csak egészen magasan érződik a nap hatása, ott 
viszont napi 30-50 fok ingadozás is lehet - a modul nem érint ennyire extrém időjárású csúcsokat.  

Mana-háló 

Erion területe koncentrált manasűrűségű területnek számít. Az egy pillanatban 
rendelkezésre álló mana mennyisége 500, visszatérésének sebessége pedig 40 Mp/kör.  

A Sheral menti terület, Eridan és a hegység sűrű manájú terület. Egy pillanatban 400 Mp áll 
rendelkezésre, visszaáramlása pedig körönként 30 Mp.  

A kristálybánya sajátosságai okán gyakorlatilag mana gócnak számít, lásd a koncentrált 
sűrűséget, erős zavaró hatásokkal.  

A csapat kalandba kerülése 

A játékosokkal szembeni legjelentősebb megkötés az lesz, hogy a csapat tagjai ismerjék 
egymást, egy kalandozócsapatot alkotva, és a csapat, vagy meghatározó többsége, vezetése, 
valamely jelentős ynevi szervezethez tartozzon, annak hűséges szövetségese legyen, annak 
zsoldjában álljon. Így érkezhetnek csapatok a Szürkecsuklyások, de a Kobrák klánjától is, az 
Inkvizítorok szövetségétől, vagy valamelyik egyéb nagy klántól, szervezettől is.  

EZ a szervezet lesz adósa a dzsad származású, erioni el Haresa Háznak. Ezért, amikor az 
segítséget kér, és alkalom nyílik az adósság törlesztésére, a szervezet elküldi embereit, a 
kalandozócsapatot. A parancsuk, amit a szervezet jellegétől függően kell majd 
megfellebbezhetetlenül közvetíteni a csapat felé egyszerű: legyenek a Ház segítségére, oldják 
meg az aktuális problémát, majd térjenek vissza (haza).  

Ezzel remélhetőleg elkerüljük a csapatok motivációhiányát, hiszen gyakorlatilag nem kell 
azonosulniuk sem a Házzal, sem a problémával, parancsra kell megoldaniuk, ugyanakkor 
jellemüknek, világnézetüknek megfelelően több féle megoldás is születhet. Szintén ezzel 
kívánjuk elérni, hogy a karaktereket viszonylagos szabadsággal alkothassák meg a játékosok, 
hiszen egy nagyobb szervezeten belül egészen extrém összeállítások is elképzelhetőek, és a 
feladatra is egészen extrém csapatok is érkezhetnek, hiszen nem mondjuk vallási 
meggyőződésből, hanem adósság lerovásaképpen teljesítik azt.  

A csapat a kaland kezdetének napján érkezik Erionba, a szervezet jellegének és a csapat 
származásának függvényében hajón, térkapun, szárazföldön, nincs jelentősége. Elhatározzák, 
hogyan látogatnak el a kereskedőházhoz a megbeszélésre, venni a feladatot, (ezt célszerű gyors 
párbeszédekkel rendezni). Az igazi modul ott indul, hogy terveiknek megfelelően megérkeznek, 
és az el Haresa Ház feje fogadja őket.  

A csapat egy jelszót kap, amelyet majd a megbízó el Haresa Háznál kell használniuk, hogy 
egyértelművé tegyék, őket „A” szervezet küldte. Ez pedig: közölniük kell, hogy leánykérőbe 
jöttek, és a család legszebb virágszálát akarják. 
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1. A megbízás (Tervezett játékidő 1,5-2 óra) 

A modul onnan indul, hogy a karakterek - vagy követségük - megérkezik az általuk 
választott/tervezett módon az el Haresa Ház palotájába.  

Érkezésük előkészítettségének függvényében (pl. bejelentkeztek előre, levelet, követet 
küldtek, nyíltan vagy rejtve mennek, használják-e a jelszót) gyorsan vagy lassabban, de 
bejuthatnak a családfőhöz, aki egy fogadószobában fogadja őket, tanácsadói segítségével 
ismerteti a helyzetet és a feladatot, és melléjük rendeli Sufurt.  

• Amennyiben a party olyan balfék, hogy harcba keverednének az őrökkel, esetlen 
megpróbálnak erőszakkal, netán titokban bemenni a palotába, érzékeltessük, hogy 
ez nem egyszerű dolog. A palota mágikus védelme számukra leküzdhetetlen, és az 
őrök is képzettek, segítik őket. A palotának van ügyeletes mágiahasználója, védelmi 
varázslatai, őrei, harci tigrisei; egy tolvajklán is védelmében tartja... Vész esetén 
még egy dzsinnjük is van. KM, ez esetben próbálj meg még halálozás, de 
mindenképpen JK halálozás előtt beavatkozni, és vegye őket észre/érkezzen meg 
olyan, aki tudja, kiket várnak, kik lehetnek a karakterek, és állítsa le a harcot. 
Természetesen egy ilyen belépő megpecsételi a tárgyalás hangulatát... 

• Amennyiben a játékosok minősíthetetlen stílusban, abszolút hihetetlenül adják elő a 
jelszót, az őr nem biztos, hogy tudja majd, kik ők, hiszen nem hirdették ki a titkot 
mindenkinek - azaz előfordulhat, hogy elzavarja őket. Ennek megoldása, 
győzködése is érdekes szerepjáték alkalom lehet. 

 
A tárgyaláson jelen van a családfő, Khareb el Haresa; a családfő tanácsosa, Dzselbál ibn 

Frenna, Dzsah papja; és Sufur, a varázsló, a karakterek majdani kísérője. (Szolgák, testőrök igény 
szerint) 

Khareb itallal kínálja őket, a pohárban mindenkinek egy mogyorónyi drágakő akad a fogai 
között... (Akvamarin, 20 karát, mágikusan nem tiszta, értéke 50 arany) 

A tárgyaláson a következőket tudják meg: 
• A feladatot a „klán” parancsára hajtják végre, ezzel rendezik tartozásukat - 

amennyiben sikeres/legjobb tudásuk szerint hajtják végre.  
• Hogy neki kedvezően lássák el a feladatot és időleges hűségüket megszerezze, 

mindenkinek a kezében tartott drágakövet ajánlja fel, ha sikerrel térnek vissza, 
megtarthatják. (Nagy bajban van, KELL neki az eredmény, pénz van bőven) A 
klánnak vagy elmesélik, vagy nem... 

• A titkokról csak vázlatosan, sok mindent elhallgatva nyilatkozik. Elmondja, hogy 
van egy kereskedelmi lerakat (valójában a drágakőbánya), valahol messze a Sheral 
bércei között. Innen értékes szállítmányok érkeznek minden héten. Megszakadt 
velük a kapcsolat, a szállítmány nem érkezett meg. Feladat: oda kell menni, 
kivizsgálni, mi az ok, rendet tenni, helyreállítani a szállítást. Ennek segítésére 
FELTÉTLENÜL velük megy Sufur. (A varázsló mindenképpen kell, hogy 
megvizsgálja/helyreállítsa a térkaput) 

• A bányát nem lesz nehéz megtalálni, hiszen csupán a Sorscsapás árok vonalát kell 
követni fölfelé, Eridan városának magasságában. Még térkép sem kell hozzá, az 
más kérdés, hogy az út nehéz, és évszázadok óta nem járt arra senki… 
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• NEM MONDJA EL, lehetőleg, hogy drágakőbányáról van szó, hogy a szállítás 
térkapuval történt, hogy az itteni oldal „vak” lett, hogy a szárazföldi úton 
évszázadok óta nem járt senki...  Ezekből CSAK annyi információt ad ki, amennyit 
muszáj, de terel inkább, és úgy kell mindent kihúzni belőle. Hiszen az egész igen 
titkos.  

 
A tárgyaláson a dzsad vezető, megbízó szerepben van, ezt tartja is. Itt ő a főnök. 

Amennyiben megegyezés születik valami másról is, a Dzsah-pap használja csak a Szent 
szerződés varázslatát... (PPL1,144) 

Ide kívánkozik, hogy a családfő már fordult 
segítségért az istenekhez is, a Dzsah-pap 
közbenjárására. Dzsah-bölcseségét azonban rossz 
kérdéssel akarták igénybe venni, a „miért nem 
működik a bánya térkapuja?” kérdésre ugyanis „A 
bánya térkapuja működik.” volt a válasz. (Hiszen az 
csupán máshová vezet.) Többször nem próbálkoztak, 
az isteneket sem jó túl gyakran háborgatni.  

A tárgyalás után ideje távozniuk, a mesélési idő 
függvényében lehet még idő egy-két tervezett vagy 
közben kialakult mellékszálra. Felkészülhetnek, 
ahogy gondolják, pl. utánajárhatnak, kérdezhetnek, 
olvashatnak a dolgoknak, felszerelést vásárolhatnak, 
stb.  

 
Az Erionból a Sheral menti Eridanig tartó utat átugorjuk, erről csak az utazás terveinek 

megfelelően érdemes egy gyors leírást adni, sorsdöntő esemény nem következik be.  
A Második ciklust az Eridanba való megérkezéssel kell kezdeni! 

M1 Igazi lánykérés 

Ezt a mellékszálat akkor érdemes bemesélni, ha az előkészületek gördülékenyen haladnak, 
és olyan csapatoknak, akik igénylik az ilyen szerepjátékot, szociális karakterek, vagy komolyan 
rákészültek a leánykérés álcájára (komolyan vehetők).  

Az őröknek nyilván nem hirdették ki a jelszót, azt csak a parancsnokok tudják.  
Ha meggyőző csapat érkezik, találkozhatnak a harmadik feleséggel, a kicsit szabados 

gondolkodású Rosillával, aki szándékaikat megtudva megpróbálja behálózni őket, és teljes 
komolysággal rábeszélni őket az ő kisebbik lányára. (Nagy előny, dicsőség lenne neki, ha elkelne 
mind a két lánya). Érdekes játék alakulhat ki ebből, főleg, miután a családfő is belekerül a képbe, 
és kiderül, miért is vannak itt a karakterek valójában. Persze a szál tovább is vihető, amennyiben 
a leánykérő karakter valóban hasznos szövetséges lehet, akár kaphat egy lányt is... (természetesen 
komoly egyezkedéseknek is csak a sikeres küldetés után van létjogosultsága) 
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M2 A vándorló szolga 

Az el Haresa Ház sem mentes a vetélytársaktól, ellenfelektől. A palotába nem egy kém 
épült már be. Ez esetben a csapatot megkörnyékezi egy szolga, aki FELTÉTLENÜL velük akar 
menni, pl. hogy magát mentse. Szabadon kidolgozható, a csapathoz igazítva, lehet nő vagy férfi, 
rendelkezhet hasznos ismeretekkel, tudhat titkokat (hazudhat is), önmagát kell mentenie, ezért 
kell elvinni, találhat ki bármit, amivel hathat a karakterekre. (KM, azért ne lépj ki az NJK 
szerepből) Célja: minél többet kiszedni a karakterekből beszélgetés során, amennyiben 
lehetséges, akkor pedig velük menni, és ott mindent megfigyelni. Nyilván akár segít is nekik, 
főleg, amikor már forróbb a helyzet - ő is haza akar jönni. 

2. Megérkezés Eridanba (Tervezett játékidő 3-4 óra) 

A modul ezen epizódjában a csapat fő feladata az lesz, hogy a bánya felkutatására 
expedíciót szervezzen. A dzsungelen át kell jutni egészen fel a Sheral bérceinek tövéhez, ahol is 
meglelhetik a bányát. Ezen az úton nem lesznek fogadók, kocsi állomások, sem vándorváró 
települések. A megfelelő mennyiségű élelmet, tiszta ivóvizet, és a haladáshoz, valamint az 
éjszakázáshoz szükséges felszereléseket valahogy el kell vinni. 

Badarság egy csapatnak arra hivatkozni, hogy van velük egy pap, aki ételt teremt, és vizet 
áld. Szükség esetén gyógyít. A dzsungel veszélyes és kegyetlen. A kalandmester pedig nem lesz 
rest úgy alakítani történéseket, hogy az ilyen könnyelműségeket ne használhassák ki a játékosok. 
Ugye? Arról nem beszélve, hogy a papnak már a második napon tele lesz a hócipője, ha mindent 
tőle várnak majd el. 

Ép ezért fontos, hogy a KM akár más NJK útján, vagy már a küldetés megbeszélésekor 
tudassa a játékosokkal, hogy a dzsungel veszélyes. Egyedül neki vágni őrültség, és hiába magas 
szintűek, ez egyenlő lesz a halállal. 

Tehát Erdian lesz az a hely ahol felkészülhetnek az expedícióra. Fogadhatnak 
teherhordókat. Vehetnek élelmiszert, vizet, gyógyszert, sátrakat, és minden egyéb dolgot amire 
szükségük lehet majd a sűrű dzsungelen való átjutáshoz, majd pedig átkelni a sziklatengeren, a 
gleccseren és végül megtalálni a bányát. 

A fentiekből kiderül, hogy ez egy elég szabadjátékú epizód. A KM és a játékosok 
fantáziájára van bízva, hogy a karaván szervezést miként oldják meg. Amit viszont irány 
elvekként lefektetünk a Kalandmester részére: 
• A karaván megszervezése – teherhordók, állatok, élelmiszer, takarmány,  felszerelés, stb. 

beszerzése – sok pénzbe fog kerülni. A KM alakítsa úgy, hogy lehetőleg a csapat minden 
pénze elmenjen erre a feladatra. 

• Bárhol ahol érdeklődnek felfogadható teherhordó emberek iránt céljukat megtudva – ami a 
dzsungelen való átjutást illeti – erős vonakodásba fognak ütközni. Senki nem meri 
kockáztatni az életet, mert a dzsungel ismeretlen veszélyeket rejt. Őrült legendák keringenek 
vérszomjas szörnyekről, emberevő törzsekről. Tehát a játékosok részéről elvárt a jó rábeszélő 
készség. De célt érhetnek intrikával, erőszakkal, mágiával, és persze sok pénzzel is. 

• A karaván megszervezése fel fogja kelteni az emberek figyelmét. Az, hogy valaki a 
dzsungelen akar áthatolni, hamar el fog terjedni a városban. Ennek fényében a játékosok 
sorsát tovább fogják nehezíteni a csalók, akik olcsó lehetőségeket fognak kínálni, magukat 
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professzionális dzsungel járóknak titulálva. Majd természetesen az előleggel, vagy más úton 
kicsalt pénzzel eltűnnek. 

3. Az expedíció (Tervezett játékidő 3 óra) 

Az, hogy ebben az epizódban mekkora sikerrel birkóznak meg a játékosok, nagyban 
befolyásolja az, hogy az előző epizódokban mennyire tudták az út sikerét megalapozni.  

Ehhez az epizódhoz több eseményt (mellékszálat) dolgoztunk ki. A kalandmester belátása 
szerint válogathat belőlük, attól függően, hogy a csapata mennyire jól, vagy rosszul teljesít. 

Irányelvként ebben az epizódban az lefektetjük, hogy a játékosok önhibáján kívül lehetőleg 
ne haljanak meg, de szenvedjék meg az utat, és mire elérnek majd a bányászfaluhoz lehetőleg 
semmijük se maradjon és rajtuk kívül, valamint Sufur varázslón kívül más ne maradjon. Szóval a 
teherhordó szolgák, felfogadott karavánkísérők, állatok, stb., nyugodtan hullhatnak. Érezzék a 
vállalkozás veszélyét és súlyát. 

M3 A láthatatlanok törzse 

Róluk akár a Eridanban is hallhattak rémesébe illő történeteket. Lehet hogy akkor bolond 
legendának hitték, most azonban maguk is megtapasztalhatják e rettenetes nép haragját. 

A buzzgoblinok (B.44) nem szeretik, ha vadászterületükre idegenek tévednek. Rendkívül 
harcias törzs. Nyíltan nem veszik fel a harcot. Nagyon jó lopakodásukat és rejtőzködésüket 
használva sokáig csak kísérik az idegeneket az hazai terepen, majd amikor a legkevésbé 
számítanak rá, fúvócsöveikből mérgezett tüskéket lőnek ki rájuk és kőeszközeikkel lerohanják az 
elbódított, émelygő ellenséget. Bár gyengék, de sok lúd disznót győz. 

Ha a buzzgoblinoknak sikerül a csapatot legyűrni, akkor falujukba cipelik őket, ahol 
meztelenre vetkőztetve, megkötözve egy földbe ásott lyukba dobják őket. A többi a 
Kalandmesterre van bízva. 

M4 Az állatok haragja 

A sűrű őserdőben különféle fenevadak tanyáznak. A kalandmester nagy kedve lesz a 
teherhordókra vadászó jaguár vagy tigris. A folyóvizekben krokodilok várják éhesen az átkelő 
karavánt. Attól pedig nincs rosszabb, amikor a karaván egy Nganga (B.22)csoport nyugalmát töri 
meg. 

Apró de annál bosszantóbb problémákat okozhatnak mérges kígyók és a veszélyes pókok is 
az óvatlan utazóknak. 

M5 Kellemetlen útitársak 

Tovább fokozhatjuk az őserdőben a nyomást, ha Erdőpillék találnak a karavánra (B.74). 
Röptükben kecses és apró szárnyas humanoid lények igyekeznek majd felbosszantani az 
utazókat. És jajj annak, aki lecsapja egyik társukat. Ebben az esetben tömegesen fognak támadni, 
akár egy darázsfészek. Mérgezett nyilaik (apró tűk) hamar ki fogják kezdeni a csapatot. 
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M6 Elveszett kyr város 

A dzsungel mélyén a csapat romokat fedez fel. Indákkal benőtt fehér márvány oszlopok 
meredeznek ki a földből. Leomlott falak bukkannak elő a növényzetből. Egy elfeledett kyr 
település romjai, amire persze csak a falakon található vesétekből jöhetnek rá. 

Elsőre veszélytelen tűnik, ám a romok között egy barlang nyílik, és a sötétben még sötétebb 
erők lakoznak. Ki gondolná, hogy egy elhagyott Orwella szentélybe botlottak, s odalent 
élőholtak, és más borzadalmak fogadják őket. 

Persze a sikeresen helytálló csapatot meg lehet jutalmazni egy kyr arany szobrocskával. 

M7 A hegymászás veszélyei 

Az őserdőt elhagyva még jócskán kell haladni a magas 
hegyek felé, ahonnan a folyó ered. Vékony párkányokon, és 
meredek falakon kell felkapaszkodni, miközben hatalmas 
kövek gördülnek alá a magasból, és párkányok szakadnak le. 
Csak az ügyesség, a gyorsaság, a mászás, na meg az esés 
próbák menthetik meg a partit a szörnyethalástól. 
Kockadobáló partikat képesség és képzettség próbákkal lehet 
izzasztani ízlés szerint.  

Ha nem sikerült másképp elkoptatni a teherhordókat, és 
a cipelt felszereléseket, akkor itt nyugodtan a mélybe 
zuhanhat minden és mindenki. Persze a játékosok lehetőleg éljék túl.  

4. A bányászfalu (Tervezett játékidő 3 óra) 

M8 Hírvivők 

Ezen mellékszál szerint a faluból, a kristálylények "támadása" után, a térkapu és így az 
összeköttetés megszűnésével két hírvivő indult útnak Erionba, hogy tájékoztassa a 
kereskedőcsaládot és segítséget kérjenek. A lehetetlen vállalkozásra az utolsó harcos és egy 
bányász indult útnak. A felszerelés és élelem mellé megkapták az őröknek járó két drágaköves 
medált, ami hőaurával védi annak viselőjét.  

A hírvivők lassan haladtak, és a falutól egy napnyira sziklasárkányok támadták meg őket, 
és mindkettőt széttépték. A karakterek megtalálhatják a maradványokat, amiből egyrészt, 
tudhatják, hogy jó nyomon járnak a falu felé, másrészt kombinálhatnak, hogy vajon mi 
történhetett a faluban.  

A faluban 

A bányászfaluba érkezve csönd és látszólagos nyugalom fogadja a kalandozókat. Minden 
kihalt, sehol senki. Az épületek épek, leszámítva az egyik szállásház tetejét, amit lebontottak, 
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hogy tüzet rakhassanak - a kristálylények keltette mágikus zavarban nem működnek az eddig fűtő 
hőristályok.  

A kristálylények csak a bányákat zárták le, a falut nem bántják. A maradék falubeli, (11 
ember) nem tud mit kezdeni, a karaván eltűnése és a kristálylények "támadása" és vezetőik 
elvesztése miatti sokkban vannak, és reménykedve várják a hírvivők hozta segítséget. Csak a 
konyhát és a lentebbi szállásházat használják, őrt nem állítanak, a bányának és a térkapu-
barlangnak a közelébe se mennek.  

A karaktereket megmentőkként fogadják, és csak kicsit esnek kétségbe, amikor esetleg 
hallanak az elesett hírvivőkről. Mindenben segítenek, elmondják az eseményeket, de félnek, és a 
bányának sem látják több hasznát már. Mindannyian vissza akarnak jutni Erionba.  

Vizsgálat 

A karakterek és Sufur, a varázsló kivizsgálhatják, mi történt. Ehhez a legelső út a 
bányászfalu még élő lakóinak kikérdezése, illetve az épületek, netán a bánya átvizsgálása.  

A falubeliektől a következőket tudhatják meg, vázlatosan: 
• Elmondják, hogy a „drágakőkaraván” (így hívják nem kis nagyképűséggel a nagy 

ládát, illetve azokat, akik éppen hazamehetnek Erionba az időszakosan megnyíló 
térkapun) elindult reggel, de nem tért vissza, pedig délután, legkésőbb este mindig 
visszatérnek. (a bányában ilyenkor pihenőnap van, várják a friss váltást, ellátmányt, 
híreket) 

• Kora este mégis történt valami, a térkapu-barlangból kristálylények jöttek elő, és 
elfoglalták a bányát, megölték, aki ott volt, vagy aki el akarta űzni őket. Az emberek 
elmenekültek előlük, a túlélőkhöz azóta nem nyúltak. A halottakat - a nyomok még 
látszhatnak a hóban - a katonák háza mögé fentették, megfagytak. Temetni nincs 
hova.. 

• A varázserőket is összezavarták, azóta nem működnek a hőkövek, fűteni kell. (A 
bányában a kristályok eddig is összezavartak minden mágiát, de ez most kiterjedt az 
egész falura) 

Ha az épületeket alaposan átvizsgálják, a következőkre bukkanhatnak: 
• A bányavezető feljegyzései szerint eddig semmilyen rendellenesség nem történt, a 

drágakőkaravánt összeállították, az utolsó bejegyzés az, hogy útnak indult. 
• A barlangokba benézve látható, hogy a kristálylények nem állnak már őrt. A falba 

olvadva pihennek, és csak akkor élednek fel és lépnek a behatolók elé, amikor azok 
öt láb közelségbe érnek.  

• A bányabarlang falán, a bejárathoz közel, felfedezhetik az „emléktáblát” - ahogy a 
bányászok hívják -, ami a godoni mágus és a kristályúr „szerződése”. Garedinius 
godoni nyelven véste a kőbe az általa kreált szöveget, ami a megegyezést írta le. Ezt 
elolvasva, némi naptárismerettel kiszámolható, hogy közel jár, ha nem már le is telt 
(valójában letelt) a kristályúr által rendelt idő. Ennek értelmében ezentúl már nem 
engedik a kristálylények a bányászatot az embereknek.  

• A térkaput megvizsgálva kiderül, hogy az még működik… Átlépve rajta pedig a 
Kristálysíkra juthat bárki… 

A kristálylények alapvetően betolakodóként, ha drágakövet akarnak vinni, tolvajként 
kezelik az embereket. Nem támadnak, csak a barlangokba nem engednek senkit. Megfelelően 
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óvatos fellépéssel azonban akár beszédbe is lehet velük elegyedni. A kristálylények godoni 
nyelven beszélnek (ezt ismerik), illetve a karavántól elsajátították a közös nyelv alacsony fokát, 
ezen csak keveset tudnak. Aki rendelkezik pszivel, az olyan módon is kommunikálhat velük, 
válaszolnak.  

A kristálylényektől meg lehet tudni az egész fenti problémát és az okokat. A karaván 
agresszív volt, meghaltak. Emiatt az érkező kristálylények agresszíven léptek fel. A 
kristálylények nem gondolják, és nem is érdekli őket, hogy a mostani emberek nem azonosak a 
godoni mágussal, és hogy nem ismerik a megállapodást. Az lejárt, aki több követ akar, lop. A 
térkapun is lopni akartak, elvették. Nincs mód a visszaadására. Több drágakő kitermelést sem 
engedélyeznek, sőt, a bányába sem engednek be senkit.  

Probléma 

A karakterek a probléma részleteinek feltárása 
után el kell, hogy döntsék, hogyan tovább.  

Feladatuk a térkapu és a bánya helyreállítása… de 
ez lehetetlen. Az eredeti térkapu már máshová nyílik. 
Újat csak a falun, a drágakövek zavaró sugárzásán 
kívül, a menedékházban tudnak csak készíteni. Ha 
azonban ezt a kristálylények engedélye nélkül nyitják 
meg, vagy akár egyetlen drágakövet is át akarnak vinni 
rajta, akkor azok akár ki is támadnak a barlangokból, és 
megsemmisítik azt is, és mindenkit, aki ellenáll.  

A falubeliek haza akarnak menni. Térkapuval 
lenne a legegyszerűbb, egy újabb karaván 
megszervezéséhez kevés a készlet… és sok a fölösleges 
teher… akár emberben is. Még a karakterek gyalogos 
hazajutása is kérdéses… 

Sufur ragaszkodik a küldetés végrehajtásához, ő minden vitában a végsőkig fogja 
képviselni a kereskedőház érdekeit és a családfő által adott feladatot. Ha kell, a karakterek ellen 
is fellép, persze akár meg is győzhető… ez lenne a kívánatosabb megoldás, ugyanis nélküle nem 
sokra mennek majd a hazajutásban.  

Innentől kezdve a játékosokon áll, milyen megoldást választanak, és hogy számolnak majd 
el otthon vele. Az idő azonban telik, az élelem, és a tüzelő pedig a becsülettel együtt fogy… 
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Összefoglaló a bányászfalu lakóiról 

Tisztség Név Karaván Kr. lények Túlélő 
Bányavezető (Ψ) Jaffar Eruf - Meghalt - 
Gilron-pap (Ψ, Mp) Hasszen Kuil Meghalt - - 
3 Harcos (1Ψ) Rupo, Amid, Zulle 1 meghalt 2 meghalt * - 
Szakácsnő Rosella - - Él 
2 inas Yamir és Gahum - - 2 él 
Varrónő Mirsal - - Él 
2 szolgálólány Fatea és Ardena - - 2 él 
10 bányász … 4 meghalt 2 meghalt 4 él* 
Írnok (Ψ) Nayat Meghalt - - 
Varázsló (Ψ, Mp) Korred Zuffel - Meghalt - 
Felcser  Nászir - - Él 
Összes: 24  7 halott 6 halott 11 él 
 
Ψ - Pszi-használó. 
Mp - Mágiahasználó. 
* - A Hírvivők mellékszál alkalmazása esetén egy-egy fő innen a hírvivő csoport, és ők a 

sziklasárkányok áldozatai lesznek. 

M9 A kristálysík 

Ha idő engedi, a karakterek az eredeti, immár a Kristálysíkra vezető térkapun keresztül 
átjuthatnak a Kristálysíkra. Itt minden drágakövekből épül fel, kristálylények lakják.  

Megtalálhatják a karaván maradványait - itt nem bomlanak el, senkinek nem kellenek - 
csak a „lopott” drágaköveiket vették el.  

Akár még egy Kristályúrral is beszélhetnek, aki tájékoztathatja őket. Harcolni nem sok 
értelme van, ebben az esetben még a visszatérésük is kétséges. Ha olyan a fellépésük, akkor a 
barátságos tájékoztatás mellett akár még a hazajutásukat is segítheti a Kristályúr, ha cserébe 
elintézik, hogy ne legyen bányászfalu, bányászok, meg drágakő tolvajok…  

Ebből a szálból is érdekes megoldás kerekedhet.  

Végső elszámolás (Tervezett játékidő 10-15 perc) 

Ezt a részt már csak beszélgetés formájában, a terveknek és megoldásoknak megfelelően 
célszerű lemesélni. Érdemes sorra venni, mi történt, hogyan, kivel, milyen veszteségek árán 
jutottak haza a karakterek, ha haza indultak egyáltalán. A megoldások függvényében érdekes 
lehet kielemezni, hogyan számolnak el a kereskedőháznak, a klánjuknak, és hogyan végződik ez 
a kalandjuk. 
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Eseményvázlat 

KM, a modul eseményvázlata szemléltetni hivatott a modul eseményeinek láncolatát, 
egyben lehetőséget teremt a mellékszálak betervezésére. Használd, jelölj bele nyugodtan, így 
tiszta képet kapsz majd arról, mikor minek kell következnie a mesélés során.  
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Helyszínleírások 

Eridan 

Godora sűrű erdők borította néptelen síkságának déli féltekén, majdnem az Eriont és 
Ordant összekötő kereskedelmi út felénél, egy karcsú hegyi zuhatag táplálta kristálytiszta tó 
partjánál különös tanyát vertek a menetükben megfáradt kereskedők, kalmárok. Ez az a hely, ahol 
már sűrűn burjánzó esőerdők megindulnak Ynev hófödte gerincének, és ahonnan az út már 
meredeken kapaszkodik tovább, át a hágón, Ordan felé. 

Valamikor az ezüstösen csillogó tó partján szemet gyönyörködtető kyr város állott, mely 
később pompáját vesztette, majd elnéptelenedett. Mára csupán a tóba nyúló félszigeten van egy, a 
régmúlt városának maradványaiból felépült kisebb település, melyet a tavat körülölelő füves 
síkságtól kőből rakott, és sárból döngölt fallal kerítettek el. 

A falon kívüli a füves területen az Eriont Ordannal összekötő úton haladó utazók és 
karavánok pihennek meg. E különös gyűrű mely körbeveszi a várost, leginkább egy folyton 
változó, nyüzsgő  sátortárborra hasonlít. Százával, ha nem ezrével sorakoznak itt felvert sátrak, 
szekérerődök. Mindenki igyekszik a legjobb helyett elfoglalni magának, lehetőleg minél 
közelebb a tóhoz, hisz a hely jelentősége a tiszta, hűsítő ivóvízben rejlik, mely szomját oltja mind 
a megfáradt utazónak, mind a terheit cipelő állatnak. 

Ynevi népek nyüzsögnek mindenfelé, mintha csak egy hangyabolyt szemlélne az utazó. 

A belsőváros 

Ám mielőtt elvegyülnénk a karavánok különös és nem éppen veszélytelen forgatagába, 
először pillantsunk be a félsziget városába. Két masszív bástyával védett majd 8 láb magas 
kétszárnyú vasalt fából készült kapun lehet bejutni, melyet szükség esetén erős vasráccsal lehet 
megóvni.  

A szigorú védelemnek az oka, hogy kizárólag csak azok léphetnek be a városkába akik ott 
laknak, illetve akik kifizetik a nagyon drága, 1 ezüstöt kóstáló kapudíjat, amihez hozzátartozik, 
hogy csak fegyver nélkül lehet belépni. A bejutás rendjére jól képzett, morcos tekintetű zsoldosok 
felügyelnek.  

A város gazdasági forrása a kint kavargó tömeg. Jóformán semmit nem termelnek, mindet a 
városfalon kívül letáborozott kereskedő karavánoktól vesznek meg. A városkapu előtt ezért egy 
méretesebb piactér alakult ki, ahol a karavánok kereskedői árulják portékáikat a helyi 
lakosoknak, na és persze egymásnak. 

A város lakói szolgáltatásaikból tesznek szert vagyonra. Bent a városba több kényelmes és 
pazar felszereltségű fogadó, taverna várja az utazókat. Található itt egy dzsad érdekeltségű bank, 
mellyel szemben egy pyarroni templom épült. 

 A félsziget legimpozánsabb épülete a Fürdő. Gőzfürdőit ugyan fával fűtik, de csodaszép 
oszlopcsarnok szerű szárnya benyúlik a tóba is. A helyiek büszkén állítják, hogy ez az épület a 
kyr város öröksége. 

A kisváros utcáit a meleg klímában burjánzó ligetek, kertek teszik már-már meseszerűvé. A 
csobogó szökőkutak mellett sokan pihennek meg a bársonyos füvön, és hallgatják a lantok 
hangját. Persze azért illik pár rezet dobni a helyi muzsikusoknak. 

A városba belépő idegent rend és tisztaság fogadja. A közbiztonsága kiemelkedően jó, a 
bűnt nem ismerik. Ha valahol még is probléma adódik, azt kizárólag ide érkezett utazók okozzák. 
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A városra vigyázó zsoldos őrség ilyen esetben azonnal a falon kívülre dobja az utazót, és többet 
be se teheti a lábát. 

Rebesgetik, hogy a zsoldosokat erioni pénzekből tarják fent, akiket ordani ügynökök – 
tűzvarázslók – is támogatnak. Nem meglepő, hogy e két városhatalom igyekszik biztosítani az 
összekötő úton található pihenők biztonságát. 

A falon kívül 

Nem ilyen idilli a kép a városfalon kívül! Karavánok érkeznek és más karavánok indulnak 
tovább nap, mint nap. Utazók állnak meg több kevesebb időre, hogy a két óriásváros között tartó 
útjukon pihenőt vegyenek. 

A felállított sátortárborok és szekérerődök között kialakult különös forgatagban portékákat, 
állatokat, de akár még rabszolgákat is adnak vesznek egymás között az utazók. Itt aztán minden 
megtalálható és az áraknak csupán a fantázia szab határt, no meg persze az alku. 

A folytonos változás, az utazók cserélődése egy állandó káoszt tart fent. A félszigetre 
vigyázó zsoldos sereget hidegen hagyja ez az állapot. Ők a város biztonságára vigyáznak, de nem 
is lennének képesek ezt a káosz átlátni, kordában tartani. Túl sok erőfeszítésbe kerülne. 

Ennek megfelelően mindig változó és sajátos törvények alakulnak ki a táborozó 
szomszédok között, melynek alapja az, hogy éppenséggel ki milyen világnézetet vall, vagy 
miképpen tűri meg a szomszédját. Ha valaki itt valamilyen bűnt elkövet, a legrosszabb amitől 
tarthat, az a bosszú. 

Csak egy íratlan szabály van: „A víz mindenkié!” - és ezt az egy törvényt mindenki 
betartja. 

 
A káosz kellős közepén áll egy – egyetlen egy - két szintes kőből rakott, sárral tapasztott 

épület. Az állandóság temploma a változás mezején nem más, mint egy kocsma. Egy végtelenül 
puritán berendezésű, bűzös, koszlott ivó. 

A hely színvonalára rögtön magyarázatot ad az az egyszerű tény, hogy e helységnek nincs 
tulajdonosa, sem személyzete. Hogy mikor és ki emelte az épületet, az mára már teljesen 
homályba veszett. Annyi bizonyos róla, hogy már többször is leégett, és hogy mindenki csak úgy 
hívja, hogy az Ivó. 

Ez a találkozók és megbeszélések, a spontán kialakuló mulatságok (vagy verekedések) 
helye. Belépés üres kézzel elképzelhetetlen. Aki ide be akar jutni, az hozzon magával ételt italt, 
de ne csak magának! Aki viszont lantot hoz, az bizton számíthat a nagyérdemű csőcselék 
megbecsülésére, persze csak ha dalra fakad. 

Vannak más állandónak mondható pontok is a forgatagban, de ezek helye folyton változik. 
Az egyik ilyen nagy népszerűségnek örvendő „közös program” az aréna, mely egy kötéllel vagy 
lánccal elkerített 5x5 láb területű küzdőtér.  

Itt próbálnak pár szabályt megtartani. Csak fegyvertelenül lehet küzdeni, test a test ellen, 
egy az egy ellen, mágikus trükkök nélkül. 

Komoly fogadások köttetnek a győztesre és az aréna bajnokai néha napokig tündökölnek 
míg végül nem jön egy erősebb ellenfél, vagy csak ki nem lehelik lelküket a fáradságtól. 

Néha elfajul a küzdelem, és kiszabadul a szabályok kereteiből. Ilyenkor általában fegyveres 
tömegverekedéssé fajul, mely csak akkor csitul alább, amikor már nem tud több vér folyni. 

Egy másik különös pont mely szintén változtatja a helyét a prédikátorok tere. Számtalan 
ismeret, ismeretlen és nem elismert vallás papja, szekta tagja próbálja itt hitét a tömegekre 
ruházni, erőltetni. Ki nagyobb sikerrel, ki semmilyen eredménnyel. Vannak akik helyben 
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improvizálnak hitet a maggazdagodás reményében, és vannak akik Ynev végét prédikálnak. 
Mindennapos látvány, hogy egy-egy önjelölt prófétát meglincsel a tömeg, mert nem tetszik nekik 
a mondókája. 

A közbiztonság csapni való. Fejvadászok, orgyilkosok roppantmód kedvelik ezt a zavarost. 
A tömegben tolvajok, rablók, csalók vegyülnek, és keresik áldozataikat akik néha bandákba 
szerveződnek, de nyíltan sosem mutatkoznak, hiszen a karavánokat kísérő zsoldos katonák nem 
ismernek kegyelmet. Inkább diszkréten lopnak, zsebelnek, hamis bájfőzeteket árulnak, vagy 
szerencsejátékban verik át a gyanútlan játékost. 

Van, hogy épp csoda gyógyszernek mondott bódító itallal itatják a naiv utazót, hogy aztán a 
magatehetetlen áldozatot egy sátorba húzva megfosszák minden vagyonától. Rémhírek 
keringenek arról is, hogy néha az így elfogott embereket sötét istenek áldozzák a sátorponyva 
takarásában. Kos fejes isten papjai, vagy Orwella boszorkányai? Az igazat csak a kalandmester 
tudja. 

A palota 

Az el Haresa kereskedőcsalád erioni palotája a Kereskedőnegyed általuk kormányzott, 
Dzserrak kerületének központi terén áll. A Psz. 3600-as évek elején épült fel ez a dzsad és erioni 
stílusjegyeket ötvöző, fényűző épületegyüttes. A melléképületek sora öleli a központi, négy 
kupolatornyos palotaépületet, így hagyományos falszakasza csak igen kevés van. Az udvar képes 
egy nagyobb karaván befogadására is, de a nagy kapu zártsága esetén sem csökken a forgalom, 
ugyanis külön részt alakítottak ki a drágakő üzletnek, és a csiszolóműhelynek is.  

A palota szolgál otthonául a kereskedőcsalád tagjainak, és minden kiszolgáló 
személyzetnek, testőrnek.  

Dzsungel 

A Sheral északi lábánál húzódó sűrű trópusi esdőerdő nem csak sűrű növényzetéve, és 
veszélyes élővilágával nehezíti meg a rajta átvágni szándékozók sorsát. Sok gyötrelmet okoz a 
magas páratartalom és a füllesztő hőség. Minden nap délután elered az eső és estig kitartóan 
záporozik, mindet átáztatva és feláztatva. 

Fontos, hogy az utazó jelentős figyelmet fordítson a higiéniára. A vizekben rengeteg 
kórokozó nyüzsög, melyektől a legkülönfélébb fertőzéseket lehet elkapni. De különböző 
paraziták és élősködök is gyötörhetik a tapasztalatlan utazót. 

Az esőerdő lombkoronája alá alig süt be a nap. Ezért nappal is félhomály uralkodik. 
Harcban, rejtőzködésben, lopakodásba ezt ne felejtsük el beleszámolni! 

A mesélés közben igyekezzünk felvázolni ezeket a szélsőségesen megterhelő 
körülményeket. 
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Sheral 

A kalandozóknak egészen a dzsungeltől végig kell 
járnia a hegységet egészen a hófedte, fagyos hegyoldalakig. 
Először csak az emelkedő terep, a lombos, majd fenyőerdők 
és a hidegebb idő jelzi hogy már a Sharalon járnak, ám 
hamarosan elfogynak az erdők, félig csupasz sziklák váltják 
fel őket. A Sorscsapás-árok, amit követniük kell, két jól 
elkülöníthető, hatalmas csúcs között húzódik és emelkedik.  

A hóhatár átlépése után az idő zord lesz, mindenki 
fázik, akár még sérülések is keletkezhetnek. A beszakadó 
hó, leomló kisebb lavinák, leszakadó párkányok, havasi 
ragadozók, eljegesedett kövek mind-mind megnehezíthetik a 
kalandozók életét.  

Bányászfalu 

A bányászfalu a Fénykapu nevet viseli, a Garedinius használta név torzult változataként. 
Az egészet a két, közeli barlangok előtti sziklaplatón helyezték el, némelyik épületnek 
magasabban vágtak helyet a sziklába, ezek lépcsőn közelíthetők meg.  

A házak vastag kő alapra épületek, masszív tetőszerkezetekkel, kis, elzárható ablakokkal. 
Akár a ragadozók ellen is védelmet nyújthatnak, ha úgy adódik. A házakat gyermekfej nagyságú 
hőkristályokkal fűtik, ezek a narancsszínű, vésetekkel ellátott kövek minden házban ott vannak, 
és elviselhető időt biztosítanak.  

A faluban állandóan 24-25 ember él és dolgozik, az élelmiszerraktárban 30 fő részére 
tárolnak és frissítenek rendszeresen kettő heti élelmet.  

A bányavezető felelőssége az emberek váltásának szervezése, amit - a készletfrissítésekkel 
együtt - a drágakő kitermelés ütemével összhangban a pszi alkalmazók üzenetváltásait követően, 
nagyjából hetente megnyitott térkapun keresztül bonyolítanak, az utazóládányi drágakő 
átszállításával együtt.  

A bányában tíz bányász dolgozik, a nagy drágakő sűrűségű kőzetet óvatosan bontják, majd 
aprózzák, és végül kinyerik belőle a csiszolatlan kristályokat. Mivel a bányában a kövek 
kisugárzásai miatt nem működik, illetve összezavarodik a mágikus tárgyak működése, ezért a 
bányászok csak hidegben tudnak dolgozni, hozzá sem fér mindegyik, ezért inkább váltják 
egymást, és lassan haladnak.  

A bányászfalu lakosságát úgy alakították ki, hogy a feladatra alkalmasak legyenek, még 
kisebb védelemre is gondoltak. Nőket is hoztak, hogy belőlük se legyen hiány. A lakosok 
zömében dzsadok, vagy dzsad származásúak, mindannyian bevizsgált, az el Haresa kereskedőház 
bizalmát élvező emberek, no és persze Erionban, a kereskedőháznál is dolgozik egy-két közeli 
rokonuk, akinek hamar baja eshet, ha butaságot csinálnának. A faluban a következő épületek 
találhatók (lásd még a térképet): 

Istálló 

Még a bányászfalu kiépítése idején használták, ma már üres.  
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Menedékház 

Egyszerű felépítésű, masszív ház. Négy szobájában nyolc embert tudnak elszállásolni, 
alapvetően az ide érkező vendégeknek tartják fenn, akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel a 
faluban.  

Raktár 

A bányászat során használt eszközök, ládák, néhány fegyver tárolására szolgál. Kötelek, 
gerendák, cölöpök, pöröly, csákányok, lapátok, vésők, fáklyák szép rendben. 

Őrház 

A sziklák magasára, jó 20-30 lábnyival a falu fölé épített, egyterű, masszív építmény, 
melyhez lépcső vezet. Elsősorban a viharok, és a ragadozók előrejelzésére szolgált, bár az őrséget 
nem tartották fent folyamatosan, elsősorban csak a jobb időben.  

Bánya 

Elején többembernyi széles és magas, fokozatosan szűkülő, többfelé elágazó barlang, 
melynek falán több felé is drágakövek csillognak, némelyik világít. A természetellenesen sok kő 
a hely különleges kapcsolatával magyarázható a drágakövek síkjával. A bányászok nem 
merészkednek túl mélyre, kb. 40-50 lábnyi mélyről hozzák ki bányászott köveiket.  

Térkapu-barlang 

A bányához hasonló, de csak egy nagy csarnokból áll. Falait drágakövek díszítik, padlóján 
egy jó tíz láb átmérőjű pentagramma.  

Bányavezető háza 

Masszív építmény, amely akár külön elzárható. Saját készletei is vannak. Itt lakik a 
bányavezető, dolgozószoba, az igen erősen zárható drágakőraktár és egy kisebb tárgyaló is 
található benne.  

Konyha és élelmiszerraktár 

A falu ellátására szolgáló épület, több részes raktárra, étkezővel és egy konyhával.  

Katonák szállása 

Öt személy elhelyezésére alkalmas épület, a katonák szállása. 

Alsó szállás 

Nagy, egyterű, masszív épület. Magasabbra helyezték, külön lépcső vezet hozzá. Itt laknak 
a túlélők, az egyik végében fűtésre szolgáló tűzhelyet alakítottak ki. Tíz, tizenkét ember 
kényelmes elhelyezésére alkalmas. Belső válaszfalakkal több részre osztották. 
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Felső szállás 

Nagy, egyterű, masszív épület. Magasabbra helyezték, külön lépcső vezet hozzá. Tíz, 
tizenkét ember kényelmes elhelyezésére alkalmas, bár tetejét megbontották, az alsó szálláson 
azzal fűtenek. 

Az el Haresa Ház 

Eredet: dzsad (Al Abadana)  
Vallás: Dzsiah-gat (hagyományos dzsad) 
Politika: Herceget támogató, békés, kiváró 
Gazdaság: Kereskedőkaravánok, drágakőkereskedelem 
(titokban bányászat) 
Családfő: Khareb Jeszef ibn Fajhud el Haresa (57-) 

Erioni dzsad kereskedőház. Al Abadanából 
menekült, miután a Psz. 3425-ös gorviki támadás 
palotájuk és vagyonuk jelentős része mellett majdnem az 
életükbe is került. Régóta készítette elő helyét, az 
áttelepülés nem volt új ötlet, így gyorsan az erioni 
gorvikiakkal folytatott harcokban kiveszett el Miyrazá 
Ház helyére lépett. Bár a kereskedelmi kapcsolatait máig nem tudta a régire építeni, hamar 
megszerezte Fénykapu titkát, az onnan származó titkos bevétel pedig megszűntette 
nehézségeiket.  

Psz. 3496-ban a hercegtől megvásárolta a Kereskedőnegyed Dzserrak kerületének uralmát, 
melyet azóta birtokol.  

A Ház három karavánnal rendelkezik, amelyek az Erion-Ibara útvonalon járnak, egy 
elveszett a manifesztáció zűrzavaraiban, kettőt hazarendeltek, ezek jelenleg menekülteket 
segítenek - jó pénzért - Ordan felé. A Ház huszonnégy kerületben birtokolja a 
drágakőkereskedelem monopóliumát, és igazi bevétele is a drágakő bányából van. 

Politikáját tekintve hűen támogatja Erion hercegét, különadót fizet a de Viniel hercegeknek, 
így szekere az átlag dzsadokénál is biztosabban fut. Kezdettől tagja az erioni dzsadok egyik 
kereskedelmi szövetségének, a Lailath vándorainak, ahol az egyik legjelentősebb befektetőnek 
számít. A Dzsadok között a békességet hirdeti, a kivárás híve, nem szívesen áldoz a 
konfliktusokra, inkább a gyarapodást támogatja. A Manifesztációban sorscsapást lát, de igyekszik 
ebben is megragadni a lehetőséget, hiszen az istenek nem rájuk csaptak le, hanem ibarai 
testvéreikre, rájuk haragszanak tehát. 

A Ház a dzsad vallás hagyományos útját, a dzsiah-gatot követi. Jelentős támogatásaiért a 
helyi dzsad vallási közösség is jó fényben tűnteti fel. 

A Család igyekszik mindenkivel jó viszonyt fenntartani. Mivel anyagi lehetőségei 
megvannak arra, hogy önállóan is megálljon a lábán, nem kötelezi el magát, csak egyéni 
szövetségeseket igyekszik megnyerni magának. Tagja a Lailath vándorai erioni dzsad kereskedő 
szövetségnek, támogatója az erioni Hercegnek, 6-8 kisebb kerületkormányzó család is a 
lekötelezettje kölcsönei miatt. Jó viszonyt igyekszik fenntartani a nevesebb szervezetekkel is. 
Nem bonyolódik harcokba sem a gorviki, sem az enoszukei diaszpórával. Egyetlen igazi 
vetélytársának talán csak az el Dzsakarrha család számít, akik az előd el Miyrazá Ház közeli 
szövetségesei voltak. Az el Haresa család pénzeli a Szürke kutyák nevű erioni, dzsad illetőségű 
orgyilkosklánt. 
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A családfő jelenleg az 57 esztendős Khareb Jeszef ibn Fajhud el Haresa. Az egészséges, 
Dzsah áldását hordó, férfiú állítólag szédületes dzsambia-harcos. Első felesége Erzanda, akitől 
három fia, és két leánya van, második felesége Shahún, akitől három lánya született, 
legkülönlegesebb asszonya mégis az erioni Rosilla, akitől egy fia és két csodaszép lánya született 
már.  

A család jelképe karddal átszúrt kígyó, amely sivatagi legendákhoz vezethető vissza, még a 
dzsenn törzsek vándorlása idejéből. Vörös-zöld címerét, melyet inkább a szokások és a helyi 
elvárások szültek, mintsem a dzsad hagyomány, két pálmafa díszíti és ékköves keretbe foglalták. 

Az el Haresa Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3692): 
 

Psz. 3620/3654-3665 Fajhud Jászib idn Najjeth el Haresa (45) 
első felesége (Psz. 3634) Psz. 3613-3668 Ardenna (55) 

első fia Khareb Jeszef ibn Fajhud  
... 

Psz. 3635/3665- Khareb Jeszef ibn Fajhud (57-) 
első felesége (Psz. 3655) Psz. 3633- Erzanda (59-) 

első lánya Psz. 3656- Maiia (36-) 
első fia Psz. 3659- Dzsareh ibn Fajhud (33-) 
második fia Psz. 3665-3688 Thillam Khosa ibn Fajhud (23) 
harmadik fia Psz. 3672- Nászir ibn Fajhud (20-) 
második lánya Psz. 3677- Adranna (15-) 

második felesége (Psz. 3666) Psz. 3647- Shahún (45-) 
harmadik lánya Psz. 3667- Fettila (25-) 
negyedik lánya Psz. 3669- Zuli (23-) 
ötödik lánya Psz. 3682- Rosanne (10-) 

harmadik felesége (Psz. 3671) Psz. 3653- Rosilla (39-) 
hatodik lánya Psz. 3674- Ezmela (18-) (jegyese Sufurnak) 
negyedik fia Psz. 3676-3678 Abdin (2)  
ötödik fia Psz. 3678- Harron ibn Fajhud (14-) 
hetedik lánya Psz. 3682- Liatil (10-) 

negyedik felesége (Psz. 3687) Psz. 3668 - Lyanna (24-) 
hatodik fia Psz. 3688- Maziryah ibn Fajhud (4-) 

  

NJK-k és mellékszereplők 

Sufur Emebir ibn Dillah (32) NJK  
Ember, férfi, varázsló (rend) (Őrzők rendje) (10. Tsz.)  

Előtörténet: Sufur Psz. 3660-ban született Al-
Abadanában. Az Emebirek ötödik generációs dzsenn család, 
bár a vérük tisztasága már rég elveszett, a kereskedőház 
vagyona és befolyása elegendő volt a fiú taníttatásához. 
Tehetséget mutatott a mágia iránt, elvont gondolkodásával 
pedig felkeltette tanítói figyelmét, és 16 évesen dzsad 
varázslók keze alá került. 25 évesen Erionba került, ahol 
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végre rátalált arra, ami igazán megfogta, két évvel később az Őrzők rendjének tagja lett.  
Erionban került kapcsolatba az el Haresa kereskedőcsalád harmadik lányával, Ezmelával, 

akivel igen közeli viszonyba került. A család feje, megtudván, micsoda szövetségest nyert Sufur 
személyében, boldogan engedélyezte az eljegyzést - a varázsló szívesen látott vendég az el 
Haresa Házban. Az esküvő is közeleg, ám előtte még teljesítenie kell feladatát... 

Kinézet: 1,9 láb magas, vékony, testalkatú (85 font), szálas termetű dzsad. Arca hosszúkés, 
orra nagy, horgas, bőre kreol, szeme kék. Olajosan göndör haja fekete, kis kecskeszakállat 
növesztett.  Fajtájától eltérően egyszerű ruhákat hord, inkább a jó minőséget tartja szem előtt. 
Varázslóbotja embermagas, hófehér, tetején kétarasznyi spirálban vékonyodik el. Ha nem így, 
alkarjára tekeredő karkötőként viseli. 

Jellem: (Rend) Büszke, felsőbbrendű, és kíváncsi.  Érdeklik az újdonságok, nyitott, szint 
mindent kipróbál. Ez vezette a rendhez is, szeret kísérletezni, felfedezni. A nők körében vonzó 
(5E-s vágy mozaik), intelligens és megnyerő, ezt ki is használja. Az italt nem bírja. Szereti a 
dzsad lányt, ezért hűséges családjához is. Származásából kifolyólag a dzsad panteon tagjait vallja 
isteneinek, ám ez szinte semmit nem jelent számára, vallást nem követ. 

Tudományosan fogalmaz, nyugodtan beszél, mindent két nézőpontból fogalmaz meg.  
Gyakran vakargatja állát. Mágiáját nem pazarolja alantas célokra, ha szükség van rá, hatékonyan 
és röviden alkalmazza. Előszeretettel használja specialitását, a térmágiát. (a térmágusok új 
mozaikjait lásd külön)  

Térmágiára szakosodott varázsló. A Térmágia mozaikjait Tsz x 2 (min.1) Mp-tal 
kevesebbért, esetében 20 Mp-tal kevesebbért hozhatja létre, valamint a varázslási idő felére 
csökken (csak térmágikus mozaikoknál). A nekromanciát egyáltalán nem ismeri. 

 
Erő 11  Ép 16  Fp 44  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 
Gyorsaság 13  Mp: 100  Pszi 68 (48)  Alap - 17 32/4 96 - 
Ügyesség 14        Kéz 2 27 36 97 K2 
Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 14  Tud.al. 5 4        
Intelligencia 17  Statikus 68 68        
Akaraterő 14  Dinamikus 10 10        
Asztrál 15  Mágikus - -        
Érzékelés 13  Teljes 83 82        

Képzettségek 
Ökölhrc Af Herbalizmus Af  Beszélt nyelvek 
Pszi (kyr)  Kultúra (dzsad) Af  Dzsad 5 
Alkímia Mf Kultúra (Őrzők) Mf  Pyarroni 5 
Írás-olvasás Af Helyismeret (Erion) 60%  Erv 4 
Sebgyógyítás Af Térképészet Af  Shadoni 2 
Élettan Af Időjóslás Af  Toroni 1 
Történelemismeret Af Ősi nyelv (Dzsenn, kyr, godoni) Af    
Legendaismeret Mf Lovaglás Af    
Rúnamágia Mf Mértan Mf    
Felszerelés: Varázslóbot. 
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Khareb Jeszef ibn Fajhud el Haresa (57)  

Az el Heresa ház családfője. Megtermett, életerős, 
egészséges dzsad férfi. Haja fekete, göndör, ápolt. Dzsad víztől 
illatozó, remekbeszabott, díszes ruhákat hord, ám ékszert csak 
módjával - igaz, azok olyanok is.  

Szigorú, de igazságos. Következetes, logikus és 
érdekorientált, legfőbb célja a családi vagyon megsokszorozása. 
Határozott, gyorsan dönt, kíméletlen üzletfél. Nem csak a 
pénzügyekhez ért, de a dzsambiát is remekül forgatja.  

Dzselbál ibn Frenna (Dzsah papja) (74) 

Az erioni dzsad közösség egyik híres papja, politikus és 
jogtudor, köztiszteletben álló személy. Khareb személyes jó 
barátja, így a Ház papja is, gyakori vendég, és szolgálatait is 
sokszor veszik igénybe.  

Alacsony, testes, szikkadt arcú dzsad férfi, szürkéssé őszült 
szakálla a mellkasáig ér. Feje kopasz, kint mindig turbánt hord. 
Díszes szövetből készült ruhákat hord, széles övén dísz thadzsit 
hord.  

Hallgatag, bölcs ember. Lassan beszél, és csak amennyit 
feltétlenül kell. Nyugodtan beszél, és elvárja, hogy tisztelettel 
meghallgassák. Az ellentmondást nehezen tűri.  

 

Rosilla el Haresa (39) 

Khareb harmadik felesége, szemrevaló erioni nő. 
Törekvő, és bár a szokásokat tiszteletben tartja, szeretne 
minél előkelőbb helyre kerülni a feleségek között és férje 
szemében is. Khareb az érdek mellett szerelemből is vette el.  

1,7 láb magas, vékony, csinos, keverék nő. Bőre 
világos, hosszú haja szőkésbarna, amit szeret mutogatni, 
lévén, egzotikusnak számít a dzsadok között. Szeme zöld. 
Díszes ruhákban jár, gazdagon felékszerezve. Amikor csak 
teheti, nem takarja arcát - ezt a palotájukban minden további 
nélkül megteheti. 
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A modulban szereplő személyek jegyzéke 

A nevek jegyzéke szintén a te dolgodat hivatott megkönnyíteni, KM. Benne foglaltatik 
minden személynév, ami a modulban előfordul. A rövid magyarázat segít betájolni, ki is ő, és 
hogyan jön a modulhoz, az oldalszám megkeresni az adott NJK vagy személy leírását. A sorok 
elején saját jeleket helyezhetsz el. 

 
 Név Magyarázat Státusz Oldalszám 

 Amid A bányászfalu harcosa (halott) háttér 13. old. 
 Ardena A bányászfalu szolgálólánya, kurtizán NJK 13. old. 
 Dzselbál ibn Frenna Dzsah pap, a megbízó tanácsosa NJK 23. old. 
 Erzanda el Haresa A megbízó családfő első felesége háttér 23. old. 
 Ezmella el Haresa A megbízó családfő lánya, Sufur, a varázsló jegyese Háttér 21. old. 
 Fatea A bányászfalu szolgálólánya, kurtizán NJK 13. old. 
 Gahum A bányászfalu inasfiúja, mindenes NJK 13. old. 
 Garedinius Godorai varázsló, a bánya „megalapítója” Történet 3. old. 
 Hasszen Kuil A bánya Gilron-papja (halott) háttér 13. old. 
 Jaffar Eruf A bányavazető (halott) háttér 13. old. 
 Khareb …  el Haresa A megbízó, az el Haresa Ház családfője NJK 23. old. 
 Korred Zuffel A bányászfalu varázslója (halott) háttér 13. old. 
 Liatil el Haresa A megbízó családfő lánya NJK 21. old. 
 Mirsal A bányászfalu varrónője, kurtizán NJK 13. old. 
 Nászir A bányászfalu felcserje NJK 13. old. 
 Nayat A bányászfalu írnoka, számvevő (halott) háttér 13. old. 
 Rosella A bányászfalu szakácsnője NJK 13. old. 
 Rosilla el Haresa A megbízó családfő harmadik felesége NJK 21. old. 
 Rupo A bányászfalu harcosa (halott) háttér 13. old. 
 Sufur Emebir ibn Dillah A megbízó Ház varázslója, aki a csapattal tart. NJK 21. old. 
 Yamir A bányászfalu inasfiúja, mindenes  NJK 13. old. 
 Zulle A bányászfalu harcosa (halott) háttér 13. old. 
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Bestiák 

Sziklasárkány  

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: K3 
Termet: E 
Sebesség: 130 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 35 
Támadó érték: 70 
Védő Érték: 120 
Célzó Érték: - 
Sebzés: farok 2K6, karom K6+1 
Életerő pontok: 23 
Fájdalomtűrés pontok: 45 
Asztrál ME: 24 
Mentál ME: 30 
Méregellenállás: 4 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: 32 

A sziklasárkány a korcs sárkányfélék egyik fajtája. Mérete emberi, bár bőrszárnyainak 
fesztávolsága akár négy méter is lehet. Feje madárszerű, bár van két kiálló, hegyes füle is. 
Denevérhez hasonló szárnyainak közepén két ujj áll ki egykori mellső végtagjaiból. Lábai erősek 
és éles karmokban végződnek. Hosszú és vaskos farka van, amivel repülés közben stabilizálja, a 
földön állva pedig támasztja magát. Testét vöröses bőr fedi, ami erős és 1-es Sfé-t biztosít a 
sziklasárkánynak.  

A sziklasárkány Ynev hegyvidékein él, fészkét nehezen megközelíthető párkányokra építi. 
Kisebb családokban él, ahol a domináns nőstény egyszerre négy-öt tojást rak. Ezeket nem költi, 
azok kemény héja alatt megmarad a meleg, ami a fiókák kikeléséhez kell, ami kettő, három 
hónapig tart. A hatalmas, kemény héjú tojások elég ritkák és keresettek, bár megszerzésük 
ugyancsak veszélyes, és nem csak a nehéz hegyi terep miatt. 

A sziklasárkány ragadozó és emellett különösen agresszív állat. Látása rendkívül éles, 
általában a mozgásra figyel fel. Zsákmányát a levegőből támadja meg, és farkának erős 
csapásaival igyekszik azt ledönteni a lábáról. Ez egy speciális támadás, ami rohamnak számít, és 
természetesen fölülről (harc magasabbról) éri az áldozatot. Miután a kiszemelt szerencsétlen 
elesett, esetleg össze is törte magát, a sziklasárkányoknak könnyű dolga van, csak meg kell ennie, 
vagy el kell vinnie az áldozatot. 
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Kristálylény  

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: K3 
Termet: N 
Sebesség: 80 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 40 
Támadó érték: 80 
Védő Érték: 130 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K10+4 
Életerő pontok: 40 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 
Jellem: rend-halál 
Max. Tp: 400 

A kristálylények a kristályok síkjának lakói. Testük idegen Yneven, alapvetően az elemi 
föld építi fel a legnagyobb arányban. Kinézetre zömök humanoidok, két láb magas testük sík 
lapokkal határolt, fényes drágakövekből áll. Mivel a drágakődarabok egymáson való 
elmozdulásával mozognak, ezért mozgásuk jellegzetesen darabos, ál lassúnak nem nevezhető.  

Hihetetlenül erősek, erejük 22-esnek számít, és érzéketlenek a mágiára, mivel testüket 
alapvetően mágikus jellegű anyag építi fel. Mivel anyaguk merőben más, mint az elsődleges 
anyagi sík lényeié, ezért az itteni mérgekre teljesen immunisak. Bár van asztrál és mentáltestük, 
ezek felépítése olyan mértékben különbözik a megszokottól, hogy gyakorlatilag immunisnak 
számítanak az ilyen jellegű praktikákra. Mivel testüket a föld anyaga építi fel, akárcsak az ember 
a tűzre, a kristálylények az elemi levegőre érzékenyek, az „tűzként” sebzi őket („megeszi” 
köveiket) 

Testük hihetetlenül kemény, szúró-, vágó és célzófegyverek ellen 8-as, zúzófegyverek ellen 
csak 5-ös SFÉ-vel rendelkeznek. Ha sikeresen sebzik őket, az gyakorlatilag az anyaguk 
szétverését jelenti, mivel fájdalmat nem éreznek, és természetesen emiatt csak túlütéssel 
sebezhetők. Fegyvert nem forgatnak, nem vesződnek vele, hihetetlen keménységű és hatalmas 
erejű karjaikkal, ökleikkel zúzzák szét ellenfeleiket. 

Képesek beszélni, hangjuk - akárcsak a mozgásuk - recsegő-ropogó, mély. Alapvetően nem 
rosszindulatúak, de ha felbosszantják őket, akkor kíméletlenül megtorolják a rajtuk esett 
sérelmeket.  

Legkülönösebb tulajdonságuk, hogy testük soha nem homogén kristályokból épül fel, és 
kisebb darabokban még mágikusan tiszta darabok is kerülnek bennük. Ez azt jelenti, hogy a KM 
belátása függvényében számtalan drágakőmágikus hatású képességük lehet, gyakorlatilag 
egyedenként eltérőek. Ami közös bennük, hogy maguk körül 20 láb sugarú körben a mágikus 
erőtereket összezavarják. A drágakőmágikus varázstárgyak időlegesen elveszítik 
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tulajdonságaikat, a más mágiával készült varázstárgyakra nem hatnak, ám a létrejövő 
varázslatokat - hacsak valamilyen tulajdonságuk, képességük miatt eleve meg nem szüntetik - 
akkor 40%-ban összezavarják, ez játéktechnikailag a Torzmágia létrejöttét jelenti.  

Naptár 

Erionban és környékén a pyarroni naptárat és az órák pyarroni elnevezését részesítik 
előnyben. Álljon itt egy táblázat a hónapok elnevezéséről, a jobb tájékozódás, és a világhűbb 
mesélés segítésére. 

A pyarroni naptár 
Hideg évszak   

A teremtés és pusztítás hónapjai (Kyel két párja) Kyel első hava Szándék 
 Kyel második hava Akarat 
 Kyel harmadik hava Harag 
 Kyel negyedik hava Végítélet 
A halál hónapjai (Darton terce) Darton első hava Sikolyok 
 Darton második hava Csend 
 Darton harmadik hava Kacaj 
A bosszú hónapjai (Uwel terce) Uwel első hava Pengék 
 Uwel második hava Csontok 
 Uwel harmadik hava Hamvak 

Meleg évszak   
A dal hónapjai (Alborne terce) Alborne első hava Lant 
 Alborne második hava Álmok 
 Alborne harmadik hava Ébredés 
A tűz és a fény hónapjai (Adron kvartja) Adron első hava Áldozat 
 Adron második hava Engesztelés 
 Adron harmadik hava Lángok 
 Adron negyedik hava Feloldozás 
A tudomány hónapjai (Krad kvartja) Krad első hava Ifjak 
 Krad második hava Bölcsek 
 Krad harmadik hava Beavatottak 
 Krad negyedik hava Felemelkedők 

Esős évszak   
A hatalom és a szertartások hónapjai (Dreina terce) Dreina első hava Fogadalmak 
 Dreina második hava Esküvések 
 Dreina harmadik hava Fohászok 
A vizek hónapjai (Antoh terce) Antoh első hónapja Hullámok 
 Antoh második hónapja Áradás 
 Antoh harmadik hónapja Tengercsend 
A harc hónapjai (Arel kvartja) Arel első hava Zivatar 
 Arel második hava Kék acél 
 Arel harmadik hava Sólyomszárny 
 Arel negyedik hava Holdak és vándorok 
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Órák elnevezése 

 Pyarroni 
1. Kék hold 
2. Pusztítás 
3. Remény 
4. Fény 
5. Tisztesség 
6. Áldozatok 
7. Gazdagság 
8. Béke 
9. Igazság 
10. Szentek 
11. Törekvők 
12. Lobogók 
13. Hit 
14. Barátság 
15. Bűnbánat 
16. Vágyak 
17. Homály 
18. Vörös hold 
19. Álmok 
20. Sötétség 

 

Szószedet 

A szószedetben csupán néhány olyan kifejezés került említésre, amely segítheti a mesélést, 
világhűbbé téve azt, valamint segíthet összefoglalva értelmezni a modul egyes elemeit. Ha 
teheted, alkalmazd őket! 
 
Csillogás Honnak Kapuja  

A Garedinius által felfedezett, drágakövekben gazdag barlangrendszer a Magas-
Sheralon. (S) 

El Dzsakarrha Ház (eri) 
Erioni dzsad Ház, sokáig az el Miyazák szövetségesei. Azok kihalása után háttérbe 

húzódtak, és azóta is onnan figyelik kellő rosszallással az egykori szövetségesük helyére 
betelepülő Haresákat. (S) 

El Haresa Ház (eri) 
Abadanai származású, erioni dzsad kereskedőház. A Psz. 3400-as évek közepén 

települt Erionba. Befolyásos és gazdag Ház, vagyonának tekintélyes részét a 
drágakőkereskedelemből szerzi. (S) 
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El Miyazá Család (eri) 
Erioni dzsad kereskedőház, amely a Psz. 3400-as évek közepén, a gorvikiakkal 

folytatott harcokban kihalt. Szövetségese, a gyengébb el Dzsakarrha Ház kihátrált. Helyét 
az Abadanából áttelepült, befolyásos el Haresa Ház vette át. (S) 

Szürke kutyák (eri) 
Erioni, független, dzsad orgyilkosszervezet. Több dzsad Házzal is kapcsolatban 

állnak, elsősorban nekik dolgoznak és a támogatásaikból tartják fenn magukat. (S) 

Térmágikus mozaikok 

Az itt leírt mozaikok az erioni Őrzők rendjének térmágiára szakosodott varázslóinak 
sajátja. Ezek a térmágusok igen kiemelkedő eredményeket értek el a mágia ezen területén, ahol 
kutatásaikat nap mint nap végzik. Nem csak számos egyedi varázslatmozaikot ismernek, de 
kiemelkedő képességeket szereztek a térrel kapcsolatos mágiaelemek területén.  

A rend térmágusainak 5. Tapasztalati szinttől kiterjed a zónájuk. Az alap 20 láb sugarú 
zóna annyi lábnyival lesz nagyobb, amennyi a varázsló tapasztalati szintje. (5-től kezdve számít, 
de az abszolút szint a mérvadó). 

A térmágusok kiemelkedő ismereteinek hála, minden térmágiával kapcsolatos mozaik a 
tapasztalati szint kétszeres szorzatával kevesebb, de minimum egy mana pont költségű számukra. 
Nem foglalkoznak viszont a nekromanciával, valamint a lélekkel, így nem ismerik a mentál- és 
az asztrálmágia mozaikjait, ezen két területről csupán elméleti ismereteik vannak, ám az sem 
érhet fel egy olyan varázslóéhoz, aki ismeri ezen mágiaterületeket.  

Következzenek a térmágusok egyedi mozaikjai. 

Látószög növelése 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 5 / 15 fok  
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló olyan apró görbítést hajt végre a térben, ami csupán a fény terjedésére van 
enyhe befolyással. Segítségével az ember alap, 60 fokos látószöge kiterjeszthető, 5 Mp-ként 15 
fokkal - mindkét irányban (jobb és bal). Így a varázsló sokkal nagyobb területet képes a fej 
elmozdítása nélkül szemével megfigyelni.  

A varázslat erőssége 5 Mp-onként növelhető 1 E-vel. 

Betekintés 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 5  
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens, vagy folyamatos 

A varázsló a tér apró meggörbítésével szintén a szeméhez átjutó fény útját görbíti meg. 
Segítségével betekinthet akadályok mögé, tulajdonképpen „ferdén, görbén nézhet”. Az alap 
alkalmazásában 5 Mp-ért hozzávetőleg 90 foknyit görbíthet az érzékelés terén, akár több 
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részletben is. Ebben az esetben a varázsláskor meg kell határoznia a kívánt torzításokat, és így 
jön majd létre a varázslat.  

Alkalmazhatja azonban a folyamatos koncentrációt igénylő, növekvő Mp igényű változatot, 
amikor a varázslatot folyamatosan növeli, az érzékelt tér függvényében. Ebben az esetben 
gyakorlatilag érzékeivel egy labirintusban is végighaladhat, a teret folyamatosan úgy görbítve, 
hogy ellásson az újabb és újabb akadályok mellett, a sarkokon. Ennek megfelelően növekszik 
majd a Mp igény, minden 90 fok után 5 Mp-tal. Hogy mennyi ideig folytathatja a vizsgálódást, a 
mozaikhoz kapcsolt időmágia komponens határozza meg. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a 
mozaik is csak a zónán belül alkalmazható, ha a varázsló túl kíván jutni a zóna határán, akkor a 
távolbahatást is alkalmaznia kell. A varázslat ilyenkor is folyamatosan működik és változik, 
folyamatos koncentrációt igényel. 

A varázslat erőssége 5 Mp-onként növelhető 1 E-vel. 

Térgörbítés 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 20  
Erősség: 1  
Időtartam: 2 szegmens 
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló ezzel az alkalmazással, a teret meggörbítve, magához viszonyítva közelebb 
hozhatja a tér egy pontját. Segítségével átléphet egy szakadék fölött, elvehet valamit egy távoli 
asztalról. A térgörbület csupán 2 szegmensnyi időre marad meg, ennyi ideje van a varázslónak 
cselekedni, vagy hosszabbítania kell a varázslatot. A varázslat az alap Mp mennyiségért 
időlegesen felezi a távolságot, majd minden újabb felhasznált 2 Mp után újabb felezés történik. A 
közel hozott tér-elem csak a kiválasztott pont és környezete vonatkozásában működik, másik 
irányba a távolságok nem változnak. A távolság változása mind a fizikai síkon, mind az elméleti 
síkokon, így például a varázslás hatótávolságait tekintve is érvényes. 

A varázslat erőssége 10 Mp-onként növelhető 1 E-vel.  

Térnyújtás 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 20  
Erősség: 1  
Időtartam: 2 szegmens 
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló ezzel az alkalmazással, a teret meggörbítve, magához viszonyítva távolabb 
viheti a tér egy pontját. Segítségével A varázsló időlegesen távol tarthat magától veszélyes 
tárgyakat, lényeket. A varázslat az alap Mp mennyiségért időlegesen kétszerezi a távolságot, 
majd minden újabb felhasznált 2 Mp után újabb kétszerezés történik. A közel hozott tér-elem 
csak a kiválasztott pont és környezete vonatkozásában működik, másik irányba a távolságok nem 
változnak. A távolság változása mind a fizikai síkon, mind az elméleti síkokon, így például a 
varázslás hatótávolságait tekintve is érvényes. 

A varázslat erőssége 10 Mp-onként növelhető 1 E-vel. 
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Térugrás 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 1 / 20 font  
Erősség: 1  
Időtartam: 2 szegmens 
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló ezzel az alkalmazással, rövid időtartamú teleportot alkalmazhat, időlegesen, egy 
tárgyat, vagy akár személyt a tér egyik pontjáról a másikba juttatva. A varázslat 1 Mp-ért 20 
fontnyi súlyt képes ugratni, a varázslat E-je akkor 1 E, amikor a teljes tárgy máshova juttatására 
elegendő Mp-t áldozott rá a varázsló. A személyes aura, vagy a zóna szabályai a teleporthoz 
hasonlóan itt is érvényesek. A teleportált tárgy megjelenik az adott ponton, majd az időtartam 
lejártával azonnal visszakerül a kiindulási helyre. 

Az erősség növeléséhez a teljes Mp mennyiséget többszörözni kell. 

Térzárvány 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 50  
Erősség: 1  
Időtartam: 3 perc 
Varázslás ideje: 1 kör 

A varázsló egy független, köztes teret hoz létre, amely minden szempontból elkülönült lesz 
a valós tértől. Elméletileg fizikailag a létrehozás helyén lesz, csak másik térben, ám ennek kevés 
gyakorlati jelentősége lesz. A Térzárvány nagysága alapesetben egy zónának megfelelő nagyságú 
gömb, ám a gömb sugara 1 Mp befektetésével egy lábnyival növelhető.  

A Térzárvány nem érzékelhető hagyományos érzékszervekkel, megközelíteni csak mágikus 
úton, teleporttal lehet. Megtalálni, érzékelni is csak mágikusan lehet, szerencsével, vagy a 
létrehozójának gondolataiból kiolvasva. Az eredeti térben nincs jelen, azaz a hatótávolságába eső 
mágia nem hat rá, mert gyakorlatilag végtelen térbeli távolságra van - hacsak nem direkt a 
zárvány, vagy a benne tartózkodók a célpont, pl. szimpatikus viszony kihasználása esetén. Fizikai 
hatások, mérgek, időjárás nem érvényesül a zárványban.  

A Térzárványban alapesetben mindig 22 fok van, szél nincs, levegő gyakorlatilag korlátlan, 
és nappali fény uralkodik benne.  

Mivel a varázsló zónájának számít, akármekkorára teremtse is, ezért bármikor teleportálhat 
oda, ott bármit elhelyezhet, vagy maga is elrejtőzhet benne. Veszélye azonban, hogy a zárvány 
megszűnése esetén, amelyet akár egy erősebb térmágiát kioltó varázslat is eredményezhet - a 
köztes térben tartózkodók végleg elvesznek. A varázslat erőssége 10 Mp-ként 1 E-vel növelhető.  
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Térhurok 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 68  
Erősség: 1  
Időtartam: 3 perc 
Varázslás ideje: 1 kör 

A varázsló képes egy térkapu célpontját a saját zónájába fordítani. Ehhez a manipulálandó 
térkapu indulás pontjának a varázsló zónájában kell lennie. Az ily módon megzavart térkapu 
másik oldala megszűnik (legyen az bárhol), és átkerül oda, ahova azt a varázsló akarja, de az csak 
is az ő zónáján belül lehet. Ezzel a módszerrel a varázsló elérheti, hogy egy térkapun keresztül 
menekülő ne tudjon elszökni, vagy zónáján belül egy veszélyes pont fölé irányítja át a kaput. 
Például egy szakadék fölé. Ahhoz, hogy a manipuláció sikeres legyen a varázslatot nagyobb 
erősítéssel kell létrehozni, mint amilyen erősítéssel létrehozták a megzavarni kívánt térkaput.  
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Térképek 
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A modulhoz felhasznált irodalom jegyzéke 

• Első Törvénykönyv 
• Második Törvénykönyv 
• Bestiárium 
• Papok, paplovagok I. 
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