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A háttér 
Magnus Wylfyd Vinel (ejtsd: Mágnusz Vilfild Vinel) ember létére 347 éves koráig dolgozott 
mágiaelméleti kutatásain. Miután munkáságát eredmény koronázta, egyszerűen feleslegesnek 
tartotta a további halandólétet, és úgy döntött, hogy lelkét átadja a körforgás rendjének. Psz. 3556-
ban szenderült örök álomba teste (bár vannak, akik szerint csak más síkokon folytatja kutatásait). 

A Pyarroni Fehér Páholy szeszélyes, különcködő, de nagytekintélyű mágiakutatója volt. Munkásága 
túlmutatott a varázslatmozaikok működésének puszta tanulmányozásán. Elméleti fejtegetésit nagyon 
kevesen értették meg, de minden jel arra mutat, hogy a térmágia területén lefektetett elméletei új 
kapukat nyithatnak a mágiaalkalmazók előtt. 

Csakhogy Vinel kibabrált Ynev világával. Halála előtt elkészítette a munkáságát összefoglaló kódexet, 
melyet saját kezűleg írt, egy saját maga megalkotott nyelven. Mondani se kell, hogy ez még inkább 
érdekessé tetten a mágiakutatói számára a kódexet. A kódexet a pyarroni Nagyvilág Bibliotákában 
őrizték elzárva a külvilág elől. Csak pyarroni beavatottak dolgozhattak rajta. 

 Megfejtésén évtizedeken át számos, még az ősi nyelvek ismeretében is művelt pyarroni tudós 
munkálkodott, de nem sok sikerrel jártak. Arra rájöttek, hogy Vinel lénygében három nyelvből gyúrta 
össze a saját nyelvét. Egyedi tervezésű karakterit összegyűjtötték, és észrevették, hogy számossága 
alapján összeegyeztethető egy kihalt elf dialektus karakterszámával. További hosszas kutatómunka 
után sikerült arra is rájönni, hogy az így visszakódolt szövegek elrendezettségei kísértetiesen 
hasonlítanak az ősi kyr nyelven írt Létezés versek szerkezetére. Miután megfelelést találtak az ősi kyr 
és az elf dialektussal írt szövegek között kaptak egy olyan szöveghalmazt, amit még mindig nem 
értettek. Hiányzott hozzá a nyelvtan. 

A Páholy alaposan végigvette az elmúlt két évben, hogy mely nyelvek lehettek azok, melyeket Vinel 
ismerhetett. Abból indultak ki, hogy a nagy tudású magiszter nem egyszer dolgozott „terepen”. 
Feljegyzésekből lehet tudni, hogy Ynev számos táján megfordult, hogy managócokat 
tanulmányozzon. Kizárásos alapon a kutató tudorok arra a megállapításra jutottak, hogy a hiányzó 
láncszem valahol Godora síkságán lapul. Méghozzá egy nomád dialektus nyelvtanában. 

Konkrétan van egy erioni kereskedőlevél mely arról szól, hogy Vinel nagymennyiségben rendel ételt 
és luxuscikkeket egy Arshur néven ismert külső godorai városba. A levél megemlíti azt is, hogy a 
termékeket a Hamuban Táncolók nomád törzs kánja veszi át. Tudni lehet, hogy ez a törzs psz. 3600-ra 
gyakorlatilag kihalt. Vinel ott tartózkodásakor az utolsó generáció élhetett. Nomád dialektusukat ma 
már senki nem beszéli, mert nyelvjárása nem tanulható könnyen. Szinte biztos, hogy Vinel ennek a 
dialektusnak a nyelvtanát használhatta, és ez a kulcs a kódex megfejtéséhez. 

A Páholy arra is rájött, hogy Vinel egy egyedi rúnával is ellátta könyvét, mely megakadályozza, hogy a 
kódexre térmágiával hassanak. Sajnos így a könyv – bár nem ereklye – de nem lehet sem teleportálni, 
sem térkapuval szállítani.  

A Pyarroni Páholy kiküldött pár ügynököt Arshur városába, és kiderült nincs minden veszve! 
Szóbeszéd járja, hogy a dombok közötti barlangokban él egy vén sámán, aki a Hamuban Táncolók 
klánjának utolsó leszármazottja. A öreg rettentő bizalmatlan ember hírében áll. Még ha pletyka is, a 
Páholy úgy döntött, megragadja a lehetőséget, és felkutatja a remete sámánt. 
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Két, utazásban jártas bölcset bíztak meg a feladattal (2 fő Krad pap), akiket két pyarroni ügynök kísért 
el az úton (2 fő Embervadász). A kutatócsapat a kódexet is magával vitte. Ennek két oka van. Egyik az, 
hogy a sámánról úgy hírlik nagyon öreg, ráadásul egy fogadalom miatt nem hajlandó elhagyni a 
barlangját. Másik, hogy képtelenek voltak másolatot készíteni a kódexről (lásd kódex leírása). Így nem 
maradt más hátra, mit a vénemberhez vinni a könyvet. Persze a legnagyobb titoktartásban! 

Sajnos, azonban a titkos küldetés kitudódott. Annak a híre, hogy a Páholy egy karnyújtásnyira van egy 
olyan rejtélyes kódex megfejtésétől , mely a térmágia új távlatait nyithatja meg, Krán, Toron, Gorvik, 
és Shadon fülébe is eljutott. Ezek a hatalmak egymástól függetlenül úgy döntöttek, hogy utána járnak 
a híreknek, és mindegyikük elküldi a saját kémcsapatát azzal a megbízással, hogy találják meg 
Arshurban a kódexet, és amint lehet, szerezzék meg a kódex megfejtését! 

I. Ciklus [3 óra] 

A küldetés [1 óra] 
Psz.: 3695 írunk. Helyszín a játékosok által választott szervezet/klán/rend főhadiszállása. Bármely 
hatalomról is legyen szó, a terv a kódex megszerzése. A művelet kivitelezése függ a szervezet elveitől 
és attól, hogy milyen kapcsolatban áll Pyarronnal. A feladat végrehajtásár a szervezet összehívja 
leghűségesebb és legképzettebb tagjait. Ők a JK-k, és  a kaland az eligazítással kezdődik. 

Az eligazításon a következő infókat tudják meg: 

- Létezik egy titkos kódex, amit meg kell szerezni Pyarrontól. Kinézetén pontosan le tudják írni. 
- Sietni kell, mert mások is meg akarják szerezni. 
- A kódex jelenleg Arshur városában van. Pontosabb helye nem ismert. Egy négyfős pyarroni 

kutatócsapat birtokolja, akik a kódex megfejtésén dolgoznak. Őket kell megtalálni, és a 
kódexet meg kell szerezni tőlük (a módszerek nyilván függnek az adott szervezettől). 

-  Titkos küldetés. Nem tudódhat ki, hogy ki a megbízó.  
- Ha lebuknak, senki nem menti ki őket, és mindenki tagadja majd, hogy közük lett volna az 

akcióhoz (egy olyan kódex miatt, aminek a tartalma egyenlőre ismeretlen, nem fognak nyílt 
diplomáciai konfrontációt vállalni Pyaronnal). 

- A kódex megfejtéséhez a kulcs Arshurban van. Meg kell találni azt is, és a kódexen le kell 
ellenőrizni annak működését. 

- Megtudták, hogy a sámán meg kell keresni, mert az általa beszélt nomád dialektus nyelvtana 
a kulcs a kódexhez. 

 
Ha a csapat NEM egy pyarroni szervezet tagja: 

- Ha megvan a kódex, akkor a megfejtést le kell jegyzetelni, és a kódexet meg kell semmisíteni, 
majd vissza kell térni a kódex megfejtett tartalmával. 

Ha csapat egy pyarroni szervezet tagja: 

- A küldetés indítéka: A Pyarroni Titkosszolgálat kideríti, hogy kiszivárgott a kódex kiléte, 
feltételezett tudománya és megfejtésének bíztató lehetősége. Ügynökök jelezték, hogy több 
hatalom is mozgolódik a kódex megszerzése miatt. A magiszterek úgy döntenek, hogy merész 
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húzással elébe mennek a dolgoknak. Hitelesen megrendezik, hogy a kódexet – mindenkit 
megelőzve – ellopták. Ezzel összezavarják az ellenségeket, akik egymáson fogják keresni a 
kódexet. Mindeközben időt nyernek a végső megfejtéshez. Tehát a kalandozó csapat titkos 
küldetése az lesz, hogy „lopják” meg a saját szervezetüket. Ráadásul a hitelesség végett még 
segíteni sem fognak nekik a Páholytól. Az eligazításon ugyan azt tudják meg, mint a többi 
szervezet csapata. Ez esetben a Pyarroni Titkosszolgálat lesz az akció megbízója. A JK pedig 
voltaképp a titkosszolgálat ügynökei lesznek (hacsak nem azok). 

- Hogy pontosan Arhurban hol van a kutatócsapat, nem tudják. Utoljára a Kyel templomból 
üzentek öt napja, hogy minden rendben van. 

- Egyébként minden másban ugyan az hangzik el az eligazításon, mint a többi szervezet 
esetében. 

Érkezés Arshurba, a kutatók felkutatása [2 óra] 
Bárhol történjék is Yneven az eligazítás Arshurba jutni nem lesz nehéz. Vagy a szervezet, vagy a 
szervezet által felbérelt varázsló térkaput nyit nekik. 

Megérkezés után lehetőséget rácsodálkozni a városra, asszimilálódni (ez nagyon fontos lesz a város 
sajátosságai miatt) és felkutatni a kutatócsapatot. 

A kutatócsapat megtalálásának körülményeit a KM-re bízzuk. Ezt lehet a csapat jelleméhez igazítani. 
A kutatókra rábukkanhatnak akár a terepen is munka közben, vagy egy fogadóban, ahol a szállásuk 
van. De olyan extra helyzet is előállhat, hogy ép a rabszolgapiacon próbálják őket eladni (persze a 
kódex ebben ez esetben pl. a szálláson van elrejtve). 

Továbbá, amiről a JK-k nem tudnak, hogy nem sokkal utánuk egymástól függetlenül érkezik még két 
szervezet csapata is. Ők is a kódexet keresik. Hogy mely kettő ez, az a KM döntése. Lásd mellékletben 
a szervezeteket és a módszereiket. 

II. Ciklus [4 óra] 

A kódex megszerzése [2 óra] 
A helyzet itt fokozódik. Mire megtalálják a kódexet rejtegető kutatócsapatot és készülnének lecsapni, 
vagy bármi más úton megszerezni a kódexet, egy másik szervezet csapata ráront a kutatókra. Három 
fél küzdelme a kódex birtoklása felett. Persze a kutatók esélytelenek, de a karakterek így is szembe 
kerülnek majd az ismeretlen ellenféllel. KM: Izzaszd meg a csapatot, de a kódexet végül szerezzék 
meg. 

A pyarroni csapatnak természetesen van egy rejtekhelye, ahol őrzi a kódexet és az eddigi kutatási 
anyagokat. Ez bárhol lehet a városban. Pl. a szálláshelyük pincéjében, egy lehagyott raktárépületben, 
vagy a temetőben egy rég feltört és kifosztott kriptában. A helyet vallatással lehet kiszedni a kutató 
csapatból, hogy hol van. Persze, ha olyan balga a csapat, hogy azonnal lehentelik a kutatókat, akkor 
lehet a hullák között nyomokat találni ami segítség képen rávezeti a rejtekhelyre a JK-kat. 

Ha megtalálták a rejtekhelyet, akkor meg lesz a kódex és az eddigi kutatás eredménye. DE! Csak a 
játékon belül. Játékon kívül csak akkor kapják meg a megfejtendő kódex lapot, és a kódtáblát, ha már 
feltámasztották a kánt!  
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A ciklus további részeiben a JK-k kapnak tovább időt megismerni a várost és annak életét. 

A remete sámán felkutatása [2 óra] 
Meg kell keresni a remete sámánt a dombok között. Ebben segíthetnek majd a helyiek. Nem nehéz, 
de nem is könnyű feladat. Továbbá ha a csapat nem akar nagy feltűnést kelteni, akkor igyekszik 
beleolvadni a környezetbe és úgy viselkedni, ahogy azt a város élete megkívánja. Ez bőven add 
lehetőséget szerepjátékra. A KM feladat itt érzékeltetni azt, hogyha nem tudnak jól beolvadni a 
környezetbe, akkor szépen lassan felkeltik a helyi előjárók figyelmét, illetve az ellenséges csapatok 
egyre sűrűbben fognak rajtaütni a kalandozó csapaton. 

A ciklus befejező mozzanata lesz a sámán megtalálása, aki egy flúgosnak tűnő vénséges remete lesz, 
elég rossz fizikai állapotban.  A helyiek körében is csak úgy ismeretes, hogy a vén bolond öreg, aki a 
dombok között él egyedül. Beszél össze-vissza mindenféléket. De nem nagyon törődnek vele. A 
városban még sose látták. Teljesen önellátó. A helyiek pontosan nem tudják, merre van az „otthona”, 
de a helyi vadászoktól, gyűjtögető asszonyoktól kaphatnak útbaigazítást, hogy körülbelül merre 
keressék. Végül egy barlangra lelnek, ahol a sámán él. 

A barlangot üresen találják. Maga a remete misztikusan kerül elő egyik pillanatról. Normálisan el 
lehet vele beszélgetni, és hamar kiderül, hogy ő az ősi nomád dialektust már nem beszéli. 

III. Ciklus [3 óra] 

A sámán megbízása [3 óra] 
Viszont – folytja a sámán – a kánja beszélte az ősi dialektust. Ő pedig azért él még, mert létezik egy 
jóslat, mely szerint idegenek érkeznek a messzi délről, hogy a kánnal beszéljenek. Az ő küldetése az, 
hogy majd mikor eljön az idő, és az idegenek megérkeznek, akkor a szellemek segítségével 
feltámassza a kánt. 
A kán halott teste a barlang mélyén várakozik bebalzsamozva. Ő pedig maga (a sámán) a kán 
testének őrzője (ami inkább szimbolikus, sem mint hihető, hiszen képtelen lenne megvédeni a testet 
bárkitől is). Barlang leírását lásd a mellékletben. 

A sámán elmondja, hogy ismer egy idéző varázslatot, ami még a holtak lelkének megidézésétől is 
hatalmasabb. A megidézett lélek képes visszaköltözni egy időre saját porhüvelyébe, és azon keresztül 
maga kommunikálni, vagy akár cselekedni is. De erre csak ő maga képes, még akkor is, ha más 
ismerné is a varázslatot, ugyanis ahhoz, hogy a varázslat létrejöjjön egy vérszerződést kellett kötni a 
kánnal még halála előtt. 

A jóslat úgy szól, hogy azok lesznek az igazi kiválasztottak, azok beszélhetnek a kánnal, akik elhozzák 
annak kardját. A kán kardja – mint kiderül – sokáig a kán nyughelyén volt, ám nem régiben eltűnt (ez 
is előre jelezte, hogy hamarosan megérkeznek a kiválasztottak). A kard valahol a barlangok mélyén 
lehet. Maga a sámán biztos benne, hogy a patkánybárók (Besti 181.) csenték el az ékes csecsebecsét 
a Tamarik (Besti 201.) megbízására.  

Szóval itt lehet egy kis klasszikus öldöklést szervezni a partinak a barlangok zegzugos útvesztőjébe. 
Lehet még egy Wessnnel (Besti 214.) is összefutnak. 
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IV. Ciklus [4 óra] 

Felkészülés a kán megidézésre [2 óra] 
És ha megvan a kard, akkor már csak várni kell. A sámán elmondja, hogy varázslata csak akkor 
hatásos, maikor éjközép idején mindkét hold az égen van. Erre kéthavonta kerül sor Ynev égboltján, 
egészen pontosan holnap este. Egyébként jó lenne beszerezni az utolsó „komponenst” a 
varázslathoz, magát az áldozatot, egy fehér lovat. De nem akár milyet: egy albínó Arshuri 
lángsörényűt. 

Amiből egy van egész Arshurban. Az is az egyik nemesi ház urának a ménje. 

Iránylevek a ló beszerzéséhez: 

- A ló gazdája hallani sem akar az üzletről. Ha pl. ilyen üzenettel kérnek hozzá bebocsájttatás nem is 
fogadja őket. 
- Ha még is sikerül valamilyen szerepjátékkal a nemes bizalmába férkőzni, és szóba kerül a ló, akkor is 
minden ajánlatot igyekszik elhárítani, vagy irreálisan magas árat mond. Pl. 1000 arany. 
- DE: meg lehet fogni pl. kompromittálással, majd pedig zsarolással. ("Tudjuk mit tettél múlt éjszaka, 
biztos nem lenne jó, ha mindenki megtudná"). Persze ehhez bizonyítékok kellenek, és valami nagyon 
nyomós dolog, ami tényleg gáz lenne, ha kitudódna. Lényeg: ha a becsülete és a hírneve forog 
kockán, adni fogja az albínót. 
- Másik megoldás, hogy egyszerűen ellopják/elkötik a lovat az istállóból. 

A lónak külön kifutója, külön istálló része van. Különálló lovász csapat foglalkozik vele. Mivel a város 
közbiztonsága nem a legjobb így szakképzett zsoldosok őrzik éjjel nappal. 3-4sz. harcosok. 
Hosszúkard, nyílpuska. Nyilván ők a nemes testőrségéből vannak. Magát az istállót egyszerre max. 3-
4 fő őrzi. Lebukás és riadó esetén viszont 20-30 fővel kell majd szembe nézni. 

A csillagász- és póniszakkör megfigyelését persze megzavarhatják az idegen szervezetek rajtaütései.  
De csak abban az esetben, ha úgy érzi a KM, hogy túl gyorsan haladnak.  
Továbbá a KM piszkos fantáziájára van bízva, hogy mibe fog kerülni a fehér ló. Természetesen nem 
lehet könnyen megszerezni. Lehet tárgyalni a nemessel, alkudozni az árról, hatni rá mágiával, 
megfélemlíteni, és persze el is lehet lopni a lovat. Minden a csapaton múlik.  

Jó, ha az izgalom kedvéért az utolsó pontba esnek be a fehér lóval a sámánhoz. 

A kán megidézése [1 óra] 
Elkezdődik a varázslat, ami 1 órán át tart. A sámán végig révületben van.  

Itt a csapat feladata lesz a szertartás zavartalanságának biztosítása. 

A KM látja, hogy itt a csapat mennyire előre, vagy hátrább van a modullal. Ha le vannak maradva, 
akkor egyszerűen csak meséld le a varázslás folyamatát. 
A sámán a kalandozókkal készített egy nagy máglyát, amit meggyújtanak. A lángok jelképezik az 
égbenyúló lélek táncát. A sámán a máglya körül fogja ropni egyre hevesebb táncát, miközben 
dobjával veri a gyorsuló ütemet. Szemei felakadva, és a kalandozók a vége felé már sejthetik, hogy az 
öreg rendesen túlpörög fizikai állapotához képest. A végére persze meg is fog halni. Annyira öreg, 
hogy a varázslat okozta megerőltetés miatt megáll a szíve. 
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A varázslat utolsó mozzanata, amikor a lángok túlvilági erők (meg persze a mágia) hatására 
rendellenesen kezdenek lobogni, és a lángnyelvek kinyúlva a tűzfészekből körbe ölelik kán 
bebalzsamozott testét, majd a száján át befolynak. 

A kán ebben a pillanatban fog magához térni. 

A kódex megfejtése [1 óra] 
A kán szelleme megidéződik és beköltözik a testébe 8*k6 percig. Az időtartamot a KM dobassa ki a 
csapattal. Majd egy stopper segítségével kezdjék el mérni az időt. A játék ezen része valós időben 
zajlik, csupán az izgalom kedvéért. A kánt maga a KM játssza. Az órát csak akkor lehet megállítani, ha 
a játék technikailag szünetet igényel (pl. valakinek WC-re kell mennie).  

A kán elég zaklatott, hogy pihenésében megzavarták, ezért dühösen és ellenségesen viselkedik a 
csapatra. Persze leállítható és lehet vele beszélni. Ezt tessék külön lejátszani! FIGYELEM: Az idő 
közben telik! 

Először csak a törzsi nyelven beszél.  Nomádul perfektül tud. Közöst 1 szinten beszéli. Értelmes 
társalgáshoz tolmács kell. Viszont a sámán halott. Valaki más esetleg? Ha volt esze a csapatnak, akkor 
van pár segítőjük. Közülük bárki tudhat nomádul. Vagy ha szerencséjük van, akkor a JK közül valaki 
tud nomádul. 
Egyébiránt az idő vészesen fogy, hogy leckét vegyenek a kihalt nomád dialektusból.  

Érdemes még megemlíteni, hogy kán teste eléggé aszott, foltos fejbőrét csak pár hajszál takarja. Arca 
förtelmesen rusnya, bár bajsza és szakálla viszonylag takarja. Szemei helyén viszont már üreg van. 
Beletekintve valami különös tűz ég. A teste erős harcost formál, továbbá a mágia hatására 
közönséges fegyverrel nem lehet sebezni, csak mágikus fegyver fog rajta. A kán rendelkezik teljes 
harci képességével (lásd mellékletben az értékeit), de ha harcolni kell természetesen nem fél a 
haláltól. Fájdalmat nem érez. Mérgekre immunis. Mentális behatásokra immunis, mivel tudata már 
nincs kapcsolatban a testével. Egyedül az Ausztráljára lehet hatni, mint a lélek érzelmeire. Ezzel 
szemben viszont 60AME-je van.  
Nyilván való, ha a kánt a csapat erőszakkal próbálja rávenni a segítségre, akkor sikertelen lesz a 
küldetés. Az sem meglepő, hogy a kánt csöppet sem fogja zavarni, ha testét elpusztítják. 

Ha a játékosok sikerrel járnak, ráveszik a kánt, hogy segítsen kibogozni nekik a kusza szöveget, akkor 
kapnak egy megoldó kulcsot a kódexhez, amivel meg tudják fejteni a titkos szöveget. 

Ehhez azonban valami nagyon jó történettel kell előállni. Ha csupán annyival próbálják elintézni, hogy 
segítsen ezt a pár szöveget megfejteni, akkor valószínű a kán elzavarja őket a francba. A kán arra van 
felkészülve, hogy valamilyen magasztos dolog miatt hozták vissza a halandó világba. Ennek 
megfelelően olyan sztorit érdemes előadni, ami nem önös érdekeket szolgál, hanem pl. a kán 
törzsének jövendőbeli feltámadását és dicsőségét firtatja. Vagy pl. a kódex megejtésével a kán és 
népe hozzájárul Ynev történelmének megváltoztatásához, és így méltán nagy hírnévre tehet szert. 

Az a fontos, hogy bármilyen történettel rukkol elő a csapat, a KM-nek arra kell figyelnie, hogy 
mennyire hitelesen adják elő. Ha úgy érzi a KM, hogy túlságosan lódítanak, vagy ellentmondásba 
keverednek, nyugodtan kérdezzen vissza, szorongassa meg őket. 
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Ha a kánt sikerül rávenni az együttműködésre, akkor felolvassa nomádul az szöveget. Ezt már nem 
kell lejátszani, elég elmesélni, hogy a kán segít, és miután felolvas egy két szöveget, elhalkul, majd 
összeesik a földön, és a száján át a lángnyelvek az égbe távoznak. 

A sikert jelképezve a játékosok kapnak egy oldalt a kódexből, és hozzá egy megoldó kulcsot. Így a 
játékosság kedvéért maguk megfejthetik a szöveget. A kántól megszerzett nyelvi megoldást az fogja 
jelképezni, hogy a dekódolt szövegnek minden páros oszlopát fel kell cserélni a páratlan oszlopokkal. 
A helyes szöveg így fog kijönni, ami amúgy a varázslatos csokis muffin receptje (kiadandókat lásd a 
mellékletben). 

Ezek után a KM-ek elmenekülnek, tekintve, hogy a JK nagyon zabosak lesznek a végeredmény miatt. 
:D 
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Mellékletek 

A Kódex 
A kódex, melyre mindenki csak úgy hivatkozik, a „Tökéletesség műve”, valójában címtelen, de maga 
Vinel mindig így hivatkozott rá. Méretét tekintve nagyon nem is tekinthető kódexnek, inkább 
kézikönyv méretű, mégis, rejtélyes tartalma, és mágikus kivitelezése miatt kiérdemli a kódex rangot. 

A könyv 696 oldalból áll. Lapjai a legjobb minőségű yenvi papiruszból kerültek ki. Kötése gondos 
kezek munkája, állítják maga Vinel fűzte. Pikkelyes bőrborítása bizarrnak tűnhet, főleg annak, aki 
tudja, hogy egy valaha élt balsorsú gyíklény maradványa. Szóbeszéd járja, hogy Vinel ifjú korában (70-
80 évesen) varázspárbajba került egy gyíkmágussal. Nem kizárt, hogy az ő bőre lett a könyv irhája. 

A fedlapon és a hátlapon hemzsegnek a varázsrajzolatok és rúnák. Mágikus kisugárzásuk leplezetlen, 
így minden mágiában jártas személy azonnal tudja, hogy nem hétköznapi könyvről van szó. 

Ahogy említettem, a tartalma olvashatatlan, mivel egyedi kódolását még nem fejtették meg. 
Mindazonáltal a sorokban semmi különleges sincs.  Egyszerű egyedi jeleket használt a szerző. Szavak, 
mondatok végét nem lehet kivenni. Nincs tagoltsága, minden oldalon ugyan annyi karakter van. A 
lapok nincsenek számozva. A könyv képeket, széljegyzeteket nem tartalmaz. 

Játéktechnikailag a könyv a következő képességekkel bír: 

- 5E-s elemei erő aura veszi körbe. A könyv súlya 2kg így lényegében lebeg az asztallap fölött 
egy arasznyival. Érdekes módon kinyitáskor az aura megszűnik, így nem zavar a lapozásban. A 
kutatók nem tudják megmondani ennek mi az oka. 
Valójában Vinel ügyetlen volt, és utált,a ha az elejtett tárgyak koppannak a földön. 

- A könyv fedlapjának belsején Mágikus Aura Varázsjel található. Ettől mágikusnak számít, és a 
TAM nem hat rá. 

- Van egy speciális rúnarajzolat, amit a könyv külső borítóján végigkígyózik. Mágikus hatásának 
megfejtése komoly fejtörést okoz, akárcsak maga a tartalom.  
Valójában Vinel egy olyan rúnasort alkotott meg, ami megakadályozza, hogy a lapokat 
kitépjék, vagy lemásolják a szöveget, illetve az olvasók emlékükben eltárolják a lapok 
tartalmát. Erre még nem jött rá senki, mert még senkinek nem jutott eszébe lapot kitépni 
belőle, sem lemásolni. Emlékezetből megjegyezni 696 oldalt meg szinte lehetetlen, így nem is 
próbálkoztak vele. Ha valaki még is erre gondol a könyvet körülvevő 20 láb sugarú körben, 
akkor a könyv  metálmágiával visszahat és törli a gondolatot. A hatás végtelen erősségűnek 
számít. (Tehát az sem kizárt, hogy valaki gondolt már rá, csak nem tudja, vagy mire a könyv 
zónájába került, egyszerűen elfelejtette, hogy mit is akart). 

- A könyvön van még egy teljesen egyedi rúna. A tér pecsétje. Arra a tárgy, melyre ezt felvésik, 
nem hat semmilyen tér mágikus hatás, legyen az bármely kaszt varázslata. 
 

Mi hát valójában a könyv? 

Nem az aminek hiszik. 
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Vinel imádott főzni. Mesterfokú szakács képzettsége volt, de tudományát különcködése miatt 
senkivel sem osztotta meg. Annyira önző volt, hogy a gasztronómiai alkotásait titokban készítette, és 
sznobizmusába örülve maga örömére kóstolgatta az ételeket. A tökéletes ízeket kereste. Munkája 
közben – ő így tekintett rá – sem mágiát sem alkímiát nem használt, mivel úgy gondolta, hogy ezzel 
meghamisítja a természetes ízeket. Szentül hitte, hogy a tökéletes főzéstudományt megalkotta. 
Különcködése irigységet szült, és az is zavarta, hogy kollégái közül sokan támadták és gúnyolták 
elméletei miatt. Ezért úgy döntött, hogy jegyzeteit tikosítja. Méghozzá elég alaposan, és elhinti, hogy 
ebben van az ő tudományának összessége. Persze ő a főzésre gondolt, de ezt már nem tette hozzá. 

A „térfa” sikerült. Túlságosan is jól. 

Tehát a könyv valójában egy szakácskönyv. Oldalakon át arról értekezik, hogy mik a tökéletes 
hozzávalók egy-egy ételhez. Azokat hol és mikor kell begyűjteni, és miből mennyit kell beletenni az 
ételbe, hogy a harmónia teljes legyen. 
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A sámán barlangja 

 

1. Előtér - Ahogy Daru is írta, a falon vésetek, rajzolatok. A hálórészhez vezető utat régebben 
lezárhatták, a padlón porosodó deszkák, valaki erővel ment ide be évekkel ezelőtt. 
2. Hálótér - Kis rakott tűzhely, némi élelemtartalék, egy állatbőr függőágy, némi szalma, és 
egy rozzant asztal, rajta az öreg sámán támaszával, a botjával. 
3. - A kán nyughelye - nagy barlang, alján víz. Az ide vezető járat végénél egy csónak 
kikötözve, mely nincs túl jó állapotban, toldozott-foldozott, de a célnak megfelel. A kis 
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szigeten a kán fekszik egy kőasztalon, mellette néhány hordó, benne bor, egy kancsó, benne 
romlott sör, és egy másik, pálinkával. Kis tányérokon száraz kenyér, gomba, szárított húsok és 
zöldségek. 
4. - csapda üreg - az út végén egy remekül álcázott csapda van a padlón, még mielőtt 
zsákutcába torkollana. A harácsoló kalandozókat biztosan bevonzza az üreg falán 
aranysárgán csillogó fém, mely valójában bolondok aranya. A csapda kifejezett 
csapdafelfedezés nélkül nem felfedhető, úgy is csak 25% nehezítéssel. Egy mesterséges akna, 
melyre vékony hálót feszítettek, és arra egy vékony leplet terítettek, ezt lepték be porral. A 
háló egy 50 kiló feletti emberszabásútól beszakad. 3 méter mély, alján hegyes karók. k6 Ép + 
3k6 Fp sérülést okoznak az óvatlanoknak. 
5. - Ürítő üreg - A sámán ide végzi a dolgát, mert ebből az üregből vékony, természetes kis 
kürtők vezetnek a hegy tetejéhez, melyet a víz vájt magának. Néhány centiméter átmérőjű 
lyukak ezek, melyek 6-8 méter magasban a szabad levegőn érnek véget. Azért büdös, az van. 
6. - Elvékonyodó járat - egy természetes járat, melyen lehet haladni egy darabig, de hamar 
elvékonyodik... 
+1 - a hálóüregből két úton is lehet hátrafelé menni, az egyik úton (a térképen a fentin) 
látható is 9 karika, ott is egy csapda vár a betolakodókra. Vékony zsinegek és hurkok 
tömkelege a padlón, a por alatt, 80% eséllyel lép bele bárki. Ha megrántja/meghúzza 
bármelyiket, a földbe ásott karók egyike kilökődik, lábon szúrva az illetőt, 2k6 fp sérülést 
okozva. 
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Bestiák 
Patkánybáró: 
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Tamari: 
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Wesen: 
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NJK-k 
Az ellenséges csapatok – ezek közül kettőt kell választanod, akik a JK-k után loholnak. 

Szervezet Módszerek Csapat összetétel 

Kráni külső tartományok Kegyetlennek, durvák, nem 
riadnak vissza semmitől. Precíz 
gyilkoló gépek. Nem zavartatják 
magukat, ha kell fényes nappal, 
vagy az éjszaka támadnak. 
Váratlanul jönnek, és 
nyomtalanul eltűnnek. Utánuk 
csak a pusztulás marad. 

2 fő kráni fejvadász. 
1 fő boszorkánymester. 
1 fő kráni nekromata varázsló. 

Shadoni inkvizíció Kifinomult politikai 
módszerekkel dolgoznak. 
Igyekeznek a JK-kat titkon 
kompromittálni. Olyan 
bizonyítékokat elhelyezni náluk, 
amiért joggal léphetnek fel, 
mint inkvizítorok. Ha 
bizonyítottnak látják a 
fellépésüket, akkor viszont nem 
teketóriáznak. Lecsapnak vassal 
és mágiával a bűnös lelkekre! 

3 fő harcos, 

1 fő Domvik pap 

Toroni kémek Rendkívül kifinomult 
módszerekkel dolgoznak. 
Nyomtalanul, nesztelenül 
járnak kelnek. Megfigyelnek, és 
akkor csapnak le, mikor arra a 
legkevésbé sem számít az 
ellenség. Ha kell csapdát 
állítanak, mérgeket használnak. 

3 fő toroni fejvadász 
1 fő boszorkánymester 

Pyarroni titkos ügynökök Diplomatikusan óvatosak. Nem 
keltenek feltűnést, csendben 
dolgoznak. Kerülik a szemtől 
szembeni harcot. Inkább 
bénító, altató ital és étel 
mérgeket használnak, hogy 
ellenfeleiket kiütve 
megszerezzék amit akarnak. 
Persze ha nyílt konfliktusra 
kerül sor, nem teketóriáznak. 
Támadnak. 

2 fő Ember vadász 
1 fő pyarroni varázsló 
1 fő pap. 
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Az alábbiakban néhány példa karakter került kidolgozásra, melyeket nyugodt szívvel használhattok 
teljes egészében, vagy más háttérrel, külsővel, képzettségekkel. Ezek a példa-NJK-k csak azért 
készültek, hogy a KM dolgát könnyebbé tegyék, ha pl. harcértékeket kellene számolni. 

Ghato  
Az ellenfél mazochista villámmágusa 

(7. szintű ember boszorkánymester) 

Ghato gyerekkora óta imádja a vért. Szereti elhitetni másokkal, hogy Vámpír, vagy Wier, miközben 
csupán fanatikus vérivó. Mazochista jellem, önkínzása sokszor majdnem halálához vezetett. Egész 
testét hegek borítják, minden egyes elkövetett hibáért saját megivott vérével fizet. Egészsége az 
elmúlt években rendkívül megromlott a torz mágiának és a vérivásnak köszönhetően, közeleg 
számára a végítélet órája.  (1 éven belül belehal az önkínzásba…) 
 
Jellem: Káosz, Halál Látható fegyverek:  Hosszúkard 
Vallás:  Tharr/Ranagol Látható vértezetek:  - 
 Magasság/testsúly:  1,77 láb/55 font 
Erő:  9  
Gyorsaság: 16   
Ügyesség:  16 Ruházat: Fekete, csuklyás köpeny 
Állóképesség: 15 Szem:  Bevérzett, sárgásbarna 
Egészség:  13  Haj: Csomókban hulló, őszesfekete 
Intelligencia: 12   
 Max Ép:  6 
Asztrális ME: 82 (80 épített statikus pajzs) Max Fp: 63 
Mentális ME:  85 (80 épített statikus pajzs)  
 Max Ψp: 33(5+4+6*4) 
Vértezet SFÉ:  3 (abbitacél láncing) 
Vértezet MGT: 0 Max Mp: 49 
 
Beszélt nyelvek: Közös (Af,5), Anyanyelve (Af,5), 4 nyelv (Af,5,4,4,2)  
Felszerelés: 4 db hatalom itala, abbitacél láncing, átlagos ruhák, rúnázott speciális áldozótőr, kézi 
nyílpuska, egy tucat különböző méreg, néhány aranypénz. Van egy állandó inasa, egy púpos hátú, kb 
15 éves kölyök (csak Púposnak hívja),  ő hozza a felszerelése nagy részét (láda, benne néhány méreg, 
és egyéb fiola, fáklyák, tűzszerszám, sátor, takaró, stb.). Van egy kézi nyílpuskája is, 20 nyíllal. 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Méregkeverés Mf 
Álcázás Af 
Hátbaszúrás Mf 
Kötelékből szabadulás Mf 
Kínzás(áldozótőrrel) Mf 
Kínzás elviselése Mf 
 
Fegyver: Alap Áldozótőr Kézi nyílpuska Tőr/Dobótőr 
KÉ: 26 40(+14) 29(+3) 35(+9) 
TÉ/táv: 36 50(+14) 30 láb 44/47(+8/+11) 
VÉ: 106 120(+14) 106(+0) 108/106(+2/+0) 
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CÉ: 31 - 45(+14) - 
Sebzés: - k6+2 k3+* k6+* 
Tám/kör: 2 2 2 2 
 
*Méreg… 
 
Szófordulatai: 
„Egy újabb hiba, egy újabb vágás…” 
„Miután megöltelek, az utolsó cseppig kiszívom a véredet.” 
„Megőrültetek? Itt nem juthatunk át élve. – Tetszik az ötlet. Ma még úgy sem táncoltam a halállal!” 
Jellemvonásai: 
Mazochista, fanatikus vérimádó, gátlástalan, agresszív, akaratos, energikus. 
 
Kedvelt varázslatok: 
Villámmágiák, Méregmágiák. 
 

Szürke (eredeti neve ismeretlen…) 
Az ellenfél nyomolvasója és bérgyilkosa 

(8. szintű ember fejvadász) 

 

Szürke nem véletlenül kapta ezt a becenevet, a hétköznapi ember számára csak egy a sok közül… 
Valójában veszedelmes gyilkos, aki nem ismer lehetetlent. Kitartása és akaratereje legendás, pengéi 
szinte mindig halálosak. Nem restell mérgeket használni, ha a helyzet úgy kívánja. Számtalan győztes 
küldetés áll háta mögött, ha nyomozásról van szó, mindig ő vezeti a csapatot. Meglátásai sokszor 
mentették már meg a banda életét, mindig lehet rá számítani. Fáradhatatlan, napok is megvan alvás 
nélkül. 
 
Jellem: Halál Látható fegyverek: - 
Vallás:  Ranagol/Tharr/Uwel Látható vértezetek: - 
 Magasság/testsúly: 1,82 láb / 85 font 
Erő: 15  
Gyorsaság: 17   
Ügyesség: 17 Ruházat:Az álcázás mestere, változó 
Állóképesség:19  Szem: Gesztenyebarna 
Egészség: 17  Haj: Változó, alapból fekete, sörte 
Intelligencia:15   
 Max Ép: 13 
Asztrális ME: 52(38 statikus pajzs, 10 dinamikus) Max Fp: 101 
Mentális ME: 56 (38 statikus pajzs, 10 dinamikus)  
 Max Ψp: 38(4+5+3*3+5+3*5) Akt Ψp: 18 
Vértezet SFÉ:  1 (könnyű bőrvért) 
Vértezet MGT: 0 Max Mp: 
 
Beszélt nyelvek: Közös (Af,5), Anyanyelv(Af,5), 4 nyelv (Af,3,2,2,2)  
Felszerelés: Kard (Mara-Sequor/Fejvadászkard/Szablya), Könnyű bőrpáncél, bélelt cipők, 
hátizsákjában egy tucat különböző álruha/felszerelés. Mérgei származástól függően kb 6-7. szintű, 
általában gyorsan ható fegyvermérgek, melyek nem halálosak, de ájulást, rosszullétet, súlyos 
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fájdalmakat (~8k6 fp) okoznak. Van egy speciális varázsköpenye, melyet ritkán használ, de az 40%-ot 
ad lopózás és rejtőzés képzettségpróbák esetén is. Fegyverei áldottak (a rúnamágiát önveszélyesnek, 
árulkodónak tartja). Egy tucat (dobó)tőr, garott, vasököl, számos alattomos fegyver és eszköz. 
 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Elsődleges fegyverének használata Mf 
Álcázás/álruha Mf 
Nyomolvasás Mf 
Zsonglőrködés Mf 
Mászás 77% 
Lopózás 67% 
Rejtőzés 72% 
Csapdafelfedezés 57% 
 
Fegyver: Kard(MS/FK/SZ) Tőr/Dobótőr Garott Puszta kéz 
KÉ: 52/53/52(+x+5) 49(+9) 40(+5) 50(+10) 
TÉ: 95/95/94(+x+10) 87/90(+8/+11) 84(+5) 83(+4) 
VÉ: 139/140/141(+x+10) 127/125(+2/+0) 105(-20) 126(+1) 
CÉ: 7 - - 7 
Sebzés: 2k6+2+4/k6+2+4 k6+4+méreg k10+4 k6+4 
Tám/kör: 1+1 2/6 2 2+2 
 
Szófordulatai: 
„Meg fogom ölni.” 
„Nem kellett volna ma idejönnöd, barátom.” 
„Én csak némi alamizsnát szeretnék, drága jó uram!” 
 
Jellemvonásai: 
Hidegvérű gyilkos, hatékony, kegyetlen, könyörtelen. 
 

Rokhar  
Az ellenfél fő fegyverforgatója 

(7. szintű ember harcos) 

 

Hatalmas termetű, öblös hangú figura, kinek kezében még a kétkezes csatabárd sem tűnik oly 
hatalmasnak. Világ életében harcos volt, testét számos vágás csúfítja, egyik füle hiányzik. Nem 
különösebben okos, de nem is buta, a csapat vezetője is lehetne, ha nem mindent erővel vagy 
fegyverrel próbálna megoldani. Kissé „fejjel-a-falnak” típus.  
 
Jellem: Rend, Halál Látható fegyverek:  Kétkezes csatabárd 
Vallás:  Hitetlen Látható vértezetek:  Aa Mellvért, Láncszoknya 
 Magasság/testsúly:  1,99 láb, 140 font 
Erő: 19  
Gyorsaság: 11   
Ügyesség:  14 Ruházat: Nagy prémbunda, vastag nadrág, csizma 
Állóképesség: 17  Szem: Sötétbarna 
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Egészség:  18  Haj: Kopasz 
Intelligencia: 11   
 Max Ép: 15 
Asztrális ME: 50 (épített statikus pajzs) Max Fp: 85 
Mentális ME:  50 (épített statikus pajzs)   
 Max Ψp: - 
Vértezet SFÉ:  5 / 2 (mellvért/láncok) 
Vértezet MGT: 3 Max Mp: - 
 
Beszélt nyelvek:  Közös (Af,5), Anyanyelv (Af,5) 
Felszerelés: Kétkezes csatabárd (rúnázott), Abbitacél mellvért, kiegészítve rövid láncujjakkal és 
láncszoknyával, Kis hátizsák (benne fáklya, kötél, fenőkő, és egyéb kalandozó-felszerelések), acél tőr 
 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Fegyverhasználat – kétkezes csatabárd Mf 
Nehézvértviselet Mf 
Pusztítás Mf 
Fegyvertörés (csatabárd) Af 
Ökölharc Mf 
Kocsmai verekedés Af 
+ A kasztban felsoroltak… Helyzettől/származástól függően maradt még kp-ja egy-két Mf-ra… 
 
Fegyver: Alap Kétkezes csatabárd(63mp) Puszta kéz tőr 
KÉ: 24 31(+0+2+5) 34(+10) 33(+9) 
TÉ: 75 98(+8++510) 79(+4) 83(+8) 
VÉ: 106 127(+6+5+10) 107(+1) 108(+2) 
CÉ: 0 - 0(+0) - 
Sebzés: +3/+5 3k6+1+5 k6+5 k6+3 
Tám/kör: 1+1 1 2+2 2 
 
Szófordulatai: 
„Majd én megyek előre!” 
„Kezdjük már el, a bárdom már vérre szomjazik!” 
„Az én módszerem mindig működik.” 
 
Jellemvonásai: 
Magabiztos, türelmetlen, kissé agresszív, hatékony, egyszerű gondolkodású. 
 

Az atya 
Az ellenfél papja, a csapat vezetője 

(8. szintű ember pap) 

 

Karizmatikus, bátor személyiség, az ellenséges csapat vezetője. Döntései megkérdőjelezhetetlenek, a 
stafétát azonban átadja, ha nálánál kompetensebb személy is akad egy adott témát illetően. 
Megbízható, akaratos, sokat mérlegel. Sok társat vesztett már el, így próbál mindig biztosra menni, 
esetleg használat más mágiát is (akár Adron-pap, akár mágiahasználat Mf miatt). 
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Jellem: változó Látható fegyverek:  változó 
Vallás:  változó Látható vértezetek:  változó 
 Magasság/testsúly:  1,88 láb / 95 font 
Erő: 15  
Gyorsaság: 14   
Ügyesség:  15 Ruházat: változó 
Állóképesség:  14 Szem:  változó 
Egészség:  15  Haj:  változó 
Intelligencia: 18   
 Max Ép: 11 
Asztrális ME:  97 (80 statikus, 10 dinamikus pajzs) Max Fp: 82 
Mentális ME:  96 (80 statikus, 10 dinamikus pajzs)  
 Max Ψp: 41(5+8+7*4) Akt Ψp: 21 
Vértezet SFÉ:  változó 
Vértezet MGT: változó Max Mp: 70 
 
Beszélt nyelvek:  Közös (Mf), Anyanyelv, további 4 nyelv (Af,5,5,5,5,5) 
Felszerelés: változó. Lehet rúnázott fegyvere, lehet közepes páncélzata, lehetnek mérgei, lehetnek 
varázstárgyai (pl. amulettek). 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Hadvezetés Mf 
Közös nyelv Mf 
Emberismeret Mf 
Térképészet Mf 
Lefegyverzés Mf 
Élettan Af 
Politika/Diplomácia Mf 
Sebgyógyítás/Méregkeverés Mf 
 
Fegyver: Alap Tőr Elsődleges fegyver (93 mp,Mf) 
KÉ: 14 23(+9) 23+x(+x+4+5) 
TÉ: 56 64(+8) 76+x(+x+10+10) 
VÉ: 120 122(+2) 140+x(+x+10+10) 
CÉ: 5 - - 
Sebzés: -/+1 k6 x+2(+1 ha zúzó) 
Tám/kör: 1 1 1 
 
Szófordulatai: 
„Várjatok, ezt át kell gondolnom.” 
„Szó sem lehet róla, hogy odamenj egyedül.” 
„Majd én beszélek velük.” 
„Te foglalj szobát, te tudd meg,kivel állunk szemben, te pedig értesítsd a vezért. Hogy én? Én iszom 
egy kupa jó bort, és megtervezem, mit fogunk csinálni.” 
Jellemvonásai: 
Precíz, pontos, csavaros észjárású, tapasztalt, büszke, vezető alkat, örök boldogtalan, nyugodt, 
magabiztos, megbízható, tervező. 

Simlis (ragadványnév) 
Az ellenfél beszerzője/besurranója 



A kódex  Versenymodul 

23/33 
Kalandozok.hu Téli Tábor 2013  December 27-30 

(7. szintű ember/törpe tolvaj) 

 

Ember: azoknál a csapatoknál, ahol egy törpe nem fér bele. Erioni tolvaj, aki még a klánját is átverte, 
és meglépett egy komolyabb összeggel. Számító, pénzéhes, de a csapattól védelmet kap, ezért őket 
bajtársainak tekinti. 
Törpe: ahol belefér. Tarinból száműzött törpe, akin elurakoldott a homálytestvér. Lop, csal, hazudik 
gátlástalanul, enyves kezétől senki sincs biztonságban. Klánját meglopta, de rablógyilkosság is van 
már a számláján. A csapatnak még nem ártott, ezért ők, mint szükséges rossz, megvédik. 
 
Jellem: Káosz Látható fegyverek:  - 
Vallás:  Hitetlen Látható vértezetek:  - 
 Magasság/testsúly:  1,77/50 vagy 1,3/80 
Erő: 10/12  
Gyorsaság: 18   
Ügyesség: 17 Ruházat: Koszlott, szakadt, büdös ruhák 
Állóképesség: 12  Szem:  kék 
Egészség:  13 (*18)  Haj:  szőke, hosszú, varkocsba fogva 
Intelligencia: 12   
 Max Ép: 7  
Asztrális ME:  50 (50 Épített statikus pajzs) Max Fp: 57 
Mentális ME:  52 (50 Épített statikus pajzs)  
 Max Ψp: - 
Vértezet SFÉ:  - 
Vértezet MGT: - Max Mp: 
 
Beszélt nyelvek: Közös (Af,5), Anyanyelv (Af,5), 6 nyelv (Af,3,3,2,2,2,2)  
Felszerelés: Szakadt ruhák, gyakorlatilag semmi értékes. Néhány ócska tolvajfelszerelés. Egy kis 
faláda, mely kódolva van (meg lehet majd írni!), abban a váltói számos bankházhoz, összértékük 1000 
arany! Felszerelése másnak értéktelen lehet, neki azonban minden tárgya kincset ér: Minden tárgya 
úgy lett megválasztva, hogy az %-os képzettségdobásoknál még +15%-ot ad. (Jól tapadó kesztyű, 
bélelt lábbeli, egyszerű drótnak tűnő zárnyitó eszközök, stb.). Négy kése van. 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Mellébeszélés Mf 
Értékbecslés Mf 
Mászás 102% 
Rejtőzködés 102% 
Lopózás 97% 
Kötéltánc 92% 
Zsebmetszés 112% 
Zárnyitás 146% 
Célzófegyver használat Af 
Kés dobása Mf 
… 
 
Fegyver: Alap Kés/Dobva Vasököl 
KÉ: 30 40/45(+10/+15) 39(+9) 
TÉ: 39 44/54(+5/+15) 44(+5) 
VÉ: 94 94 96(+2) 
CÉ: 18 - - 
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Sebzés: - k5+** k5 
Tám/kör: 2 2 2+2 
 
*Életében számtalanszor mérgezték már meg, sőt, saját magán is próbálkozott már sok méreggel, 
hogy ellenállását növelje. Mérgek ellen egészsége 18-asnak számít. (KM, ha ezt nem tartod 
elfogadhatónak, akkor méregtől óvó amulettje/tetoválása is lehet) 
 
**Kései rozsdásak, kopottak, mocskosak, és számtalan méreg járt már rajtuk. Lehetnek mérgezettek 
is, de ha aktuálisan nincs is rájuk kenve, a régebbi idők maradványaként akkor is gyengén 
mérgezettként kezelendőek. 
 
Szófordulatai: 
„Én nem csináltam semmit.” 
„Most elvágom a torkod, de mocskos disznó!” 
„Volt már dolgom a fajtáddal, nem félek tőled!” 
 
Jellemvonásai: 
Sunyi, megalkuvó, pénzéhes, igénytelen, trágár, visszataszító, perverz 
 

Xorrus  
Az ellenfél fő mágiahasználója 

(7. szintű ember varázsló) 

 

Xorrus az ész csapatában, azonban soha nem akart a vezér lenni. Szeret a háttérben maradni, onnan 
szövögetni saját kis terveit, segíteni társait, de főként magára próbál vigyázni. Kedveli a 
mentálmágiát, illetve a varázsjeleket/rúnákat. Relatíve magas, vékony testalkatú. Rövid, ősz haja van. 
 
Jellem: Rend Látható fegyverek: - 
Vallás:  Adron/Ranagol/Tharr Látható vértezetek: - 
 Magasság/testsúly: 1,88 láb / 73 font 
Erő: 11  
Gyorsaság: 15   
Ügyesség: 14 Ruházat: Piszkosfehér talár, bakancs 
Állóképesség: 12  Szem: szürkés 
Egészség:  13  Haj:  ősz, kb 5 cm, ápolt 
Intelligencia: 17   
 Max Ép: 6 
Asztrális ME: 56 (50 statikus pajzs) Max Fp: 45 
Mentális ME:  58 (50 statikus pajzs)  
 Max Ψp: 50 (7+7+6*6) 
Vértezet SFÉ:  2 
Vértezet MGT: 0 Max Mp:70 
 
Beszélt nyelvek:  Közös (Af,5), Anyanyelv (Af,5), Erv (Af,5), További 3 nyelv (Af,4) 
Felszerelés: Mély tarisznya, benne számos jelmágiához és rúnamágiához szükséges felszerelés, 
Jelmágikus rajzolatokat tartalmazó könyv (20 KM által kitalált rajzolat), Varázslóbot (tulajdonságai a 
KM-re bízva), kis szütyő, benne 80 arany értékű drágakő, védőköpeny (SFÉ:2) 
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Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Rúnamágia Mf 
Írás/olvasás Mf 
Történelemismeret, Legendaismeret Mf 
… És a kasztnál felsorolt képzettségek (lehet, hogy nem jön ki kp-ból, nem ellenőriztem) 
 
Fegyver: Alap Tőr 
KÉ: 11 22(+9+2) 
TÉ: 32 45(+8+5) 
VÉ: 100 107(+2+5) 
CÉ: 4 -  
Sebzés: - k6+1 
Tám/kör: 1 1 
 
Szófordulatai: 
„Nem biztos, hogy oda be kéne mennünk.” 
„Oké, én majd hátulról fedezlek!” 
„Inkább pihenjünk még egy napot, mielőtt belevágunk” 
 
Jellemvonásai: 
Logikus, számító, hidegvérű, visszafogott, csendes, nehezen ingerelhető. 
 

Yachak 
A madárember 

(10. szintű ember sámán) 

 

a Madárember aki tudja hogy repüljön másik világba, kapcsolódjon a lelkekhez és megérti a 
szellemek üzenetét. 
Flúgosnak tűnő vénséges remete, rossz fizikai állapotban.  A helyiek körében is csak úgy ismeretes, 
hogy a vén bolond öreg, aki a dombok között él egyedül. Teljesen önellátó. 

 
Jellem:  Halál Látható fegyverek:  sámánbot 
Vallás:  Szellemhit Látható vértezetek: sámánruha 
 Magasság/testsúly: 1,50 láb / 50 font  
Erő: 11  
Gyorsaság: 8    
Ügyesség:  9 Ruházat: sámánruha (csontok, tollak, bőrök) 
Állóképesség: 12   Szem: az egyik zöld, a másik piros 
Egészség:  11  Haj:  ősz, csapzott, 30-40 cm 
Intelligencia: 15   
 Max Ép: 6 
Asztrális ME: 58 (40 statikus [névadás]) Max Fp: 73 
Mentális ME:  58 (40 statikus [névadás])  
 Max Ψp: - 
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Vértezet SFÉ: 2   
Vértezet MGT: 2 Max Mp: 79 
 
Beszélt nyelvek:  Közös (Af,4), Anyanyelv/nomád (Af,5), dzsad  
Felszerelés: sámánruha, dob, dobverő, sámánbot. rovásos sorsbotocskák, szarvasvér, nyúlvér, 
rontáselháritó amulett(+3), sámánmaszk (pusztitó).  
bálvány: a barlangban, pl a kán nyugvohelyén felálitott totemoszlop. hatása, a sámán naponta 4x tud 
olyat varázsolni hogy a varázslat mannapontigényének 50%-át a bálvány adja. 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
herbalizmus  Mf 
idöjóslás  Mf 
vallás(saját)  Mf 
sebgyógyitás  Mf 
démonológia  Mf 
legendaismeret(saját)  Mf 
Írás/olvasás af 
kínzás elviselése  Mf 
hangutánzás  Mf 
mellébeszélés  af 
emberismeret  af 
méregkeverés Mf 
éneklés/zene af 
vadászat af 
erdőjárás af 
asztrológia af 
jóslás 72% 
nehézvértviselet  af 
 
Fegyver: Alap sámánbot 
KÉ: 9 22 
TÉ: 31 44 
VÉ: 111 132 
CÉ: 3 -  
Sebzés: - k3 
Tám/kör: 1 1 
 
Szófordulatai: 
„"A sámán útja néha többet kér, mint amennyit adni akarsz. De sohasem többet, mint amennyit adni 
tudsz." 
„ Normálisak vagytok? Mégis honnan a fenéből lenne ilyen képességem!? És mi az a gigantikus 
együttállás? Mondott erről valamit a jóslat? 
„kék holdfényben csillogó vér mossa le arcodról a halál igézetét….” 
 
Jellemvonásai: 
néha magában beszél, elrévedő tekintettel. néha viszont kitisztul a tudata, skizofrén?  

Kedvelt varázslatok:  idézőmágia, természeti mágia 
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Okho’ Ragtar 
A törzs kánja, mágikusan felélesztett élőhalott 

(12. szintű ember harcos) 

Aszott testű, foltos fejbőrű harcos, fején csak pár hajszál díszeleg. Arca borzasztó rusnya, nagy bajsza 
és szakálla van. Szemei helyén sötétlő üregek díszelegnek, melyek mélyén különös tűz ég. Láthatóan 
erős harcos volt. Nem fél a haláltól. Testét csak mágikus fegyver fogja! 

Jellem: Rend Látható fegyverek:  Másfélkezes kard 
Vallás:  Nomád Látható vértezetek: - 
 Magasság/testsúly: 2,03 láb, 144 font 
Erő: 18  
Gyorsaság:  12  
Ügyesség:  15 Ruházat: Díszes káni öltözék 
Állóképesség: 17   Szem: Vörösen izzó fekete gödrök 
Egészség:  18 (Méregellenállás: immunis)  Haj:   Néhány szál, ősz/barna 
Intelligencia: 12    
 Max Ép: 18 (15 + 3 a Mágikus balzsamozástól) 
Asztrális ME:  60(30 S.P., 15 TME, 15 Medál) Max Fp: - 
Mentális ME:  Immunis  
 Max Ψp: - 
Vértezet SFÉ:   1 (megkeményedett bőr) 
Vértezet MGT: 0  Max Mp: -  
 
Beszélt nyelvek:  Törzsi (Af,5), Közös (Af,1) 
Felszerelés: Káni öltözék (saru, ágyékkötő, vállon átvetett díszszalag, nyakláncok), Másfélkezes kard 
(Hírneves családi penge, kézre kovácsolva, mágikus),  +15 AME Érzelemvédő amulett, 2 ezüsttallér. 
A kard harcértékei: KÉ: 9 TÉ: 23, VÉ: 22, Sebzés: 2k6+2.  
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Másfélkezes kard használata Mf 
Történelemismeret - nomád Mf 
Legendaismeret – nomád  Mf 
Vallásismeret – nomád Mf 
Fegyvertörés(Másfélkezes kard) Mf 
Ökölharc Mf 
Pusztítás Af 
Továbbá a kasztnál felsorolt képzettségek… 
 
Fegyver: Alap Másfélkezes kard Puszta kéz  
KÉ: 36 50(+4+5+5) 46(+10) 
TÉ: 101 134(+13+10+10) 102(+1) 
VÉ: 128 160(+12+10+10) 132(+4) 
CÉ: - - - 
Sebzés: +2/+4 2k6+2+4 k6+4 
Tám/kör: 2 2 2+2 
 
Szófordulatai: 
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„Kik vagytok ti, furcsa kis emberek?” 
„Nem óhajtok nektek segíteni.” 
„Hagyjatok nyugodni.” 
 
Jellemvonásai: 
Határozott, akaratos, makacs, kitartó, nehezen meggyőzhető. 
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Térképek 

 

játékosoknak kiadható térkép 
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A játékosoknak kiadható Arshur térkép 

 
  



kacsk a_sza m_vin onyve

razsl el_va csoki atos_

emeny s_sut zaval e_hoz

_put_ ok_ot _dina imbre

ao_fi i_kak _orol nomra
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