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KIVONAT A KALANDMESTERNEK 
-   A feladat:  Ismét az abadanai emír megbízásából kapják a feladatot (mivel 

hősök / ismert kalandozók), hogy Gorvik külső bércei között felkeressenek egy 
nagy tudású fickót, aki nagy szakértője az amundoknak. Őt vigyék el Abadanába. 

-   Amit a karakterek megtudhatnak: 
-   A remete nem nagyon akar eljönni, mert haragszik az emírségre, amiért 

nem hisznek neki. (Nem tudja, csak érzi, hogy valóban megjöttek az 
amundok!) (1) 

-   Az amundok valószínűleg szintén rá fognak menni a fickóra, a foglyaiktól 
már biztos tudnak róla. (2) 

-   opcionális nehezítés: A gorvikiak közül is tudhatják (akár többen), hogy 
ez a remete milyen sokat ér, így nekik is szükségük lehet a tudására (3) 

-   Arascor városerődjébe kell elmenni, annak környékén lakik a fickó (a 
várost jelenleg a főpap irányítja, a város világi ura már öreg és gyenge) 

-   A szituáció: 
-   A csapatot szorítja az idő (2) miatt. 
-   Gorvikban szinte minden átutazónak - különösen a másfajúaknak nehéz 

dolga lehet, ha el akarnak érni valamit. Bizalmatlanság, utálkozás várja 
őket. 

-   Arascor trónjára éppen több különböző érdekcsoport is igényt tart 
-   A városerőd főpapja szeretné megtartani, sőt, megerősíteni 

pozícióját 
-   Az erőd őrségének kapitánya a város urának fattya, aki szintén 

meg szeretné kaparintani a vezetői szerepet (mellékszál) 
-   Állítólag Warvik egy jelentős nemesi családja, a Lasirik feje 

elsőszülött fiát küldi a városba, hogy átvegye az uralmat és 
beletanuljon a kormányzásba (sürgeti őket az idő emiatt is…) 

-   A városban van egy különleges harang, mely okoz némi bonyodalmat... 
-   A visszaúton valószínűleg találkoznak az amundokkal. 

-   A könnyítések: 
-   Erőforrást kérhetnek/kaphatnak (Pénzt, zsoldost, gorviki beépített 

embereket) 
-   A remetét annyira nem nehéz meggyőzni, hogy tartson velük, mert azért 

erős benne az Élet-Rend jellem 
-   Az amundokat visszafelé könnyű legyőzni a remete segítségével, mert 

-   magas szintű varázsló, erős varázstárggyal 
-   ismeri az amundokat 

-   opcinális könnyítés: figyelteti őket egy pyarroni kém, ha kell, segít. 
-   Fontosabb NJK-k: 

-   A nagy tudású Amundológus (és varázsló) 
-   Az arascori főpap (“főgonosz”) 
-   Pyarroni ügynök (könnyítő szál) 
-   A arascori városőrség vezetője, az uralkodó fattya (nehezítő mellékszál) 
-   A Kos (nehezítő mellékszál) 
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IDŐVONAL 

ÁTTEKINTÉS: FŐ SZÁL 
Fejezet Yneven Játékidőben 

1 Abadanai megbízás (2 óra) 1 óra 

2.1 Utazás gorvikig (4 nap) 0.5 óra 

2.2 Utazás gorvik földjén (2 nap) 1 óra 

3.1 Megérkezés Arascor várának környékére (2 óra) 0.5 óra 

3.2 A falon kívül töltött éjszaka (1 éjszaka) 1 óra 

3.3 Megérkezés Arascorba (1 óra) 1.5 óra 

4.1 A tudós megtalálása (??? 1-2 nap) 3.5 óra 

4.2 A tudós meggyőzése (??? 3 óra) 1 óra 

5.1 A harangnyelv megszerzése (1 éjszaka) 3 óra 

5.2 Menekülés a városból (??? 2 óra) 2 óra 

6 Találkozás az Amundokkal (1 óra) 1 óra 

 

ÖSSZESEN: 16 óra (minimum 2*8 órát minden csapat játszik) 

 

ÁTTEKINTÉS: MELLÉKSZÁLAK 
Bevethető Elnevezés Kiknek? Játékidő 

1,2,3 A kereskedő Bizonytalanok, motivációt keresők 0-1 óra 

2,3,4 Az attrocitások Más fajúak, dzsadok, nagyszájúak 0-2 óra 

1,2,3,4,5,6 A Kos Túl jól haladóknak, profiknak 0-1 óra 

3,4,5 A Fattyú Intrikusoknak, az igazság bajnokainak 1-2 óra 

4,5 A pyarroni kém Túl rosszul haladóknak 0-1 óra 

3,4,5 A szentmise A gorviki hangulatot kedvelőknek 1-2 óra 

3,4,5 A szikla halottai Profiknak, túl bátraknak 1-2 óra 
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A MODUL 
1.   AZ ABADANAI MEGBÍZÁS 

A karaktereket (a tavalyi modulból már ismert) el Hatrei fia el Reihat (TT2014) 
szeretné felbérelni, az al Abadanai emír megbízásából. Ha a játékosok nem ismerik a 
hangulatkeltőt és/vagy a tavalyi eseményeket, röviden érdemes nekik beszámolni ezekről. 
El Reihat a Fekete Oroszlánba hívja a csapatot, ahol vázolja a helyzetet röviden: 

-   Van egy tudós, akikről sokan pusmognak mostanság, és igazából kicsit bolond, de 
nagyon ért az amundokhoz 

-   Ez a tudós járt itt, de összeveszett az emír egyik tanácsadójával, és elment 
-   Minden bizonnyal gorvikban van, Arascor városának környékén, el kellene hozni 
-   El Reihatot dzsad származása miatt nem küldheti az emír, félti az életét 
-   Hajlandó előlegként összesen kétszáz arany értékű drágakövet átadni a 

játékosoknak, illetve szükség esetén egy órán belül beszereztet mindent, ami a 
városban beszerezhető 

Ha a karakterek álcát szeretnének, vagy valakit, aki ismeri az utat, akkor érdemes a 
Kereskedő mellékszálat bevetni. (13. oldal) 

Ha a karakterek találkoztak már a Kossal, vagy a hangulat megkívánja, felvillantható a 
Kos mellékszál (beszélhet róla el Reihat, vagy a Kereskedő, esetleg kaphatnak jóslatot 
valakitől) 

2.   UTAZÁS 

2.1.   UTAZÁS GORVIKIG 
Miután a karakterek felkészültek az utazásra - segítőkkel, vagy segítők nélkül - 
a Kosfejes Úr országának irányába indulnak. Az utazásuk sebességét leginkább a 
magukkal cipelt holmik és felszerelés határozza meg. Előrelátóbbak a tevéket 
még a városban lovakra cserélik, amelyek jobb haladást, és kevesebb feltűnést 
biztosítanak majd a hegyes-völgyes tájon. Dél-keleti irányba való haladásukkal 
egyenes arányban az időjárás enyhén hidegebbé válik. A nappali szelek 
gyakorisága növekszik, erősségük csökken. Ahogy a sivatagos talajt felváltja a 
kontinentális, nagyobb szilárdságú földréteg, úgy az út minősége is egyre javul, 
az útvonal egyre egyértelműbbé válik, az esetleges tájékozódási bizonytalanság 
miatt felbérelt kísérők szüksége egyre csökken.  

A sivatagot füves puszta majd dombokkal és földárkokkal tagolt táj váltja fel. Az 
út egy hasadékos földes részen vezet keresztül, amit több helyen kisebb patak-
erek szelnek keresztbe.  

Még a sivatagos területen egy gorvikból érkező kocsival találkoznak, melyet egy 
teve húz. A hozzáértőknek rögtön feltűnik, hogy a teve több terhet húz, mint 
amennyit kényelmesen bírna. A teher nagy részét a kocsi adja, a nemrégiben 
megkurtított áruval együtt. A szekérrel két húszas éveiben járó Abadanában 
felnőtt gorviki utazik, B’Kher es H’Malthor. Ha beszédbe elgyednek velük, 
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elmondják, hogy a gorviki határnál található őrbástya felett egy gorviki 
rablólovag átvette a hatalmat (pár óra járóföldre innen) és minden áthaladót a 
hatalom gyakorlására hivatkozva durván megvámolnak. Így vesztettek el két 
tevét, de örülnek, hogy életüket legalább meghagyták. Egy lovat vagy tevét 
kérnek a kalandozóktól, hogy át tudják vészelni az utat Abadanáig. (Itt 
beszerezhetnek valami fontos árut, ha elfelejtették megvenni.) Ezután 
eldönthetik, hogy elkerülik a határmenti őrposztot, vagy átmennek rajta. Nem 
kell őket lassítani, bőven van teendő. Ha elérik az őrposztot és átkutatják, akkor 
találhatnak 4 halott gorviki katonát, minden értékeset elvittek a rablók. Az 
őrposzt egy 3 szintes őrtoronyból és egy kisebb fából épített istállóból áll. Az 
őrtoronytól 300 lábra lévő magaslaton egy nagy, előkészített máglya található, 
aminek füstjét Warwikból figyelnék. (Tábortűz óriásmáglya?) Az őröknek viszont 
nem sikerült begyújtaniuk. Hetente van őrségcsere, ha körülnéznek, akkor 
megtudhatják, hogy a váltás hamarosan érkezik és valószínű jobb, ha nem 
találják itt őket, a halottak felett kutakodva. Különben még a végén rabként 
fognak kikötni Warvikban, ahol az alkalom adtán nyilvános kivégzés vár rájuk. 
Az út hátralévő részén számolniuk kell a szembejövő őrséggel, akik mit sem 
sejtenek az őrposzt problémáiról. 

Amennyiben a karakterek között van pap kasztú karakter, úgy istenének szent 
állatának jelenését többször megfigyelheti az út során, ám Gorvik földjén 
eltűnnek a jelenések. Utóbbi jelenségnek csupán annyi a hangulati jelentősége, 
hogy emlékeztesse őket, most már Ranagol földjén járnak. 

2.2.   UTAZÁS GORVIK FÖLDJÉN 
A gorviki tájon először a növényzet sűrűsödését figyelhetik meg, ahogy a 
növényzet sűrűsödik, úgy jelennek meg a tölgyesek, akácosok és köztük a 
ligetesek. Patakok és kisebb tavak mindenfelé, igazi festői táj, melyet 
madárcsicsergés és vadállatok töltenek meg. Több szarvast és őzet is láthatnak, 
ahogy haladnak. Az erdei macskák és a kígyók se ritkák. Ha nem keresik a bajt, 
ezek az állatok tisztelettel elkerülik őket. Ellentétben az éjszaka portyázó 
haramiákkal és rablólovagokkal. Warvikhoz közeledvén kisebb falucskákhoz 
ágaznak le az utak, ezen falucskák között emberi forgalommal is találkozhatnak, 
akik általában tiszteletben tartják az átutazókat, amennyiben ők is így tesznek. 
A warviki úttól eltávolodván Arascor irányába folyamatosan emelkedik az út, 
egyre sziklásabb és völgyekkel tagoltabb lesz a táj. Egyre hidegebbre is fordul az 
idő, éjszaka akár fagypont környékére is süllyed a levegő hőmérséklete. 

3.   MEGÉRKEZÉS 

3.1.   MEGÉRKEZÉS ARASCOR VÁROSÁNAK KÖRNYÉKÉRE 
A város közelébe érve a táj ezer sziklát és rejtélyt rejt, amikor az út 
hajtűkanyarokkal tarkítva egyes gerinceken átbukik az élesebb szeműeknek a 
tartomány fővárosának Warviknak a körvonalai is kivehetők. A várostól 2 
mérföldre harangkondulást hallanak, ami a városkapuk zárását jelzi. (Ezt csak 
akkor tudják, ha efelől kérdezősködnek egy esetlegesen szembejövő városlakótól.) 
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3.2.   A FALON KÍVÜL TÖLTÖTT ÉJSZAKA  
A város egy fennsíkon fekszik. A város közelségét egy kiépített és karbantartott 
sziklaforrás jelzi. A sziklába egy féldombormű kosfej van faragva, melyet a 
forrásnál gorvikiul a forrás neve (Hitetlenek kútja) és a készítő neve (Vájáros) 
olvasható.  

Hitetlenek kútja (gorviki legendaismerettel): a Ranagol szemében hitetlenek 
megfulladnak, ha a Hitetlenek kutjának egyikéből isznak. Lehet dobatni, hogy 
valaki elkezd-e köhögni, ha iszik belőle, de valójában friss forrásvízről van szó. Ha 
egy nem Ranagolita pap inná, akkor a legendáról később tájékoztatnám, hogy 
gondolkozzon kicsit a hitén. 

Az éjszakát lényegében három helyen tudják tölteni, mivel a városkapukat 
lezárják éjszakára. Vagy az erdőben töltik a sziklák között, ez esetben 
vadállatokkal találkozhatnak, vagy a Farkas-sziklán vernek tanyát (39. oldal), 
vagy, ha nem tartanak a feltűnéstől, akkor a Kóbor Kutya fogadóban is 
megszállhatnak, és akár el is kezdhetnek nyomozni.  

Pletyka a Kóbor Kutyában: 3 nap múltán érkezik Warvikból a Lasari család 
elsőszülött fia, hogy átvegye a város felett a vezetést. 

Pletyka akárhol: 3 nap múltán Warvikból érkezik egy valószínűleg a város 
vezetését átvevő kompánia. 

Pletyka akárhol: az idei városi szentmisén, azok után amit tavaly átéltek, a 
holdak együttállása miatt urunk Ranagol is láthatóvá válik. 

3.3.   MEGÉRKEZÉS ARASCORBA 
A város kapuit - a harangszóval köszöntött - napfelkeltekor nyitják. A kaput 
egyik oldaláról egy sziklatömb adja, amely mellé fából húzták fel a 
vasreteszekkel megerősített kétszárnyas kaput. A kapuban lévő őrség nem 
szed vámot, egyedül arra kíváncsiak, hogy az utazók között van-e egyházi 
személy, mert ezesetben futárt küldenek a Kosszarv fogadóba, hogy 
előkészítsenek számukra egy forró dézsát. Érezhető az őrségen, hogy ezt inkább 
kényszerből, mintsem előzékenységből teszik. (A városőrség és a főpap közötti 
kapcsolat nem a legjobb.) (Megjegyzések: még jó, hogy nincs velük egyházi 
személy… Vagy éppen, hogy na még egy hívő - unottan - küldjétek a futárt…) A 
városkapu után nemsokkal az úton 2 nyilvános használatú kaloda található, 
ez a városőrség ajándéka volt a városnak, ha esetleg valaki a szolgáit 
nyilvánosan szeretné megbüntetni. A kalodák mellett gorvikiul olvasható, hogy 
ezen kalodák rabjai minden napfelkeltekor Ranagol nevében szabaddá 
bocsátandók, továbbá, hogy a kalodához lakatok Szenes Walqnál a városi 
fegyverkovácsnál vásárolhatók. Amennyiben a karakterek itt lépnek be a 
városba épp kiengedik az éppen ott levő szolgakölyköt, aki lopott az almából a 
piacon a saját kereskedőjétől. 
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4.   A TUDÓS 

4.1.   A TUDÓS MEGTALÁLÁSA 
 A tudóst nem annyira nehéz megtalálni, ha ügyesek a játékosok. A megérkezésük 
éjszakájának végén, kora hajnalban elkezd hatalmas szemű hó hullani, mely a hideg 
miatt meg is marad, így reggelre egy hüvelyk magas hóréteg borítja a talajt. Ez 
motiválja arra Alatriast, hogy a télre szükséges ruhákat beszerezze a városban. Reggel 
indul útnak, öt mérföldről, kényelmes gyalogtempóban kora délelőtt ér a városba. 
Először (10 óra) a Kóbor Kutya fogadóba megy, ahol elfogyaszt egy meleg levest, 
beszélget kicsit, informálódik és felmelegszik. Ezután (12 óra) a piacra indul, de a 
városkapunál összeszólalkozik az őrökkel egy régebbi konfliktusa miatt (egy tizedessel 
veszett össze származása miatt), így nem tud bejutni. Rövid gondolkodás után a 
bányákhoz sétál (13 óra), hogy ott jusson be. A bányászok kedvelik őt, ezért 
egyszerűen bejut-átjut, már amennyire ez a bányán keresztül lehetséges. Egy 
bányászfiú segítségével (aki a városi kijáratnál előre megy, és mikor nincsenek 
városőrök, jelez a varázslónak) bejut a városba a bányák felől (14 óra). Koszos 
ruháját lemossa a pataknál, majd a Vén Medvébe tér be, hogy találkozzon a 
kocsmárossal, és szobát vegyen ki éjszakára (15 óra). Ugyanis közben újabb három 
hüvelyk hó esik le, és úgy dönt, inkább a városban várja ki a rossz idő végét. A 
kocsmáros tartozik neki még tizenöt arannyal, mert a varázsló tűztől óvó varázsjelekkel 
vértezte fel az ivót hónapokkal ezelőtt. (Nem volt már egy garasa sem, így kénytelen volt 
áruba bocsájtani tudományát.) Ezután a piacra tervez menni, ahol sikerül is egy 
rendkívül jó medveprémet vennie 5 aranypénzért (17 óra). Estére visszatér a Vén 
Medvébe, elkölt egy kiadós vacsorát magával a kocsmárossal, és a rabszolgatartásról 
vitáznak (19 óra). Egyikük sem tudja meggyőzni a másikat, késő estig vitáznak 
kulturáltan, majd a tudós aludni tér (23 óra). Másnap ébredés (6 óra) után a 
szobájában marad egészen napközépig (12 óra), az időt olvasással és meditációs 
gyakorlatokkal tölti. [KM! Ha a varázsló nem tud meditálni, csak 40 Mp-tal fog 
rendelkezni, már rég óta nem volt lehetősége erre, és némi mágikus hatalmat elhasznált a 
közelmúltban…] Villásreggelije elköltése után (13 óra) ismét nyakába veszi a várost, a 
piactéren beszerez még néhány hasznos holmit (lámpaolajat, néhány kisebb róka- és 
nyúlprémet, szárított húst, egy zsák répát és némi lisztet, tojást), majd (16 óra) útnak 
indul hazafelé. 

Ezek az események persze mind-mind csak akkor történnek így, ha a játékos karakterek 
nem szólnak közbe. 

Alapvetően nem bujkál, de nem is ismeri senki úgy, mint amund-tudóst. Ha esetleg 
varázslóként keresik, a Vén Medve tulajdonosa, Conto Grottor tudhat róla. Ha 
tudják a külsejének leírását, kis szerencsével (külhoni, hajszín, bot stb.) a városőrségnél 
is megtudhatják, hogy a város környékén lakik, de ők pontosat nem tudnak róla, csak 
azt, hogy hetente-kéthetente benéz a városba.  
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4.2.   A TUDÓS MEGGYŐZÉSE 
A tudós nagyjából egy hónapja hagyta el Al Abadanát, miután az emír egyik 

tanácsosával összeveszett az amundokat illetően. Ő maga már régóta sejti, hogy 
közelegnek az amundok, el Zashra ostromát is jelezte előre (helyesen), kis részben rajta 
is múlt a város megmenekülése. Miután eljött Abadanából, már meg is bánta, hogy nem 
maradt ott, hogy személyesen győzze meg az emírt igazáról. Azóta ezen bánkódik, így 
meggyőzni nem lesz túl nehéz, de az biztos, hogy nem fog gyorsan menni. A varázsló 
ugyanis rendkívül bizalmatlan, már többször rászedték. A karaktereknek ezért 
mesélniük kell magukról egy keveset, valamint a megbízásról is, és az amundokhoz való 
hozzáállásról is. A legkisebb “megingást” (nem pyarroni hit, nem élet/rend vagy 
rend/élet jellem, sötét folt (pl. gyilkosság) a múltban) is megtorolja; a játékossal komoly 
vitába száll az élet és rend szentségéről. A gorviki karakterek, akik eddig előnyben 
lehettek származásuk miatt, most jó eséllyel hátrányban lesznek. Magnatis persze 
akkor is a játékosokkal tart, ha múltjuk nem makulátlan, de egy-két komoly ígéretre 
ráveheti a játékos karaktereket. Ha azonban a karakterek között a pyarroni eszmével 
szöges ellentétben álló szereplő is található (emberáldozat, feketemágia stb.), akkor 
rendkívül nehezen fog kötélnek állni, és mindent be kell vetni annak érdekében, hogy 
velük tartson. Ez a szakasz jó lehetőséget ad a mesélőnek, hogy a játékosok szerepjátékát 
és a karakteren keresztül világismeretét felmérje, amely a verseny miatt fontos szempont 
lehet. 

Azonban egyetlen feltétele mindenképpen lesz: meg kell szerezniük az 
Áradatot. (55. oldal) 

5.   A HARANGNYELV 

5.1.   A HARANGNYELV MEGSZERZÉSE 
 A harangnyelvet igen nehéz lehet megszerezni, ha a játékosok nem terveznek 
elég alaposan. Nappal kvázi esélytelen a küldetés, így akár a varázsló is javasolhatja, 
hogy éjszaka menjenek. A templom harangtornyába kívülről meglehetősen nehéz 
feljutni, belülről pedig szembetalálkozhatnak a papnövendékekkel, a kispappal, vagy 
akár Sanguisugával (42. oldal) is. Ennél a szakasznál igazából a játékosok 
kreativitásától függ, hogyan tudják megoldani a feladatot, így csak támpontok adhatók: 

1.   A templomot este 10 és reggel 6 között zárják 
a.   A főkapu -50%-os zárnyitással nyitható. Az ajtó mágikus. 
b.   Az ablakokon erős vasrács található, STP-je 80. 
c.   A fal és a tetőcserepek síkosak a hótól. Előbbi -50%-kal, utóbbi -20%-kal 

mászható. 
2.   A templomot jól őrzik 

a.   A nap 24 órájában járőrözik egy őrjárat a környéken, mely 15 percenként 
3 percen keresztül egy teljes kört megy a templom körül. 

b.   A nappali órákban (6-tól 10-ig) a templom bejáratánál két városőr 
strázsál. 

c.   Az éjszakai órákban (10-től 6-ig) nincs külső őrség, de a pap éjközépig 
ébren szokott lenni, a kispap pedig hajnali 4-re érkezik két 
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papnövendékkel, hogy kitakarítsanak mire a templomot kinyitják. Így 
tehát csak éjközép és 4 óra között nincs ébren senki a templomban 

3.   A templomot mágia is védi 
a.   Ranagol áldását élvezi, így elemi mágia nem fogja 
b.   Az ajtó külön mágikus, így azt szétzúzni, savval szétmarni nem lehet 
c.   38 Mp-os őrző kos van a pap szobájának ajtajának tetején (30 Fp) 
d.   51 Mp-os őrző kos van a harangtoronyban, a harang szintjén (43 Fp). 
e.   Mindkét őrző kos “kisülése” esetén azonnal értesül a pap, ha alszik, fel is 

ébred. 
4.   A toronyban 

a.   A harangnyelv és maga a harang is mágikus, így varázslattal hatni rájuk 
nem lehet. 

b.   A harangnyelv-fegyver egy varázsfegyver, így két font súlyúnak tűnik, de 
valójában húsz fontot nyom. 

c.   A harangnyelvet ki lehet akasztani a helyéről, de ehhez: 
i.   Vagy valamiféleképp alá kell jutnia valakinek, aki elég ügyes és 

erős 
ii.   Vagy le kell emelni a háromszáz fontos harangot a helyéről. 

5.2.   MENEKÜLÉS A VÁROSBÓL 
Ebben a szakaszban is nehéz előre eldönteni, mi történhet a játékosokkal, mert 
ez nagyban attól függ, hogy az előző pont hogyan sikerült. Elképzelhető, hogy 
rohanvást kell menekülniük, de az is, hogy sikerül titokban megszerezniük a 
varázsfegyvert. Mindenesetre praktikus lesz éjszaka és minél hamarabb elhagyni 
a várost, és nem a kaput használni. Néhány támpont: 

-   Ha Sanguisuga életben marad, amint lehet, riaszt mindenkit (ő biztosan 
tudja majd, hogy elvitték a nyelvet) 

-   Ha a kispap életben marad, a reggel 7 órai harangszónál jön rá, hogy 
nincs meg a nyelv, riaszt mindenkit 

-   Ha az őrjáratok kiszúrják a csapatot, azonnal riasztanak 
-   Ha ezek közül egyik sem történik meg, akkor a város népe reggel 8 órakor 

jön rá, hogy nincs meg a harang. (kétségbeesés, majd agresszió…) 
 

-   Ha a városkapun akarnak kimenni riasztás után, csak komoly harc árán 
juthatnak ki 

-   Ha a bányákat használják a riasztás után, akkor valahogyan meg kell 
oldaniuk a városi lejáratban való lejutást (amit éjszakára zárnak és 
őriznek), valamint - ha kiderül, hogy náluk van a nyelv - a bányászokkal 
is meggyűlhet a bajuk 

-   Ha a várostól északra lévő kijáraton próbálnak kijutni, ott sikerülhet, de a 
föld alatti járatokban vagy kint az erdőben vadakkal találkozhatnak 

-   Ha a várostól keletre lévő kijáraton próbálnak kijutni, akkor át kell 
menniük a vár alatti őrzött borospincéken 
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-   Ha a kilátótornyon és a farkas-sziklán keresztül akarnak menekülni, 
akkor a kilátóhoz is fel kell jutniuk, és a farkas-szikla mellékszála (22. 
oldal) is útjukba állhat. 

 Ami a menekülés során fontos, az az, hogy lehetőleg senkinek ne essen komoly 
bántódása. A varázsló lehetőség szerint minden ilyen irányú tervet megvétóz, mágiát 
használni pedig nem szeretne. (Ha nem tudott meditálni, csak 40 Mp-ja van!) 

6.   A VISSZAÚT - AZ AMUNDOK 
 A visszaút első napja hamar lezajlik, egy kis havazás és a hegyvidék elhagyása 
tartozik ehhez a szakaszhoz. Ha a játékosok túl jól haladtak, találkozhatnak vadakkal, 
jöhet egy hóvihar, vagy ha nagyon harcos a csapat, akár néhány rablólovaggal is 
találkozhatnak. 

 A második napon kiérnek a tűlevelű erdőkből, amelyek helyét átveszik a 
tölgyesek. Ezen a környéken kell összecsapniuk az amundokkal (51. oldal). A második 
nap napközépjén találkoznak egy lovon vágtató, csapzott nővel, aki azt mondja, férjét és 
három katonáját valamiféle kék szemű emberszörnyek megölték. Ő is éppen csak el 
tudott menekülni. Nem emlékszik, mióta vágtázik, de lova - mire eddigre ér a 
történetben - megdöglik alatta. (Valójában két órája jön eszeveszett tempóban.) Az 
amundok hetven mérföldre vannak tőlük, az úton közelednek, és az ellenszegülőket 
azonnal kivégzik. Óránként négy mérföldet tesznek meg. A játékosok állíthatnak nekik 
csapdát, elébük mehetnek, hogy nappal küzdjenek, de az éjszakát is választhatják. A 
varázsló nem akarja elkerülni a küzdelmet, de biztosítja a játékosokat, hogy a 
varázsfegyvert forgatva az ellenfélnek nem lehet esélye, ha nem hagynak nekik elég 
időt. Azt mondja, hogy nem is igen tudnak meglógni az amundok elől, mert ők őt 
keresik, és idővel meg is fogják találni. A végzetét nem akarja elodázni, inkább elébe 
megy.  

KM! Az amundokkal való küzdelem akár epilógusként is mesélhető, ha a játékosok nem 
haladtak elég gyorsan. 
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A MELLÉKSZÁLAK 
1.  MELLÉKSZÁL - A KERESKEDŐ 

 Ez a mellékszál a játék korai szakaszában vethető be, 
bármikor, amikor a játékosok még nem értek el Arascorba. A 
szál több célt is szolgálhat, a bizonytalankodó kalandozók 
meggyőzésére, a játékosok beszéltetésére, játszatására 
(szerepjátékos képességeik kibontakoztatására), vagy a 
játékos karakterek kalauzolására, kordában tartására is. 

Röviden: Merratti Chrik, egy gorviki származású, 
életvidám fickó a szekerével éppen gorvikba készül, Arascor 
mellett is elhalad, és szívesen venné a társaságot/védelmet. 
Az utat ő maga jól ismeri, és a gorvikiakkal is szót ért. 
Merrattiról tud el Hatrei fia el Reihat is, akár ő maga is 
szívesen beszervezi a vándorló kereskedőt, régi jó ismerőse, 
és azon kevés gorviki egyike, aki nem gyűlöli a dzsadokat 
(valójában régi vágya, hogy a dzsadok és a gorvikiak 
kibéküljenek…). Merratti sokszor kalandozónak vallja 
magát, valójában nem az, a fegyverekhez is alig ért. 

A kereskedő gyakorlatilag teljes életét a kordéjában tölti, így gyakorlatilag minden 
megtalálható a kocsiban, ami a mobil életvitelhez kell. (Több heti élelem, 
tisztálkodáshoz, pihenéshez, szórakozáshoz szükséges tárgyak). 

Ezen felül megélhetését az apró, de értékes tárgyak biztosítják: 

-   Ékszerek 
-   Régi birodalmak pénzérméi, pecsétjei, okiratai 
-   Különleges kések, tőrök, levélbontók, esetleg egy-egy kard 
-   Drágakövek csiszolt és csiszolatlan 

formában is 
Ha a karakterek igénylik, van Abadanában lerakva 
egy második kocsija, amivel jöhetnek a 
kalandozók. Így mindenkinek lenne hol aludni, és 
álcának sem utolsó. 

Segítségképpen az NJK-khoz hasonlóan néhány 
szófordulat, jellemző mondat tőle: 

“Barátaim! Örülök, hogy sorsunk e különös véletlen 
folytán összefonódott!” 

“... Erről eszembe jutott egy érdekes történet! Van kedvetek végighallgatni? Öt évvel 
ezelőtt…” 

“Mi lenne, ha ma este ti mesélnétek? Cserébe főzök egy kis hagymás babot!” 
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2.  MELLÉKSZÁL - AZ ATTROCITÁSOK 
Ezt a mellékszálat a történet első ⅔-a alatt lehet bevetni. Amennyiben a csapatban 

vannak más fajúak, dzsadok vagy kirívó külsejűek, esetleg nagyszájúak. 

A gorviki földön való utazás során bevethető a rablólovag támadása, amely rablólovag 
lehetőséget lát az elfogott kémek élve, vagy holtan való beszolgáltatása Warvik felé. 

Arascor felé közeledvén a leágazó utakon bármikor 
belefuthatnak helyiekbe, akik rögtön megjegyzéseket 
tesznek a külhoniakra.  

Arascorban egy eszelős figura, Coello, megérkezésük óta 
figyeli őket, és jegyzeteket készít a városőrségnek 
lépéseikről. Alacsony, szakállas, kócos hajú, 
karvalyorrú gorviki, aki termete folytán kihullott a 
városőrség szolgálatából. Coello jelentéseivel akarja 
bizonyítani, hogy mégis alkalmas a posztra. Íziben, 
vériben rasszista, a más fajúakban csak az ellenséget 
látja. Ha a karakterek elfogják és kivallatják, elmondja, 
hogy a városőrségnek dolgozik és rájuk kémkedik, 
jelentéseit mindig leadja. Van is nála pár jegyzet amit 

még nem adott le. Ha nem iktatják ki, úgy tovább folytatja a tevékenységét. Ha átadják 
a városőrségnek, akkor a kaszárnya fogdájába kerül 1 éjszakára. 

Coellón kívül a kirívó külhoniakat többször is kérdőre vonhatják, az egyetlen elfogadott 
magyarázat, ha valamiféle kereskedőnek adják ki magukat, azokat megtűrik. 
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3.  MELLÉKSZÁL - A KOS 
KM! Ezt a szálat akkor érdemes bevetni, ha a játékosok nagyon gyorsan haladnak, 

és lassítani kell őket, vagy ha túl gyorsan sikerült megtalálni a varázslót, esetleg túl 
könnyen végrehajtanák valamilyen trükkel/varázslattal/módszerrel az Áradat 
megszerzését. Ezen szál behozatala POZITÍVan érinti majd a játékosok pontozását, 
persze csak akkor, ha sikerrel veszik.  

Coello révén a városőrség elég sok mindent megtud az idegenekről, így a Kos is 
rendelkezik ezen információkkal. Jól tudja, miféle szerzetek a kalandozók, ezért bölcsen 
és óvatosan fog hozzá, hogy Ranagol poklára jussanak. Folyamatosan szemmel tartja 
őket. Bármerre is mennek a sarkukban lesz, és ezt nem is próbálja palástolni. Még az is 
lehet, hogy egyszer segít is nekik, hogy később könnyebben csapdába tudja őket csalni. 
Csak arra vár, hogy szétváljanak és egyedül maradjon bármelyik tagja a csapatnak. Ha 
ez nem következik be, akkor még arra is hajlandó, hogy álcázza magát, és eljátsszon egy 
alsóbbrendű helyi szerencsétlent, akinek a képében közeledhet a kalandozó csapathoz, 
majd egyiküket elcsalja a többiektől valami fontos információ vagy segítség ürügyében. 
Ez esetben könnyen lebukhat, ha a játékos ügyes szerepjátékot produkál. Nehéz 
büszkeségét és megvetését visszafojtania. Amint az egyik Játékossal egyedül van, a 
megfelelő helyen és időben rátámad. Kihasználja a meglepetés előnyét, kimagasló harci 
tudását, mérgeit és mágiáját a célpont elfogásához, ami nagy eséllyel sikerülni is fog. 
Sikertelenség esetén elmenekül és később néhány fejvadászával nyíltan az utcán 

rátámad a kalandozókra. Bármennyire 
is nehéz, de életben hagyja áldozatát, 
hiszen jól tudja, többet ér neki élve, 
mint holtan. A rabbal a többieket is 
elkaphatja, ha egy szép kis csapdát állít. 
A terve az, hogy az elkapott kalandozót 
elviszi egy általa jól ismert helyre, a 
belső városfal tövében lévő régi ranagol-
templomhoz. Ez egy kisebb templom, 
melynek pincéjében élőholtak járnak-
kelnek (egy már halott pap kísérletei…) 
. Egy székhez kötözi, zsákmányának 
levágja egyik ujját vagy fülét (vagy 
bármi mást), amit egy levél 
társaságában elküld a csapatnak. Egy 
órájuk van, hogy eljöjjenek a 
barátjukért, vagy meghal, a levél 
tartalma alapján. Ez egyértelműen egy 

csapda, de nem ebben rejlik az erőssége, hanem amit a Kos tud a templomról. Maga az 
épület meglehetősen romos állapotban van, elég elhagyatott, benőtte már a gaz is, 
ember nem jár már ide, szinte csak galambok lakják. Bármikor összeomolhat, és abban 
a pillanatban mikor kioldozzák a társukat a Kos ezt ki is használja: elpusztítja a 
talapzat fő tartógerendáját (szétzúzás). Az egész ház összedől és a katakombák szintjére 
zuhannak az épületben ragadtak. Az idő függvényében be lehet mesélni egy kis 
„Dungeont” vagy harcot magával a Kos-al és néhány corgájával, akik megvárják a 
felszínre jutó JK-kat.  
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4.  MELLÉKSZÁL - A FATTYÚ 
Ferriel házasságon kívül, 3661-ben született fia, Bastardo, az egyetlen vérszerinti 

örökös Arascor vezetésére. Apja szigorú kézzel terelgette útját, így évek múltával - 
fiatal kora ellenére - jogosan nevezték ki a városőrség kapitányának. A városban a 
Brina nemescsalád főasszonya, Alranza - aki egyébkét két bányajárat felett is 
megörökölte férjétől a bányászati adójogot - az egyetlen domináns nemesi támogatója a 
fattyúnak.  

A fattyú célja, hogy megszilárdítsa a támogatottságát a városon belül, amit többek közt 
a pap is erősen megcsorbított az elmúlt évek alatt. A frissen érkezett kalandozókra 
szövetségesként tekint, és besúgóin keresztül a Brina ház kúriájába hívja a őket, 
ahol először fenyegetve (ő a városőrség vezetője), majd, ha az nem működik, cserét 
(információt, tudja, merre kell keresni a tudóst) ajánlva a pap ellen szeretné 
felbérelni őket. A pap támogatottságának csorbítása tetszőleges 
módon történhet, rossz hírek terjesztése, bizonyítékok ellene.  

Bastardo nem véletlen, hogy ilyen jóban van Alranzával, ennek oka, 
hogy Alranza be szeretne kerül a városvezetők vérvonalába. 
Ehhez Bastardo jelenleg a legjobb jelölt, hiszen a pap vallási okokból 
nem megközelíthető, az esetleges Warvikból érkező vezető közelébe 

kerülés túl időigényes lenne. Alranza már 
hónapok óta a városban tevékenykedő 
boszorkánytól vásárol gyertyákat és 
afrodiziákumokat, hogy Bastardót teljesen 
az ujja köré csavarja. (A városban tevékenykedő boszorkányt a 
városőrség azért nem fogta el eddig és adta át a papságnak, 
mert Alranza megkérte Bastardot.)  

Úgy gondolja, miután kinevezték a város vezetésére őt fogja 
feleségül venni. 

Alranza informátoraitól tudja, hogy 2 nap múltán (!) érkezik a 
Lasiri család elsőszülött fia, hogy átvegye a kormányzást. 
Tudja, hogy amennyiben beiktatják még ideérkezés előtt a 

fattyút, úgy annak - a városőrséggel a háta mögött - joga volna elzavarni a Lasiri fiút, 
hogy időt nyerjen megerősíteni a hatalmát és támogatottságát. Az utóbbi okok miatt a 
kalandozókat két dologgal bízza meg, amikor már Bastardo nincs jelen:  

1. Mérgezzék meg a bányagrófot, így a fattyú azonnal benyújthatja a város vezetésére 
az igényét a pap felé. 

2. Csúfítsák el a Kosszarv fogadó vezetőjének, Amarattónak a lányát, akire valami 
oknál fogva féltékeny. Cserébe szállást, és ha terve összejött, pozíciót kinál nekik a 
város ügyes-bajos dolgainak igazgatásában. Alranzának egyébként - tudtán kívül - a 
hóhérral van még viszonya. (Ha valamilyen oknál fogva Alranzát ki akarnák végezni, 
akkor a hóhér nem fogja megölni.) 
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5.  MELLÉKSZÁL - A PYARRONI KÉM 
 A pyarroni kém szála egy segítő mellékszál azoknak a csapatoknak, akik lassan 
haladnak vagy elakadnak. 

A pyarroni kémhálózat meglehetősen kiterjedt a kontinensen, és a csapat szerencséjére 
Arascorban is van egy kém, aki 
Pyarronnak szállít informácókat (Egész 
pontosan a végvár és a tartomány 
stabilitásáról, Sanguisugáról és a Pyarront 
is megjárt Fattyúról). Vörös Caytlinn egy 
huszonkét nyarat látott, gyönyörű fiatal 
nő. Két és fél évvel ezelőtt érkezett a 
városba, majd szépségét kihasználva 
hamar stabilizálta helyzetét pénzügyi és 
társadalmi értelemben is: feleségül ment 
Conto Grottorhoz (36. oldal), a Vén 
Medve ivó tulajdonosához. Férje 
megbecsült és tisztelt ember a városban, 
sokan fordulnak hozzá hírekért is, ez a 
lánynak is kapóra jön: könnyen 
informálódik ő maga is. Conto 
meglehetősen elfoglalt, esténként is 
gyakran a kocsmában van, így keveset 
találkoznak Caytlinnel, akinek 
tevékenysége így könnyedén rejtve 
maradhat. A lány egyébként kedveli, már-

már szereti is a kocsmárost, aki mindig kedves és rendes vele. Caytlinn jól képzett kém, 
elsősorban a rejtőzésben, lopózásban, kihallgatásban járatos, harci képességei azonban 
nem közelítik meg a kalandozókét. (Lesből támadva egy-két katonával talán elbánna…) 

A lány a városban történt fontosabb eseményekről egy napon belül tudomást szerez 
férjétől, de gyakran a kisebb jelentőségű dolgok is tudomására jutnak. Gyakran ő maga 
is utánajár a dolgoknak, ha férje épp sokáig dolgozik és nem kockáztatja álcája 
elvesztését. 

A lány elvei: 

-   Segít a csapatnak, ha Pyarron érdekeit képviselik, de csak akkor adja fel az 
álcáját (és menekül a csapattal), ha valaki közvetlen életveszélybe kerül 

-   Amíg lehet, kerüli a nyílt konfrontációt, a játékosokkal való nyílt találkozást is 
(levelet hagyhat nekik, esetleg a harangnyelv-rablás éjszakáján keresheti fel őket 
személyesen a templom közelében) 

-   A vérontást a végsőkig kerülni akarja 
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Miben segíthet: 

-   Eligazodni a városban (nagyon jól ismeri a várost, térképe is van) 
-   Megtalálni a varázslót (ismeri a szokásait, tudja, kit kell kérdezni felőle) 
-   A városból való menekülési utak bemutatásában (kapu, Farkas-szikla, 

bányalejárat (ismeri az északnyugati titkos kijáratot is!)) 
-   Elterelni egy őrjárat figyelmét, esetleg megfigyelni és “őrködni” 
-   Mesélhet a templomról és Sanguisugáról, a szokásairól is (tudja, hogy a pap 

Wier) 
-   Mesélhet a város történetéről 
-   Mesélhet a Fattyúról vagy akár Coellóról is, ezzel bekötve egy másik 

mellékszálat 
-   Felveheti Pyarronnal a kapcsolatot pszivel (erősítést nem, de tanácsot esetleg 

kérhet) 
-   Bejuttathatja a csapatot a belsővárosba, a Kosszarv fogadóba vagy a bányákba - 

mindezt kapcsolatai révén 
 

KM! Ezt a szálat akkor érdemes bevetni, ha a játékosok nagyon lassan haladnak, és 
ösztökélni kell őket, vagy ha nem sikerült valamilyen esszenciális információt 
megszerezniük, esetleg nem sikerült megtalálni a varázslót, vagy rosszul tervezik meg az 
Áradat megszerzését. Ez a szál NEGATÍVan érinti majd a játékosok pontozását. 

 
  



 19 

6.  MELLÉKSZÁL - A SZENTMISE 
 Hangulati mellékszál, érett játékosoknak 

Ezen mellékszál célja, hogy ízében vérében bemutassa a játékosoknak, hogyan 
zajlik egy Ranagolita szentmise. Időpontját szóbeszéden keresztül kell tudatni a 

játékosokkal. Ez a mise évente csupán egy-két 
alkalommal kerül megrendezésre és különös, 
ünnepélyes szerepet tölt be a város életében. 
Célja a jószerencse isteni segítése, a termés és 
újjászületés támogatása. Még a kevésbé 
vallásosak is megpróbálnak rá bejutni, hogy 
láthassák amit a város papja, Sanguisuga 
csinál. A városlakók már hetek óra erről 
beszélnek. Az elmúlt pár napban a városlakók 

önkéntes munkával szépítgették a nagytemplom környékét és a falakon belül is 
virágokkal díszítették azt. A pap tanítványai a mise alatt folyamatosan járják 
körbe a templomot pénzadományokat gyűjtve. 

1.   A hívőket harangszóval hívják (lásd: A Kos Hangja). Ez jelzi a készülődést, amire 
a tömeg összegyűl a templomban. A templom nagyon szépen ki van díszítve a 
város zászlajaival és Kosfejet ábrázoló szőtt falvédőkkel. 

2.   A templom megtelik a hívőkkel. Az első sorokban a tehetősebbek foglalnak 
helyet, a hátsó sorokban a nép és a vendégek. A szegényebbek közül van, aki már 
napok óta a templomnál sátrazott, hogy ülőhelye lehessen. Még az ajtókon kívül 
is nagy a tömeg, hogy ha már nem jutottak be, akkor legalább a kihallatszódó 
misét hallják. A tömeg mellett ácsolt karámban kecskék és állatok találhatók. 

3.   Serdülőkorú papnövendékek vizet és bort osztanak a jelenlévőknek. 
4.   A tömeg hangos, kiabálás és beszélgetések hallatszódnak mindaddig amíg 

egyszer csak kintről taps és éljenzés hallatszik. Sanguisuga a hívőkhöz 
hasonlóan kintről érkezik a templomba. A toronyban figyelő papnövendék még 
mielőtt Sanguisuga a templomba lépne újra megkondítja háromszor a harangot. 
Ekkor a hangzavar egy lélegzetváltásnyi idő alatt elcsendesül, és szinte 
hallhatók a tömegben az izgatott sóhajok és érezhető a szapora szívdobogás 
okozta izgalom. 

5.   Sanguisuga előtt szétnyílik a kint várakozó tömeg, a padokon ülők felállnak, 
majd a pap kimért, lassú léptekkel - a padokat jobbról kerülve - az oltárig sétál. 
A tömeg olyan csendes, hogy minden lépésének hangja tisztán kivehető. Az oltár 
két oldalán két papnövendék áll két zászlót tartva, az egyiken a város saját, a 
másikon pedig Warvik tartományi címere látható. A két zászlórudat 1-1 feketére 
festett Kosfej díszíti.  A pap az oltárhoz érve megcsókolja az oltárt díszítő 
Kosfejet és a hívek felé fordul. 

6.   Sanguisuga: Az Egyetlen Úr akaratából köszöntlek titeket a Kosfejes szent 
templomában! A hívők kórusban: A gyengék tetemein lépdeltünk urunk színe elé. 



 20 

7.   Sanguisuga: Eljötettek Urunk elé, hogy kifejezzétek hűségetek és elhivatottságotok 
Istenünkért! Tekintsetek most magatokba és gondoljatok arra, hogy mi az még mit 
Urunkért tehettek ettől a perctől. 

8.   A papnövendék kórus Ranagol dicsőítő énekbe kezd, amely éneklésbe a pap 
hangja elbűvölő színt visz. A gorviki nyelven szóló ének Gorvik egy Shadon feletti 
győzelmét idézi fel, amikor is több, mint 1000 Domvik hívő halt máglyahalált a 
legnagyobb kínok között. 

9.   Hívők kórusban: Éljen Ranagol! A hívők leülnek. 
10.  Sanguisuga két kézzel az oltár felé fordulva magasra emeli a kosfejjel díszített 

szentelt kelyhet, majd iszik a kehelyből. 
11.  Sanguisuga Belt’th Ram Vlkriktől énekben idéz (egyedül): 

 "A nap vérbe szállt, a Hold gennyben állt 

s eljött, ki mindaddig csak csendben várt 

Szavakkal ki nem mondható, förtelmes torzulás, 

S követi őt e vidéket övező iszonyú pusztulás 

Varjak hada károg önfeledten 

bukottak húsát zabálják seregben 

A nap leáldozik, s beragyogja a palotát, 

A büszke hívők őszinte mosolyát.” (Eredeti: Ranagol, a kosfejű Úr, Facebook) 

12.  A hívő tömeg feláll, majd kórusban: Éljen a Kosfejű! 
13.  Sanguisuda jelzi, hogy a hívők leülhetnek, majd int a papnövendékeknek, hogy 

hozhatják az első áldozatot. Az tanulók ezüstözött tálcákon a friss terményből 
frissen őrölt lisztet, a hitetlenek kutjából hozott vizet és különféle gyümölcsöket 
hoznak. 

14.  Sanguisuga fennhangon kezd kántálni:  
"A napot fekete fellegei takarják el a Pusztulásnak. Vér és rothadás bűze jelzi 
nékünk a szentségtelen horda jöttét. Eltaposnak ők mindent és mindenkit ki 
útjukba merészel állni. Testük nedvei az Óidők nemes nedűjéből való, melyet az 
Igék hatalmával itattak át. Ám elméjük még fiatal, még nem érett meg teljesen. 
Várjanak még hát, hisz a végítélet messze van még! Várjanak még gyermekeim 
barlangok mélyén és hagyd hogy szavaiktól zengjenek a kürtők és remegjenek meg 
Marvuuh't büszke bércei!  Türtőztessétek vérszomjatok gyermekeim és 
szipolyozzátok e Mágia-Dús Világot belülről, hadd sorvadjon el, hisz már úgyis 
velejéig romlott az.  Nemsoká eljön a mi időnk!" (Forrás: Ranagol, a Kosfejű Úr, 
Facebook) 

15.  A hivők arcán lévő áhítat láttán ezen a ponton még a hitetlenek is 
megkérdőjeleznék igazukat. Sanguisuga int a következő áldozatért. Ekkor a 4 
paptanonc, - egy kerék nélküli hordozón, amelynek oldala körbe kosfejekkel van 
díszítve - , egy élő kecskét hoznak be. A csöndet a kecske bégetése töri meg, amíg 
azt az oltárig viszik. Amint a templomba lépnek a háttérben felzendül a tanonc 
kórus egy halk dicsőítő énekkel, amely nem marad abba az áldozat kivérzéséig. 
Az oltárnál a kistermetű, hófehér kecskét az egyik papnövendék a tömeg felé 
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minden irányba megmutatja, majd az oltárkőre fekteti, ahol egy másik tanonccal 
lefogják. A pap az áldozótőrét a tenyerében lapjára fektetve először az oltáron 
lévő kosfej, majd a tömeg felé mutatja. A nagyon szép, drágakövekkel díszített 
pengén ezer fényben ragyogva megtörik a beszűrődő nap fénye. A pap az 
áldozótőrrel 4 helyen vágja meg a kecskét. Az oltárkőn lévő vércsatornák egy 
díszes tálba vezetik a vért, amelynek útját Sanguisuga - anélkül, hogy díszes 
ruháját összekoszolná, - a kezével egyengeti. 

16.  Az egyik tanonc elviszi a kecske tetemét, a másik pedig a pap elé térdel a 
hívőnek háttal. A pap az áldozótőrrel a kezében a gyerek felé lép - a tömeg se 
tudja, mi fog most történni -, majd a kezébe fekteti a tőrt. A gyerek fejét két 
oldalról véres kezeivel megfogja majd elengedi. A gyerek feláll és elmegy oldalra, 
csatlakozik a hívőkhöz. 

17.  Sanguisuga: "Ó halandó ki az időnek vagy hűbérese, te percéltű entitás ki az Elsők 
ellen vétkeztél ősi korok hajnalán, kitől elragadták az öröklét szikráját, te kit 
múlandó anyagi testedhez béklyóztak lelkedet a Voltak leghatalmasabbjai, ki arra 
kárhoztattál, hogy anyagi porhüvelyed pusztulásával lelked letisztuljon s elméd 
untalan s untalan elpusztíttasson az idők végeztéig.” (Forrás: Ranagol, a Kosfejű 
Úr, Facebook) 

18.  Sanguisuga int az egyik nemesnek, aki újszülött gyermekét az anyja kezéből 
átvéve a pap elébe visz. Sanguisuga megáldja az újszülött gyereket a kecske 
vérével. 

19.  A tömeg feláll és tapsol: Éljen Ranagol! Ranagol a mi urunk! 
20.  A tömegből egy férfi kirohan az oltár elé. A tömeg először hőbörög, majd 

elcsendesül. A férfi négykézláb ér oda a paphoz, hangosan könyörög, hogy a pap 
áldozza fel hitvány életét Ranagolnak, mert gyenge volt, sose volt tartása, az 
élete hitvány és csak így nyerhet bűnbocsánatot. Sanguisuga egy hatalmas pofont 
ad a nyomorultnak amely hatására hátára esve a földön fekve elkezd sírni. 

21.  A tömeg Ranagol nevét kezdi skandálni. 
22.  A pap a nyomorultra tekint, majd int a papnövendékekre, hogy kötözzék fel a 

férfit az oltárra. 
23.  Sanguisuga példázattal él. A tömeg ismét elcsendesül: "Az Elsők azonban 

beváltották szentségtelen ígéretüket, s eljöttek Teremtményeikért, hogy újra eggyé 
váljanak velük, s hogy helyükbe valami újat hozzanak létre..." 

24.  Sanguisuga kimért tiszteletteljes mozdulatokkal oltárkő mögé sétál majd ismét 
magasba emeli az áldozótőrt és kántálni kezd, amit a tömeg ismétel vele együtt:  
Halott indul hozzád Uram, Lelkét ezer kínba taszítsd! 

Könnytől terhes üvöltése Megváltja majd bűneimet. 

25.  Az utolsó mondat elhangzása után Sanguisuga szíven szúrja áldozótőrével a 
nyomorultat, amelyet az oltáron hagynak elvérezni. Vérét a gyűjtőedénybe 
gyűjtik. A vérből a szent kupával merít, iszik, majd körbeküldi a kupát a 
nemesek között az egyik tanonccal. 

26.  Eközben Sanguisuga újabb dicsőítő énekbe kezd. A tömegben már többen 
remegnek a vallási áhítattól. 
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27.  Kint felerősödik a szél és elsötétül az ég. A pap felől (igazából az oltár felől), 
nagyon erős mindent elvakító fény ragyogja be a templomot. Senki szeme nem 
tudja állni a fényt. Mindenki vagy a szeme elé kap, vagy becsukja azt. Majd 
sikítások, tapsolás és Ranagol nevének skandálása váltja fel a pár másodpercig 
tartott döbbenetet. Ranagol ételajándékkal jutalmazza meg buzgó híveit. Az oltár 
körül mindenfelé gyümölcsök, kenyerek, boroshordók kerültek. A padok sorai 
közé a templomban élő hetes kecskék kerültek. 

28.  Sanguisuga magabiztosan közös énekre szólítja fel a híveket, amelyet 
mindnyájan meg is tesznek. Végül a pap köszönetet mond Ranagolnak és a 
híveknek. 

29.  A mise az ételek szétosztásával, és további pénzadományok begyűjtésével zárul. 
A misét hivatalosan egy harangkondítás zárja. Minden résztvevő a mise hatása 
alatt lesz, és órákon át valószínűleg arról fog beszélni. 

 

7.  MELLÉKSZÁL - A SZIKLA HALOTTAI 
Ezt a mellékszálat a harmadiktól az ötödik szakaszig lehet bevetni, valójában csak 
akkor, ha a játékosok erre járnak. Tapasztalt mesélő esetleg terelheti is erre a (jól 
haladó) csapatot, de ez a mellékszál talán a legnehezebb, komoly világismeret és 
mágiahasználat is kell a megoldáshoz. 

A mellékszálhoz fontos ismerni a város építésének történetét, és a farkas-szikla leírását 
is. (39. oldal) 

A lezuhant építők egy részének lelke valóban itt bolyong éjszakánként, 6 hekator (azaz 
kóbor lélek) várja, hogy találjon egy fizikálisan erős, de mentálisan gyenge testet, mely 
felett átvéve az uralmat folytathatják az építést. [KM! A hekatorok akaratereje k6+14-
gyel dobandó, és ha ez az érték magasabb, mint a kiszemelt célszemélyé, akkor átveheti 
felette az uralmat. Ezt az “ütőkártyát” csak a legügyesebb csapatok felé érdemes bevetni, 
mert a Hekator lelkét ki kell szakítani valahogyan az áldozatból] 

Az omláskor elhunyt főépítész és két fia a Farkas-sziklába lett eltemetve. Az oltár mögül 
nyíló helyiségbe bárki beléphet, azonban ha bármilyen tárgyhoz hozzányúl, a két fiú 
[két őrző] fel fog ébredni, és a behatolókra támad. 
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HÁTTÉR 
Időpont: Pyarron szerint 3692, a hideg évszak vége, Uwel második, a “Csontok” hava, 
mintegy negyven nappal az el Zashrai események után 

Helyszín: Al Abadana városa, majd a Kosfejű országa, Warvik tartománya, Arascor 
városerődje. 

A MANIFESZTÁCIÓ 
Nevét az ősi írások Amhe-Ramuunként, másutt Amheraamunként betűzik, a szakrális 
amund képírásban pedig farkas és medve keverékének látszó démonfejként (amhe-
démon) ábrázolják. Leggyakoribb szakrális neve Ammuni Ramu Menat-Kem Hefer, azaz 
"Kékacél akaratú egységteremtő". Szent szimbóluma az arc, Amhe-Ramun arca, amit 
apró, ezüstből készített medálon viselnek papjai. Szemei állítólag az isten 
manifesztációja után kéken világítanak. A dzsennekkel vívott három évezredes, ötöd-
hatodkori háborúban alászállt Ynevre, de manifesztációját az akkoriban jelentősen 
hatalmasabb dzsennek Galradzsa segítségével, az arah'hatali (elf forrásokban ardalai) 
csatában elpusztították. Az istenség evilági holttestét az amundok Második Titkos 
Városában, Sonnionban, a Halál Tizenkét Termében helyezték el. A Kékarcú 
visszatértét hat évezreddel későbbre jósolták papjai. A Kékarcú hatezer éven át 
munkálkodott visszatértén, cseppenként csempészve hatalmát Ynevre; isteni akarata 
által megtermékenyített papnők a titkos templomokban hatezer esztendő alatt 
huszonhárom Amhe-démont hoztak világra, az utolsót és a leghatalmasabbat a Sötét 
Együttállás évében. Hívei és később, a többi isten papjainak lemészárlása után az egész 
amund nép a Pyarron szerinti 3692-re várják alászállását, mely nézetük szerint az 
amundok újbóli felemelkedésének, világon végigsöprő bosszúhadjáratának nyitánya 
lesz. A kék hold feljövetelekor az Amhe-démonok és az Amhe-papok lelke 
összekapcsolódik, közösen alkotva isteni tudatot. Egységük maga Amhe-Ramun, a 
huszonhárom testben lakozó Manifesztáció. 

Mintegy két holdhónappal ezelőtt amund követség, majd eltűnésük miatt egy kisebb 
amund seregtest is megjelent el Zashrában. (A szóbeszédek említenek ötszáz, de kétezer 
fős sereget is.)  

Amennyiben a játékos karakterek közül legalább egy ott volt: pontosan úgy történt, ahogy 
a 2014-es Téli Táborban játszották. Konzultáció javasolt az akkori kalandmesterükkel! 

Amennyiben a játékos karakterek közül egy sem volt ott, de van olyan játékos, aki átélte: 
úgy kell alakítani, hogy annak egyértelműen ne mondjon ellent a történet! 

Amennyiben senki nem volt ott: az amund követséget ismeretlenek [gy.k. krániak] 
lemészárolták a város falain kívül, majd az amundok ezerötszáz főt számláló sereget 
küldtek a város ellen, melyek a várost bevették, az ott élőket megölték. 

Szükség esetén a sereg összetétele: 

~1200 rabigába hajtott, fanatikus őrült /dzsadok és “használhatatlan” amundok 
vegyesen/ 
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~40 amund Hebet /hacos/, 
 ~40 amund Rhó /”barbár”/, 
 ~20 amund Hepet /gladiátor/ , 
 ~15 amund Hat-neb /pap/, valamint 
1 Amhe-démon, aki semelyik történet szerint sem lelhette halálát. 

GORVIK 
Délvidéki állam; a Pyarron szerinti XV. században alapította Raquo Amanovik, a 
kalandor pap. Neve Szent Földet jelent. Uralma megerősítéséhez a kráni tizenhármak 
egyike, Shackallor segítéséért folyamodott - sikerrel. Az itt élők azóta Ranagol hitét 
vallják és a Kosfejes Úr tanainak engedelmeskedve igyekeztek földet, vagyont és 
befolyást szerezni Ynev távoli tájain is. A Kosfejű újdonsült birodalma, az őshaza, 
Shadon ádáz ellenfele lett, s bár Shadon sokszorta hatalmasabb Gorviknál, az utóbbit 
maga Ranagol és kráni szolgái oltalmazzák, teszik legyőzhetetlenné. Különös fintora a 
sorsnak, hogy Gorvikban a Shadonihoz hasonló lovagi kultúra alakult ki, bár az 
erkölcsök itt korántsem annyira szigorúak. Gorvik nem egységes, öt tartomány alkotja. 
Urai (Abrado, és Rokmund hercegei, valamint Akvilona, Gorvik és Warvik bíborosai) 
szüntelenül marakodnak egymással. A Shadonnal folytatott, rendre kiújuló 
csatározások eredményeképpen, Malbarro Amanovik uralkodása idején szerezte meg 
Hatodik tartományát, a Tarikamis-félszigeten az anyaországból kikanyarított 
Shadvikot, amelyet Psz. 2241-2475-ig uralt. Elvesztése végleg megerősítette az uralkodó 
tekintélyvesztését és különösen elősegítette széttagoltságát. A Psz. 3682-ben, Todvarban 
megrendezték a Nagy-Gorviki Tanácsülést, amelynek célja az egység megteremtése volt, 
a felek azonban nem jutottak egyezségre. A fiaskóért a hagyomány szerint Abrado 
kevély hercege és Akvilona intrikus főpapja a felelős. 

WARVIK TARTOMÁNY 
Gorvik északnyugati tartománya. Északon Abadanával, nyugaton Avdal, Raehur és 
Ghedorin kereskedő hercegségeivel is határos. Délnyugatórl a Manta am Gorvik, 
keletről az Arceollo, északkeletről a Wartdard hegységek határolják, jelentős 
partszakasza a Ravanói-öböl déli partja. Székvárosa a Gáttal felduzzasztott tó partján 
álló Warvik (Ora-Warvik). Jelentősebb városai Seiravar, Medera és Gascalo, de 
területén állnak olyan híres várak is, mint Todvar vagy Codravar. A tartományt a 
bíboros kormányozza, uralkodó Háza a Verraquinta (Wierraquida) bíborosi Ház. 

(ORA-)WARVIK VÁROSA 
Arany-Warvik, nevét sokszor csak Warvik-ként használják. Gorviki város, Warvik 
tartomány székvárosa, a warviki bíboros és a Wierraquida Ház székhelye. A Gáttal, 
Ynev leghíresebb és legkegyetlenebbnek mondott büntetőtelepével felduzzasztott 
Casada folyó két partján és szigetein áll. Ezek egyikén található a híres Templomváros 
is. A város nyújt helyet a Holdkos iskolának, az azonos nevű varázslórend központjának 
is. Nevét egy kivégzési módszernek köszönheti: Az arany a lenyugvó nap Ibara porán 
átszűrt sugarait jelenti, aranyban fürösztés alatt pedig az alkonyi vízbefojtást értik. 
Jelentőn nemesházai a Lasiri, a Tenlor és a Casquaró. 
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ARASCOR VÁROSA 
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A VÁROS FÖLDRAJZA 
Elhelyezkedés, távolságok 
Arascor gyakorlatilag egy gorviki végvár, az utolsó komolyan erődített település Gorvik 
és a Taba-el Ibara között. Warvik és Dela el Igera (Al Abadana) között nagyjából félúton 
fekszik, mindkettőtől nagyjából kétszázötven-kétszázhetven mérföldre. A vár nem a főút 
mellett épült, de a kilátóból és a várból az is jól látható; mintegy négy mérföldnyire 
halad el tőle északra. Érdekes, hogy nem vezet egyenes út a várba, a szekereknek és 
lovasoknak egy hét mérföl hosszú úton kell a főútról ide jutniuk, mely a vár alá déli 
irányból ér be. Mindazonáltal egy keskeny gyalogösvény is található itt, mely majdnem 
teljesen kerülő nélkül köti össze a kövezett főutat a várral; ez a farkas-sziklától indul, és 
az erdőn keresztül vezet. 

Éghajlat, domborzat 
A város legalacsonyabban fekvő részének (a földeknek) tengerszint feletti magassága is 
meghaladja az ezerötszáz lábat. A legmagasabb pontja a vár teteje, azonban a talajszint 
a kaszárnya alatt a legmagasabb: itt meghaladja az ezernyolcszáz lábat is. Ennek 
köszönhetően meglehetősen alacsony a hőmérséklet. Mivel a modul a hideg évszak 
végén játszódik, a napi középhőmérséklet 0°C környékén van. Éjszaka, de még a 
reggeli órákban is gyakori a fagypont alatti hőmérséklet, napközben gyakran 
havazik is. A városon belül is meglehetősen nagy magasságkülönbségek vannak, ezért 
meglehetősen sok a lépcső. A főbb utak általában alacsonyabban fekszenek a házaknál, 
és minden portához két-három lépcsőn lehet feljutni, de a főbb útvonalaktól távolabb eső 
házak esetén akár több tucat lépcsővel is meg kell birkóznia az embereknek. KM! A 
térkép szándékosan került így kialakításra, hogy segítse az abban való tájékozódásodat, 
hogy a városnak mely részei a meredekebbek, jobban tagoltak. Ahol kisebb épületek vagy 
épületblokkok (szürke részek) látszanak a térképen, ott több a lépcső, nagyobbak a 
magasságkülönbségek, míg ahol nagyobb, összefüggő ilyen részek vannak, ott a terület 
inkább sík. Aki például nem szeretne a főkapu felé kerülni, az a kóbor kutya fogadótól 
egy rendkívül meredek, sziklába vájt lépcsőn akár fel is sétálhat, egyenesen a 
belsőváros egy kis kapujához (ami azonban mindig zárva van, csak belülről őrzik.)  

Növény- és állatvilág a környéken 
A környék növényzete alapvetően hegyvidéki. Ahogy a Taba-el Ibarából errefelé halad 
az utazó, úgy először egyszerű cserjésen, majd nyár- és tölgyligeteken haladhat 
keresztül. Ahogy a tengerszint feletti magasság is emelkedik, úgy adják át a nyárfák 
helyüket a bükk- és hársfáknak, majd idővel a tölgyesek is elkopnak. Ezer láb felett (a 
várostól mintegy tizenöt mérföld sugarú körön belül) már csak elvétve találkozhatnak 
lombhullató fákkal, itt már a tűlevelűek uralják a vidéket. A város közvetlen 
környezetében a hegy keleti és nyugati oldalán két sűrűbb fenyőerdő is van, míg a 
várostól északra egy vörösfenyős bozótos, délre haladva pedig sík, sziklás terület, majd a 
szint süllyedésével egy bükkerdő található. 

A környék alacsonyabban fekvő területein még a gyakran vadászott nagyvadak 
(szarvas, őz, vadkan) is megélnek, jó vadászati lehetőséget nyújtva a helyi nemeseknek. 
A közelebbi régióban (tizenöt mérföldön belül) inkább a kisebb vadak, a nyúl, a róka, a 
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pocok jellemzőek. A madárvilág meglehetősen kiterjedt, sólymok, szirti sasok, héják 
lakják a fenyveseket. A környéken több farkafalka és medve is él, akiknek elsősorban a 
kőszáli kecskék nyújtanak táplálékot. Nem lehetetlen, hogy egy barlangba betévedve a 
kalandozók egy téli álmát alvó medvére bukkannak. 

Népesség 
A város népessége a meleg évszakban gyakran eléri a hétezer főt is, azonban a hideg 
évszak beköszöntével ez a szám nagyjából ötezerre apad; az idénymunkában ideérkező 
bányamunkások, mezőgazdászok a telet általában valamely alacsonyabban fekvő 
városban vészelik át. A város népessége nem mondható kevertnek, de a falon kívül eső 
területeken (néhány tucat épület a fal tövében, a földek körül épült épületek és a 
bányaépületek) azért nem csak tisztavérű gorvikiakkal találkozhat az utazó. 
Másfajúakkal a falon belül soha, azon kívül is meglehetősen ritkán lehet találkozni, 
ahogy az egyértelműen dzsad vérűek jelenléte sem számottevő. Déli nomád, shadoni és 
pyar rasszúak a falon belül elvétve, azon kívül viszont meglehetősen sűrűn akadnak; a 
külső területeken nagyjából a gorvikiakkal egyenlő arányban vannak, ugyanis míg 
előbbiek közül a legtöbben kiszorulnak a kényelmes helyekről, utóbbiak közül csak 
kevesen jutnak erre a sorsra. 

A népesség foglalkozás szerinti eloszlását tekintve egyértelműen a bányászat és annak 
kiszolgálása foglalkoztatja a legtöbb embert; legalább háromszáz bányász él itt telente is 
a családjával. (~1200 fő) Ezen felül a kereskedelemmel-szállítmányozással és 
mezőgazdasággal foglalkozók száma is meglehetősen magas (családostul mintegy 
1000-1000 fő). A város nyugalmát nagyjából 70 katona vigyázza, míg a bányagróf és 
családja biztonságára további 40 gon-corga vigyáz. Az udvarban szolgálók száma 
családostul eléri az ötszáz főt. 

A VÁROS TÖRTÉNETE 
A bányák nyitása 
A Manta am Gorvik északi nyúlványa igazán soha nem bővelkedett nemesfémekben, 
azonban az alacsonyabb hegységek-dombságok mindig is gazdagok voltak kőszénben. A 
környéken főként a barnakőszén a jellemző, de az Arascor nevű kis hegy nyugati 
részében igen masszív mennyiségű feketeszén halmozódott fel. A pyarron szerinti 
XXVIII. századi Warviki Krónika tesz először említést egy bányászfaluról Warvik ezen 
vadregényes táján. A bánya két kevésbé gazdag, de jól kiépített szakasza mintegy száz 
éve (egész pontosan pyarron szerint 3587-ben), a városban történő intenzív építkezések 
hatására. A bányászok nem tartották érdemesnek a szakaszokat az újranyitásra, így 
ezek a szakaszok a mai napig be vannak omolva, el vannak torlaszolva. KM! Az említett 
két szakasz valóban beomlott, de mindkét útvonalat járhatóvá tették azóta a báró 
emberei. Az egyik a vár alatt húzódik, és el lehet jutni vele a bányákig, vagy az erdőbe, 
míg a másik a bányák északi részén húzódik, és egy rejtett kijárathoz vezet. 

Az erőd alapítása, népesedése 
A bánya köré idővel kisebb település épült, majd a közeli magaslaton, a Farkas-sziklán 
kilátót építettek. Amikor azonban ezt a kilátót erődítéssé akarták fejleszteni, hogy a 
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környéken portyázó rablólovagok elől is védelmet nyújtson a néhány száz méterre lévő 
bánya dolgozóinak, a szikla a terheléstől leomlott. Ekkor új kilátót emeltek, a sziklával 
szemben, a környék második legmagasabb pontjára. Ehhez a kilátóhoz nem mertek 
komolyabb erődítést építeni, tartván a baleset megismétlődésétől, ami nem mellesleg 
negyven ember halálával járt. Így kerestek az emberek egy stabilabb földréteggel 
rendelkező területet, és oda építették fel erődített várukat. Ez a terület lett a mostani 
belsőváros, és mintegy ötszáz évvel ezelőtt (Pyarron szerint 3200 körül) nyerte el mai 
formáját. A vár építését egy környékbeli nemes finanszírozta, aki ezáltal bányagróffá 
válhatott. A háromezer-háromszázas években a vár köré már komolyabb 
kiszolgálóegységek is épültek, számos épület kiszorult a falon kívülre. Pyarron szerint 
3600 környékén, az ide száműzött magas rangú Ranagol-pap parancsára a külső 
városrész köré is falat emeltek, hogy lakót megvédjék az éjszakai ragadozóktól. 

Felvirágzás a mostani úr apja alatt 
Codorchi con Damovik a pyarron szerinti 3615-ös esztendőben érkezett ide, amikor az 
előző grófi család, a Ribidicchi örökös nélkül maradt. A helybéli emberek az első 
években egyáltalán nem kedvelték szigorú intézkedései miatt, azonban bő egy évtized 
elteltével ráébredtek, hogy az új gróf rendeletei valójában az ő érdekeiket szolgálják. 
Rendes iskolát és ispotályt nyittatott, rendbe szedte a városőrséget, és saját corgái 
betelepítésével a környékbéli, rivális grófok és rablólovagok szeszélyeitől is megóvta 
városa népét. A gróf ténykedése alatt a város nagyon sokat fejlődött, főbb utcáit 
lekövezték, a külsőváros cölöpkerítését is két láb magas kőkerítésre cserélték, míg a 
belső városfal magassága a főépítész egy leleményes módszerének hála a kis vastagság 
ellenére is eléri a négy lábat. A város tovább terjeszkedett, hát, és a külső városfalon 
kívül lévő földek egy részét sikerült bérmágusok (és gazdag adományokkal támogatott 
nagy hatalmú papok) segítségével művelhetővé tenni, a városnak már saját malma is 
van. 

A mostani úr (44. o) megbetegedése, és a fattyú (45. o) születése 
A con Damovik család elsőszülött fia apjával együtt egy lovaskocsi-balesetben hunyt el, 
míg a másodszülött húsz évesen papnak állt, és nem is hallatott magáról azóta. Ferriel, 
a harmadszülött fiú ennek köszönhetően lépett 3645-ben, mindössze huszonegy évesen a 
város ura. Eleinte anyja segítette a vezetésben, de a fiú tehetséges volt, és hamar 
ráérzett a dolgok lényegére, apja nyomában járt. Azonban a Halál az ő családját is 
megkurtította, két lánygyermek után a harmadik, fiúgyermek születésébe belehalt az 
anya , majd két napra rá az ifjú örökös is. Ekkor a pyarroniak a 3657-es esztendőt írták. 
Ferrielnek majd’ megszakadt a szíve bánatában, évekig szinte ki sem mozdult várából, 
de négy évvel felesége halála után (3661) egy mutatványos-zenész kompánia 
szórakoztató estéje, no meg három liter erős vörösbor után ágyba bújt a társulat egyik 
asszonyával. Ezután újra rákapott az életre, és nagyjából húsz éven át (3681-ig) aktívan 
vezette a várost, de ekkortájt szervezete elkezdett leépülni. Vajákosról, papról hallani 
sem akart, mert saját bűnéért való vezeklésként fogta fel a dolgot. Egy súlyos, nemi úton 
terjedő fertőzést állapítottak meg nála orvosai, mely csak mágia, és komoly műtéti 
beavatkozás útján lenne gyógyítható. Azóta tizenegy keserves év telt el, és az Öreg 
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ugyan még tartja magát hatvannyolc éves kora ellenére, de hatalma már jelentősen 
meggyengült... 

A főpap térnyerése 
Tíz évvel ezelőtt a városba új pap érkezett, egy fiatal és tehetségesnek tartott szónok: 
Sanguisuga Ramarro (42. oldal). A jóképű, örökké vidám fickó egy kis színt hozott a 
városka életébe, melyre sem az előző pap, sem az immáron beteg báró nem volt képes. 
Napról-napra járta a várost, és Ranagol igazságáról szónokolt, szép lassan megtérítve a 
hitetleneket, a hívőket pedig megerősítve hitükben. Egy évtized alatt sikerült a város 
jelentős részét magához édesgetnie, köztiszteletnek örvend, beszédeinek egész 
Warvikban híre ment már, maga a warviki püspök is járt már a városban, hogy miséjét 
meghallgassa. Egyedül a város katonasága / őrsége az, akik nem fogadják feltétlen 
odaadással a pap tevékenységét, ez többek közt vezetőjük beszédeinek és 
mentalitásának is köszönhető. 

A szimbólum készítése 
A városi események közül a legutóbbi jelentős majdnem napra pontosan hét évvel 
ezelőtt történt. Ekkor készült el ugyanis a templom új harangja, mely hűen mutatja a 
hívek odaadását (pénzét) és papjuk elhivatottságát. A harangot a helyi kovácsok 
kínkeserves munkával készítették, majd megdicsőülvén Ranagolnak áldozták életüket. 
Azóta a kovácsok családjai elpártoltak a paptól, de ellentmondani félnek neki. A harang 
nyelvét egy különleges, évszázados tárgy adja, melyet Sanguisuga (42. oldal) hozott ide. 
Arról, hogy honnan szerezte a fémhez ütődve csodás hangot adó buzogányt, nem szólt 
senkinek. 

KM! A tudós ezen buzogányt keresvén jött a környékre, és már hetek óta pontosan tudja, 
hogy a harangban van. Szeretné megszerezni, de vérontás nélkül, és ehhez sajnos még 
nem sikerült megfelelő tervet kieszelnie. 

A BELSŐVÁROS, AZAZ A VÁR 
Az öregtorony 
Körülbelül kétszázötven évvel ezelőtt, jóval a kilátótorony befejezése után nyerte el mai 
magasságát az addig aprócska öregtorony. Mára jóval a kilátó fölé magasodik, így a 
környék megfigyelése innen zajlik. Nagyjából negyven láb magas épület, tíz emelettel. 
Az öregtoronyban lakik a várúr egész családja (két lánya, néhány unokahúga és öccse), 
és ő maga is ott lakott betegségéig. Bár orvosai megmondták, hogy betegsége csak nemi 
úton terjed, ő maga inkább elhagyta a lakosztályt, mely azóta is üresen áll. Az épület 
kívülről-belülről illusztris. Legalsó szintjén fogadóterem, felette bálterem található. A 
harmadik-negyedik szinten a vendégszállások találhatóak, míg az ötödik-hatodik-
hetedik szinten laknak a várúr rokonai. Az úr régi lakosztályáé az egész nyolcadik 
emelet, míg a kilencediken a tárgyaló- és stratégiai szoba, a tizediken pedig a 
kilátószoba kap helyet. Az alsó szintek alapterülete megközelíti a nyolcszáz 
négyzetlábat, a középső szintek nagyjából háromszáz négyzetláb területűek, az úr 
lakosztálya már csak száz, a kilencedik emelet két szobája együttesen hatvan, a 
kilátószoba pedig mindössze harminc négyzetláb alapterületű. 
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A kaszárnya 
A kaszárnya az öregtorony nyugati oldalánál található, négy bástya és 3 szintes falak 
határolják. A falakon ugyan több ablaknyílás is található az ott lévő helyiségekhez, ám 
mindegyikük keresztvasakkal védett. Átmérőjük miatt csupán gyerek termetűek férnek 
be rajta. A második emelet ablakai alatt, - tehát körülbelül 6 lábas magasságban -, lefelé 
ágazó hegyes vaskarókat építettek a falba fél lábanként. A bástyák közötti falak tarajos 
kialakítású oszlopai megfelelő védelmet nyújtanak a falakon őrt álló 
számszeríjászoknak. A kaszárnya bástyáiban feketeszén poros hordók is találhatók, 
melyeket a falon mászók hatékonyabb hatástalanítására készítettek oda. 

A kaszárnya keleti bástyájából egy boltíves kőhíd vezet a várba. Érdekessége, hogy a 
közepénél mintegy négy lábnyi szakaszon az alátámasztást nem kőoszlopok hanem fából 
ácsolt gerendák adják; ezek a gerendák egyszerűen megsemmisíthetőek, ha a hidat el 
kell pusztítani. 

A kaszárnya belső udvarát az emeleteknek megfelelően nyitott fa gyilokjárók veszik 
körbe. Az udvar a városőrség gyakorlótere, ahol egy kút, egy kisebb raktárépület és 
egy 2 személyes akasztóhely is található. Az akasztóhely mellett tárolják az esetleges 
nyilvános kivégzésekhez használt, kerekekre szerelt fa lefejező tönköt. A tönk oldalára 
egy kosfej van felszögezve, kialakítása alapján a kivégzett személy vére a kosfej szemein 
keresztül távozik az odahelyezett gyűjtőedénybe. Lényegében egy átalakított taligáról 
van szó. Mivel a nyilvános kivégzések nem mindennapiak, ezért nem tartják állandóan 
a piactéren, továbbá ha a bányáknál lenne rá szükség, akkor is hamar eljuttatható oda. 
Ennek eltűnése komoly hiányérzetet keltene a városőrségben, hiszen már nagyon 
megszokták praktikussága miatt. Az udvarról több ajtó is nyílik az alsó szintekre, 

továbbá az udvarról a földalatti éléskamrába is. A boroshordókkal is 
gazdagított éléskamrát mindig őrzi egy őr. Titkosajtó kereséssel az 
éléskamrában felkutatható egy hordó, amely lefoglalt predoci 
palackozott borokat rejt, illetve egy titkos járat ami a fogda egyik 
cellájába vezet. (A cellában a kínzómester egy farkaskutyát tart.) 

A kaszárnya körülbelül 15 szobájában mintegy 70 városőr éli 
mindennapjait.  

A kaszárnya földalatti szintjén élésraktár és fogdával egybekötött 
kínzókamra található. A kínzókamrával és a fogdával kapcsolatos 
ügyes-bajos dolgokat a város hóhérja intézi. A hóhér, aki csak Ranagol 

kezének, avagy Kéznek hívatja magát, mindig fekete, szájatlan csontmaszkot visel, 
továbbá - amennyiben nem hivatalos ügyben jár el - a fogdát csak a Vén Medve ivó 
konyhájába átvezető titkos földalatti alagúton keresztül hagyja el. Természetesen ekkor 
már nem visel maszkot, hivatásának kiléte családja előtt is titkos. Csupán a városőrség 
kapitánya tudja pontosan, kicsoda. 

A gon-corgák szállása 
A bányagróf negyven fejvadászának a várban (belsővárosban) alakított ki szállóhelyet. 
Több kisebb régi épületet építettek össze egyetlen komplexummá, mely így egy kívülálló 
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számára kész labirintusnak hathat. A három emeletes, L alakú épület összesített 
alapterülete meglehetősen nagy, megközelíti a húszezer négyzetlábat. A szálláshelyen 
túl ugyanis található a zömében fedett épületegyüttesben kiképzőterem, 
kihallgatóterem, abbitacél rácsokkal megépített különleges tömlöc is. Itt kaptak helyet 
továbbá a várurat és az öregtorony lakosait kiszolgáló-kisegítő épületek is: itt lakik a 
szolgálók zöme, komoly főzőkonyha és tartósélelem-raktár, és a gróf húszlovas 
ménesének istállója is itt található. A corgák egy részéről tudvalévő, hogy kiféle-miféle 
(azaz hogy képzett harcos, és ha kell, gyilkos is), de legalább feléről a kevés beavatotton 
kívül senki nem tud semmit, ugyanis a szolgálókkal vegyülnek. Az épület kialakítása 
lehetővé teszi ugyanis, hogy mindenféle szolgálók és alkalmazottak (inasok, cselédek, 
takarítók, szakácsok, hordárok, írnokok, és még ki tudja, mi egyebek) kis, egy-
kétszemélyes szobákban éljenek, így nem nehéz titokban tartania valakinek a kilétét. A 
szálláshely neve a köznép száján valamiért mégis fejvadász-szállásként kering, de ez 
valójában csak ahhoz köthető, hogy az emberek szeretnek nagyzolni is, és biztonságban 
érezni magukat is. Nem lehetetlen, hogy a kérdezősködő érdekes szóbeszédekbe botlik, 
miszerint a főúr minden szolgálója fejvadász, vagy hogy háromszáz rendkívüli 
képességű gon-corga lesi parancsait...  

A várúr lakosztálya 
Ferriel con Damovik gróf (44. oldal) megbetegedésekor utasította főépítészét, hogy az 
eddig raktáraknak használt, öregtorony melletti épületet alakíttassa át kívánsága 
szerint, mert oda akar költözni. Néhány hónap leforgása alatt el is készült ez a 
nagyjából tizenötször tizenöt láb alapterületű, három szobás építmény. Az első szobában 
a vendégváró került kialakításra, melyből egyetlen ajtó vezet tovább, a testőrség 
szobáiba. Azon keresztül lehet ugyanis csak bejutni a grófhoz, aki az elmúlt években 
legalább féltucatszor volt hálás saját előrelátásáért, ugyanis ennyiszer próbáltak meg 
életére törni. A vendégváró rendkívül ízléses berendezéseket kapott, azonban már-már a 
testőrség szobájával vetekedő puritánságúak a berendezések a lakosztályban is. Az úr a 
pénzét inkább a város javára fordítja, bútorai régiek, kopottak, sokszor ki is fakultak. A 
vendégeket soha nem itt szokta fogadni, kisebb rangúak esetén a vendégvárót, 
magasabb rangban állók esetén az öregtorony fogadótermét, illetve termeit használja e 
célra. Családtagjain, testőrein és orvosain kívül nemigen járt senki a lakosztályban, 
leszámítva azt az egy vérére szomjazó fejvadászt, akit saját kezűleg végzett ki, állítólag 
egyetlen levélbontó késsel. 

A kazamaták és a bányák 
A bányák főbejárata a város nyugati oldalánál fekszik, a városfaltól mintegy 500 láb 
távolságra. Eljutás a főbejárathoz a főúton keresztül történik, ami ugyan egy jókora 
kerülő, viszont az út ezen a helyen teszi lehetővé a szén szállítását.  

A bányák körül sziklákkal tagolt liget található, kocsik kizárólag az úton tudnak 
közlekedni. A bánya bejáratánál négy faépületet húztak fel, melyből egy 
szenesraktárként üzemel, egy kovácsépület hatalmas kohóval a kitermeléshez 
szükséges szerszámok javítására és készítésére, egy asztalos műhely, ahol a bányában 
felhasznált faalapanyagot készítik elő, továbbá egy közösségi teret biztosító faépület, 
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amely konyhaként és közösségi helyként működik. Az állatokat karámban tartják a 
szenesraktár mellett. 

A bánya járatait tartógerendákkal erősítik meg, a fő vájárjáratokban szamarakkal 
húzzák ki szenes szekereket. A fő járatokból szűkebb járatokat ágaztatnak le, amely 
járatokat a szén tisztasága alapján néha főjárattá szélesítenek. A legtöbb járat épített, 
ám a városhoz közeledvén a kőzetben lévő természetes karszt barlangok is megjelennek.  

A bányákba a városból is van egy lejárat, amit elsősorban a bányászok használnak a 
gyors lejutásra, ezen nehézkes az állatok lejuttatásra, ugyanis gyakorlatilag egy széles 
kútba húztak fel egy fa csigalépcsőt, ami 10 láb mélyen egy terembe vezet. A teremben 
felhordásra váró szerszámok találhatók, továbbá egy nagy szekrény, ami mögött egy 
titkos járat vezet a belső várba. 

A várostól északnyugatra található egy titkos lejárat a bányába egy szikla tövében, 
faágakkal elrejtve.  

A várostól keletre található egy titkos bejárat a vár alatti titkos kazamatarendszerbe, 
ami egyrészt nagy értéket rejtő borospince hálózat, másrészt a város egykori lakóinak 
(200 fő) vész esetén való elszállásolására szolgáló földalatti kisváros. A különböző 
szobák és termek régi használati eszközöket és csapdákat rejthetnek. Amennyiben itt 
szeretne a KM mesélni, úgy a járatokat és a szobákat a tetszőlegesen megválaszthatja.  
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A KÜLSŐVÁROS 
A kilátótorony 
A kilátótorony a Farkas-sziklával szemben álló, magas épület. Egy viadukt vezet innen 
a belső városfalra, de egy csigalépcsőn is fel lehet jönni a torony tetejébe. Odafentről a 
szűkebben vett környék jól belátható, de az igazi kilátó már az öregtoronyban van. Így 
ennek az épületnek inkább egyfajta őrtorony státusza van: az innen vezető 
acélsodronyon keresztül lehet átjutni embernek-jószágnak-árunak a Farkas-sziklához, 
hogy ne kelljen megkerülni a hegyet. Aki gyalogszerrel van, ezen az úton legalább egy 
órát spórolhat. A toronyban állandó őrség van: odafent két nagydarab, motollakezelő 
fickó, két számszeríjász és két hosszúkardos katona is van. (Az egyik hosszúkardos a 
tisztes.) A csigalépcső mellett egy háromszáz font teherbírású teherlift is van, ezt is a 
motollakezelők (és szükség esetén - 150 font felett -  a fenti katonák) kezelik. Odalent a 
lépcsőt és a liftet is egy-egy alabárdos katona vigyázza napközben. Éjszakára (22 és 6 
óra közt) lezárják az ajtót (zárnyitás -20%), és a motollakezelők sincsenek itt, így a 
teherliftet és az acélsodronyt sem üzemelteti senki. Odafent egy számszeríjász és egy 
hosszúkardos katona vigyázza a tornyot. (Nem túl éberen)  

A nagytemplom 
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A templomnak kettős bejárata van, a bal oldalin szokás bemenni, a jobb oldalin távozni. 
Az előtér padlóján gigantikus kosfej-mozaik a padlóban, és egy neves hős, Raddim 
Fualgar am Gorvik apjának szobra áll. Tovább haladva egy ajtóval a főterembe lehet 
jutni, ahol számos padon akár több száz hívő is helyet foglalhat. Az épület végében 
kőlépcső vezet egy emelvényre, ahol hatalmas oltár áll, mellette egy Damquiis (Ranagol-
démonlovag) szobor, mely a hátán tartja az imádságok könyvét. Balra egyetlen ajtó, 
jobbra kettő nyílik (a sorszámozott helyiségekbe). 

Színesítés: A templom mögött egy kis karámban disznók vannak, melyek nemrég (két 
hete) kerültek oda, a kispap gondozásában. A pap nem kedveli a zajukat, de már többször 
is ivott vérükből, a hozzáértők felfedezhetik a kis vágásokat a kényes pontokon. 

1 - Sanguisuga szállása - Az ajtó felett egy Őrző Kos varázslat! 

2 - Előszoba, raktárnak használva 

3 - Feljáró a harangtoronyba - csigalépcső, a falban félfordulónként lámpások 

Fent a harangtoronyban egy Őrző Kos varázslat! 

4 - Ima- és személyes áldozószoba, könyvtár 

A piactér 
A piactér a város főkapuján való belépés után baloldali irányban helyezkedik el. Minden 
kereskedőkocsit a belépés után ide irányítanak és egy kijelölt helyet biztosítanak nekik. 
A piac minden nap működik, elsősorban jószágok, szerszám és élelem kapható. A közeli 
tanyákról is ide hordják a termést a parasztok eladásra. Az árusok a portékákat a saját 
sátraikban árulják. A piactér mellett van a város legnagyobb publikus árnyékszéke. 

Érdekesebb alakok: 

Delavik, a füvesember: öreg természetjáró, saját gyógynövényeit árulja a piacon. 

Codovik, a jós: vak és tenyérjóslást végez. “A baj bajjal fog járni, a második megoldása 
nélkül az első mit sem ér.” 

Mustaref, a félvér dzsad: dzsad-gorviki félvér. Megtűrt lakója a városnak, a 
rablólovagoktól vásárolt ékszereken próbál itt nyereségesen túladni. A városőrök 
tréfáinak gyakori célpontja. 

Wicheetto Sciatto, a solymász: több tanított sólymot kölcsönöz vadászathoz, nehezen, 
de jó pénzért meg is válik tőlük. 

Barand, az öreg bányász: régen bányász volt, de kora kifogott rajta és koldulásra 
kényszerült a hedonista életvitele miatt. Ő ismeri a kazamaták titkos járatait, de senki 
nem hisz neki. 

Verronni fivérek: warviki kereskedők, akik szőrméktől a mérgekig mindent árulnak. 

  



 35 

A Kosszarv fogadó 
A Kosszarv fogadó alapjait az egyház építette egyházi pénzen. Az elsősorban szakrális 
elöljárók fogadása és ellátása okán felhúzott épületegyüttes a gyér kihasználtság miatt - 
a gyökereit ugyan megtartva - hamar a köz szolgálatába állt. A fogadót Amaratto 
Chandello vezeti, aki jó kapcsolatot ápol Sanguisuga Ramarro (42. oldal) főpappal. A 

fogadóban az Egy Igaz Úr minden felkent szolgája ingyen 
étkezhet és hálhat. Amaratto a költségeket a mindennapi 
vevőkön keresztül gazdálkodja ki. 

A fogadó egy kő alapú épület fa tetőzettel. Az épület egyenes, 
sík letisztult formákat követ, ám ezt az erőt és hatékonyságot 
sugárzó alapot helyenként különböző szakrális mintázatú 
díszítőelemek teszik az értő szemek számára igazi építészeti 
kinccsé.  

A fogadó két nagy teremből áll, amiket a söntéspult és a 
bejárat választ ketté. A két terem szimmetrikus egymásra, 
helyek feltöltése érkezési sorrendben történik. A vegyesen kő 

és fa alapú oszlopok között asztalok és székek szolgálnak a vendégek fogadására. 
Elválasztóként az asztalokhoz az oszlopok közé kifeszített függönyök, illetve fa keretbe 
feszített kivert vaddisznó bőr elválasztók használhatók.  

A fogadóban található fém kupákat a helyi kovács készíti, ezeket egyházi pénzen 
rendszeresen cserélik. A kupák érdekessége, hogy fogantyújuk tetején egy kosfej 
öntvény található, amely az így abból ivó kézfeje felé kerül, annak szemébe nézvén 
mielőtt issza borát, ezzel is emlékeztetve a nedű élvezőjét az igaz Úrra. 

A fogadó 20 szobát tart fent az emeleten takarosan berendezetten, ahol a szakrális és 
világi vendégek tölthetnek éjszakákat. A fogadó személyzetét 
5 fő szolgálja ki (Wichi a kisnövésű, Lerra a csontváz, Trozo a 
bajszos, Lerrenka a nagykeblű, Galli a csöndes). A személyzet 
a városon kivüli kunyhókban lakik a családjaikkal. 

A vendégek közül kiemelendő 4 kései kamaszkorukban járó 
varázsló növendék a warviki Holdkor varázslórendből, akik 
jelenleg herbalista tanulmányaikhoz gyűjtögetnek az 
elsősorban a környéken termő sárfányos szeklicékből. 

Az étlapról kiemelendő a füstölt vaddisznóhús, amelyet oly 
puhára főznek, hogy még Torro atya, a fogatlan prédikátor is 
előszeretettel fogyasztja, amikor a városban jár. 

A fogadóban jelenleg Amaratto megbízására a főpap tiszteletére Vájár kőműves fia 
Vájáros kőműves egy teljes testes szobor kialakításán munkálkodik. 

A fogadósnak van a legszebb lánya a városban, akire féltett kincsként vigyáz.  
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Érdekesebb figurák: 

Mustaref, a félvér dzsad: dzsad-gorviki félvér. Megtűrt lakója a városnak, a 
rablólovagoktól vásárolt ékszereken próbál itt nyereségesen túladni. A városőrök 
tréfáinak gyakori célpontja. (A piacon is megtalálható.) 

Verronni fivérek: warviki kereskedők, akik szőrméktől a mérgekig mindent árulnak. 
(A piacon is megtalálhatók.) 

Choco, a papnövendék: Imádja Sanguisugát, ezért öltözködésben és viselkedésben is 
megpróblja utánozni. Folyamatosan kémked mestere után, hogy tökéletesebben 
utánozhassa, így jó információforrás lehet a karakterek számára. 

Sanguisuga, a főpap: a pap is megfordulhat a fogadóban amennyiben éppen világi 
társaságra is vágyik. Élvezi az itteni ételeket és a hangulatot. 

Trozo, a bajszos pincér: gyakorta megtévesztő, hogy annak ellenére, hogy a 
személyzet tagja, legtöbb idejét a fogadóban szereti tölteni. Jól ismeri a megforduló 
vendégeket. 

A vén medve ivó 
A város leghíresebb ivója, információs gócpont 

Az eredetileg vízimalomnak készített épületet a 
bányászatból meggazdagodott Grottor család vette 
meg, majd fogadóvá alakították. A közeli patakból egy 
kis csatornán keresztül átfolyatják a vizet a fogadó 
főtermében lévő akvadukton, így mindig van honnan 
friss vizet merni. A praktikus kialakítás folytán a 
hulladéktól való megválás ugyanilyen könnyű, hiszen 
csak beöntik a vízbe a szemetet, amit elvisz a magával 
a sodrás. A fogadó közepén egy hatalmas fém sütő 
található, amelyen az emberek között és előtt sütik az 
étkeket. A tehetősebb kereskedők a fogadó felső 
szintjén, a kevésbe tehetősek pedig a piactéren 
található szállásépületben szállhatnak meg. Conto, a 
fogadós, karvalyorrú gorviki vezeti a Grottor 
családból. A személyzet gyakorlatilag csak nőkből áll, 
melyekből 8 gorviki, kettő pedig dzsad rabszolga. A 
fogadóban mintegy 200 ember fér el egyidőben. A fa 

oszlopokkal és falakkal tagolt szobák kellő nyugalmat, vagy történést biztosítanak 
minden érdeklődő számára. A fogadóban szinte minden vendég dohányzik, hiszen a 
vizipipák használata ingyenes.  

Érdekesebb figurák: 

Sud, a marhakereskedő: a közeli tanyákról és falvakból szállít állatokat a városba. A 
telet a városban szokta tölteni. Ismeri a varázslót. 
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Vörös Caytlinn, a pyarroni kém: a fogadós, Conto Grottor felesége.  

Wicheetto Sciatto, a solymász: több tanított sólymot kölcsönöz vadászathoz, nehezen, 
de jó pénzért meg is válik tőlük. (Piactéren is fellelhető.) 

Barand, az öreg bányász: régen bányász volt, de kora kifogott rajta és koldulásra 
kényszerült a hedonista életvitele miatt. Ő ismeri a kazamaták titkos járatait, de senki 
nem hisz neki. (Piactéren is fellelhető.) 

Bastardo, a városőrség kapitánya: a bányagróf fia már akkor a fogadó padjait 
koptatta, amikor még zöldfülű katona volt. 

Myn Ion, gon-corga: a bányagróf fejvadászainak egyike. Híres késdobáló hírében áll. 
Felsőtestét mezítelen hordja, nyakában pedig egy fekete kendőt hord, jobb felkarján egy 
pirosat. 

Az alvilág 
A városban alvilágról a klasszikus értelemben nem beszélhetünk. A bányagróf erős kezű 
vezető volt, és komoly törvényeket hozott a bűncselekmények elkövetését 
megelőzendően. Hála a szigorú törvényeknek - például annak, hogy lopás esetén minden 
5 rézpénz értékért egy nap munkára kötelezhető a tolvaj a bányában - a pitiáner 
tolvajok elkerülik a várost és környékét. A komolyabb bűnözők is elkerülik azonban a 
várost, ugyanis az őrjáratokon túl a gróf corgái is szemmel tartják a gyanús idegeneket. 
Így ha a városba ismeretlen, ne adj’ Ranagol gyanús utazó érkezik, biztos lehet benne, 
hogy a corgák rajta-rajtuk tartják a szemüket. Információt legkönnyebben a Vén Medve 
Ivóban (36. oldal) kaphat a kíváncsiskodó, szemeket-füleket (utcakölykök) a piacon 
bérelhet magának, míg gyilkosokat, verőlegényeket csak komoly helyi kapcsolatokkal, 
esetleg ellenszívességekért cserébe “találhat” a gróf fejvadászai között. A városfalon 
kívül: 

A kóbor kutya fogadó 
Az egykor szebb időket megélt Kóbor Kutyát az erődváros alapításával egy időben 
nyitotta, majd virágoztatta fel az Aldeus család. A fogadós, Wiento, az apjától örökölt 
anyagi javak és tartalékok jó részét - szenvedélyeinek hála - hamar felélte. Mára 
különösen nehéz helyzetbe került, a fogadó teljes összértéke jóindulatú becsléssel sem 

fedezi a tulajdonos uzsoratartozásait. Az egyetlen dolog ami 
miatt a fogadó még életben tartja az Wiento kapcsolata a Vén 
Medvével, és az, hogy szemet huny a tiltott tevékenységeket 
folytatók ügyködései felett. Tökéletes búvóhely azoknak, 
akiknek éppen valami rejtegetni valójuk van, vagy gyors 
pénzkereseti lehetőség után kutatnak. Az egyetlen ok, amiért 
a Vén Medve tulaja - akinek Wiento gyűlölt ellensége - még 
nem gyújtatta fel a kócerájt valamelyik kapcsolatán keresztül 
az, hogy Wientonak a Vén Medve kocsmárosának húgával van 
házasságon kívüli közös gyerekük. 
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A fogadó fő épülete egy fából és kőből épült raktárépületből lett kialakítva. (A város 
alapításakor használták még raktárként, amit az Aldeus család vásárolt meg.) 
Belmagasságának köszönhetően az ivó rész két szintes, a felső szint csak félig fedi le az 
alsót, igy a fogadó fele nagy belmagassággal rendelkezik. A falakon a kopott vaddisznó 
és szarvasbőr díszítés mellett számos trófea található. A söntés kör alakban, a fogadó 
közepén van kialakítva, amely tartalmazza lényegében a konyhát, ahol leginkább 
nyársra húzott vadételeket készítenek. A füst a helyenként omladozó tetőnyiláson át 
távozik. Az épület tartógerendái és oszlopai több helyen beletört nyílpuska-vesszökkel és 
eltört dobókéspengékkel vannak tarkítva. Jól jelzi a gyakori félreértéseket. 

A fogadóban leginkább padokkal biztosított az ülőhely, ugyanis ezeket olcsóbb és 
gyorsabb javítani, mint a székeket. A fogadóhoz tartozik egy szállásként szolgáló épület 
5 szobával, melyek sorra 1, 2, 3, 4 és 5 főnek tud helyet biztosítani. A fogadó 
személyzetét jópár otthonról (közeli tanyák, vagy városok) elszökött kamasz fiú alkotja, 
akik a munkájukért cserébe szállást és ellátást kapnak. 

A fogadóban lévőknek a fogadó szabályai szerint minden harangkongáskor (óránként) le 
kell húzniuk a kezük ügyében lévő italt. A fogadóban lévő törzsvendégek ezt a szabályt 
olyan komolyan veszik, hogy aki megszegi azt jó esetben megverik, rosszabb esetben 
komolyabban meg is sebesítik. Lehetséges jelenet: a játékosok bent ülnek, majd 
harangkongáskor mindenki lehúzza az italát, majd mindenki kérdőn mered rájuk… 

Színesebb városi figurák a kocsmában 

Maggan a bárd: zenész és drogáus. Éles pengén táncol a törvényesség határán. Ügyeit 
megtűrik, mert a fattyú imádja a zenéjét. 

Balboa a kőműves: egyedülálló szobrász és kőművelő mester, régen bányász volt. Tud 
a titkos járatokról. Feleséget keres, hogy gyereke lehessen. 

Digon az aranyásó: nyugatról idetelepült bányász és szerencsevadász. “Ahol szén van 
ott arany is van. Apámtól tanította a titkot hol és, hogy kell az aranyat meglelni.” 

Gossor a warviki: Warvikból áttelepült tolvaj, visszavágyik otthonába, ám ott csak 
bitó vár rá. Be akar társulni egy csapathoz. Részegen titkokat fecseg ki. 

Coello: lásd Attrocitások mellékszál. 

Főbb beszédtémák 

Félelmek, hogy a város új vezetője lebontatja a fogadót, mert nem fizet elég adót. (Az 
igazi ok, hogy a Lasirik akarnak egy saját fogadót.) 

Warvik városába katonai szolgálatra hívják be a bányában dolgozókat. 
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A farkas-szikla 
A farkas-szikla a város falától - egészen pontosan a kilátótoronytól - északra található 
természetes magaslat, még leomlása után is a környék legmagasabb pontja. Nevét 
eredeti alakjáról kapta, ugyanis egy vonyító farkasra emlékeztetett mindaddig, míg a rá 
épült erődített kilátó súlya alatt félig le nem omlott. A farkas alsó állkapcsa, és vele 
negyven ember a mélybe zuhant. A sziklán további építkezésbe nem kezdtek, de a 
meglévő részeket sem rombolták el, így lépcső vezet fel a kialakult szirtfokra, és egy 
félig természetes, félig mesterséges barlang is kialakult a szikla tetején, ahol szükség 
esetén a vadak vagy a zord időjárás elől menedéket találhatnak az utazók. A barlang-
épületben szalmazsákok, tűzifa, és néhány fontnyi tartós élelem (sajtok, magvak, 
szárított hús, savanyú bor), található, ez utóbbiak egy ördöglakattal lezárt ládában, 
hogy az állatok ne férhessenek hozzájuk. A barlang-épületben áll tovább egy kis oltár, 
mely előtt mindig gyerta ég, és e mögött található egy titkos átjáró (+20%, nincs nagyon 
elrejtve) , mely átvezet az omláskor elhunyt főépítész és fiai nyughelyére. A sziklán áll 
továbbá egy fa ácsolat, mely a szakadék fölé nyújtózik, és melyről acélsodrony vezet át a 
kilátóba. Ezt a huszonöt láb hosszú kettős sodronyt a kilátóban kialakított motollával 
forgatni is lehet, így egy-egy embert vagy nagyobb tárgyakat, zsákokat is át lehet 
szállítani a túloldalra. A városiak néha igénybe veszik ezt a “szállítókötelet”, ha a 
szállítani kivánt termékeknek valamiért nem felel meg a szekéren való szállítás. 
(Megjegyzendő, hogy a városból kivezető út igen meredek és göröngyös, így például a 
törékeny, vagy igen nagy fajsúlyú termékek szállítása kockázatos és nem kifizetődő 
arrafelé.)  

A sziklához azonban kapcsolódik egy legenda is, mégpedig a negyven lezuhant építőhöz 
köthető. Az a szóbeszéd járja, hogy sötétedés után a sziklát az építők szelleme őrzi, és ha 
illetéktelenek teszik lábukat a sziklára, úgy járhatnak, mint az építők maguk; 
lezuhanhatnak a mélybe. A legendához kapcsolódik a 7. mellékszál (22. oldal). 
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NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK 
ALATRIAS MAGNATIS- A REMETE, AMUND-SZAKÉRTŐ - 8. SZINTŰ VARÁZSLÓ 
Külső jegyek: 

Negyvenes évei végén járó, jó fizikummal 
rendelkező, barna hajú, nagy szakállú fickó. 
Ruhái alapján akár gazdag nagypolgárnak is 
nézhetnénk, de közelebb érve szaga és a 
ruháján lévő foltok elárulják, hogy az 
igényesség nem tartozik a legnagyobb erényei 
közé. Ez alól kivételt csak a szakálla jelent. 
Körmei piszkosak, haja zsíros, ápolatlan. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 

(Rend,Élet) - Dorani varázsló, aki tizenöt 
évvel ezelőtt hagyta el a Taba-el Ibarát, ahol 
az amundokkal kapcsolatos rémhírei miatt 
nem tűrték meg tovább. Az amudok talán 
legnagyobb ynevi ismerője, velük kapcsolatos 
feljegyzéseinek oldalszáma eléri a tízezret, 
melynek nagyjából egyharmadát a kontinensen rajta kívül senki nem ismeri. 

Adron hívő.  

Tud a harangnyelvről. 

Színesítés: az ősi fajháborúk különleges térmágiáját kutatva került kapcsolatba az 
amundokkal. Térmágus (KM-eknek opcionálisan: térmágiát a Mp-ok 75%-áért, 
nekromanciát és idézéseket a Mp 150%-áért varázsol.) 

Főértékek: 

Erő 14 
Gyorsaság 12 
Ügyesség 14 
Állóképesség 12 
Egészség 10 
Szépség 8 (távolról 12) 
Intelligencia 16 
Akaraterő 17 
Asztrál 13 
Éberség/Észlelés 15 
 
Ép:3 Fp:41 Ψp:55
 Mp:80 
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AME:58(55+3) MME:62(55+7)
 Méregellenállás:0 
 
Harcértékek: alap Áradat 
(buzogány) - ld. varázstárgyak 
KÉ 8 15* 
TÉ 33 44* 
VÉ 100 112* 
CÉ 4 - 
Sebzés 0 1k6** 
Tám/kör 1 1 
 
*Minden harccal töltött kör végén +1 KÉ, +2 TÉ, +2 VÉ, +1 sebzés 
** Őstűz alapú lények ellen aktiválva: +10k6 Sp - ld. varázstárgyak 
 
Képzettség Fok 
Pszi Kyr 
Alkímia Mf 
Rúnamágia Mf 
Legendaismeret Mf 
Történelemismeret Mf 
Ősi nyelv - Amund Mf 
Sebgyógyítás Mf 
Ősi nyelv - Dzsenn Af 
Ősi nyelv - Kyr Af 
Élettan Mf (Amundokra is: Af) 
Hegy-, és Sivatagjárás Af 
És a kasztnál felsorolt egyéb képzettségek 
 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös  Af,5 
Dzsad Af,4 
Gorviki Af,4 
 
Felszerelés, vagyon 
Varázslóbot 
Nagy láda, tízezer oldalnyi feljegyzéssel az amundokról (30 font súlyú) 
Szófordulatok, jellemző mondatok 

“Tudtam, hogy megérkeztek. Senki nem hitt nekem. Induljunk!” 

“Fiam, az amundokat nálam jobban senki nem ismeri.” 

“Apropó, a harangnyelvet nem visszük magunkkal? Jól jöhet még a kék szemű bestiák 
ellen.” 
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SANGUISUGA RAMARRO - ARASCOR VÁROSÁNAK FŐPAPJA- 6. SZINTŰ 
RANAGOL-PAP 
Külső jegyek: 

Magas, vékony, falfehér bőrű fickó, szeme 
vörösesbarna. Vigyora kegyetlen, 
ruházatából nagyon erős tömjénszag árad. 
Szent szimbóluma bal kézfejére van 
tetoválva, a kos szarvai két ujján futnak.  

 
 

Háttér, Jellem, Vallás: 

(Halál,Rend) Sanguisuga egy elvakult 
Ranagolhívő, aki istene legfőbb eszközének 
tartja magát. Már ötven éves, de huszonöt-
harmincnál nem látszik többnek, ugyanis 
Wier, aki rendszeresen fogyaszt vért. A 
közemberekkel szemben nem kegyetlen, 
azonban mindennemű ellenállást 
kegyetlenül (általában halállal) torol meg. 
Ha közvetlen életveszélyben van, hajlandó 
alkudni, bármit megígérni, csak azért, hogy 
mentse az irháját. Célja, hogy Ranagol 
Warviki főpapja legyen egyszer. 

Tud a harangnyelvről. 

Színesítés: az Áradatot ő hozta a városba tíz éve, egy kalandozót ölt meg érte nem sokkal 
azelőtt (ezért is hagyta el előző lakhelyét). Azon túl, hogy az Áradattal ráveszi az 
embereket a misére járásra, rendkívüli előadóképességű pap, miséi elképesztőek, 
mindenkiben megmozgatnak valamit. 

Főértékek: 
Erő 13 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 16 
Állóképesség 12 
Egészség 15 
Szépség 12 
Intelligencia 17 
Akaraterő 16 
Asztrál 15 
Éberség/Észlelés 11 
 
Ép:8 Fp:65 Ψp:12(32)
 Mp:51 
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AME:47(32+10+5) MME:48(32+10+6)
 Méregellenállás:5 
 
Harcértékek: áldozótőr 
KÉ 37 
TÉ 69 
VÉ 123 
CÉ 6 
Sebzés 1k6+2+* 
Tám/kör 2 
 
*méreg - vérizzító (ETK 383) 
 
Képzettség Fok 
Pszi Mf* * Pszi-roham kyr pszi szerint 
Kínzás Af (magánakciókhoz) 
Történelemismeret Af (Gorviki kultúrkör) 
Lopózás 30% 
Legendaismeret Af (Gorviki kultúrkör) 
Színészet Af (misékhez) 
Éneklés Af (misékhez) 
Hátbaszúrás Mf 
Méregkeverés/seml. Af 
Jog/törvénykezés Af 
Lélektan Mf 
Politika/diplomácia Mf 
Kultúra Af gorviki, pyarr, shadoni, dzsad 
És a pap kasztnál felsorolt többi képzettség... 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös  Af,5 
Gorviki Mf 
 
Felszerelés, vagyon 
Mesterien díszített áldozótőr, drágaköves, arany ékszerek (összesen 100 arany 
értékben), selyemruhák, rizsporos paróka 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Aki nem hisz az Egyetlen tanaiban, arra előbb-utóbb le fog sújtani!” 
“Gyermekeim, kedves nyájam. Kérlek, adakozzatok a Kosfejes Úr szolgájának, hogy 
idővel új, magasabb templomot emelhessünk, és jobban felfigyeljen ránk! (suttogva: 
illetve rám…)” 
“Gyalázatos kis pondró vagy, akit eltiprok Uram hatalmával!” 
“Kérlek, ne öljetek meg! Nem én vagyok az, akit kerestek, én csak egy báb vagyok!” 
 
Pszi diszciplínák 
Kedvelt diszciplínák: 
Kínokozás, Pszi-ostrom, Megfékezés 
 
Varázslatok 
A természet, lélek és halál szférájú varázslatok, plusz Ranagol egyedi varázslatai. 
Kedvelt varázslatok: 
A Kos hite (ellenfélre), Őrző kos (a templomban és a paplakban több helyen), 
Döbbenet  
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FERRIEL CON DAMORRO - ARASCOR URA, BÁNYAGRÓF - 0. SZINTŰ 
BOSZORKÁNYMESTER 
Külső jegyek: 

Élete telében járó, beteges külsejű fickó. 
Tekintete már halványan emlékeztet csak régi 
önmagára de ha összeszedi magát, még mindig 
tudja erősnek mutatni magát. Bottal jár, 
általában nagy, csuklyás köpenyt borítva 
magára. Bőre sokhelyütt, főleg a puha részeken 
lilás, áttetsző, foltos a betegségtől. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 

(Rend, Halál) Határozott, igazságos, 
megbízható. Remek városvezető hírében áll még 
a mai napig is, már negyvenhét éve igazgatja 
Arascor mindennapjait. Két lánya van, feleségét 
és elsőszülött fiát elvesztette, majd ebbéli 
bánatában fordult a léha nők felé, kiknek 
egyikétől fattya is született. Ranagolita.  

Színesítés: Orvosainak azt mondta, hogy egy kurvától kapta el a betegséget, ami így 
terjed testében, valójában azonban ő maga hibázott egy mágikus kísérlet, egy új rontás 
kidolgozása során, és ez lett a jussa. Boszorkánymesteri képzésének alapjait apja jobb 
kezétől, a stratégiai vezetőjétől és udvarmesterétől kapta, azonban oktatása sosem 
fejeződött be, és az önképzés hiányosságainak köszönhető a balesete is. Balesetekor 
megfogadta, hogy soha többé nem varázsol. 

Főértékek: 
Állóképesség 8 
Egészség 6 
Szépség 7 
Intelligencia 16 
 
Ép:4 Fp:19 Ψp:- Mp:- 
AME: 54 (50sp) MME: 56(50sp)
 Méregellenállás:0 
 
Képzettség Fok 
Politika/Diplomácia Mf 
Törvénykezés Mf 
Etikett Mf 
Méregkeverés/seml. Af 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös  Af,4 
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Gorviki Mf 
 
Felszerelés, vagyon 
mindössze egy város-erődöt mondhat magáénak…  
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Öt percet kaptok. Ha nem tetszik, amit hallok, bitón végzitek.” 
“Öreg és beteges vagyok én már az efféle marhaságokhoz. Tűnjetek el.” 

BASTARDO PIETRA, A SZIKLA - AZ ARASCORI VÁROSŐRSÉG KAPITÁNYA- 8. 
SZINTŰ LOVAG 
Külső jegyek: 

Két lábnál is magasabb, barna hajú és barna szakállú. 
Korából 10 évet gondolkodás nélkül letagadhat. 
Büszke tartása önbizalomról árulkodik. Széles vállain 
acél vértezet nyugszik, még nehéz harci lován is 
láncvért van. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 

(Rend) Kitartó, egyenes, magabiztos fickó. 
Fiatalabbnak tűnik a koránál, valójában 41 éves. Igazi 
veteránnak számít, a belháborúk során számtalan 
csatában és küzdelemben vett részt, sőt, mi több, fiatal 
korában a dúláskor is segítette Pyarront, egy ott 
veszett barátja kedvéért, majd Shadont is bejárta. 
Keveset beszél kalandozó múltjáról, de azt azért lehet 
róla tudni, hogy hit kérdésében nem túl buzgó… 

Színesítés: a mostani, haldokló Abradon fattyú fia, aki igényt tart az uradalomra. 
Egyesek azt rebesgetik, hogy nem is fohászkodik Ranagolhoz. (ez egyébként igaz, 
hitetlenné vált a dúláskor.) 

Főértékek: 
Erő 19 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 18 
Állóképesség 17 
Egészség 15 
Szépség 14 
Intelligencia 14 
Akaraterő 16 
Asztrál 13 
Éberség/Észlelés 14 
 
Ép:12 Fp:100 Ψp:22
 Mp:- 
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AME:53 (50 sp) MME: 56 (50 sp)
 Méregellenállás:5 SFÉ: 6 
 
Harcértékek: lovagkard(63mp)+pajzs lándzsa
 Lóról harcolva: 
KÉ30 39(2+2+5) 34(4) +7 
TÉ85 110(10+5+10) 97(12) +15 
VÉ132 189(7+5+10 + 35) 144(12) +20 
CÉ- - - 
Sebzés+3/+5 2k6+2+1+5 / k6 + 5 k10+3  
Tám/kör 2 + 1 2 
 
Képzettség Fok 
A kasztnál leírtakon túl felvett képzettségek: 
Kultúra - pyarroni, shadoni, dzsad - Af 
Lefegyverzés Mf 
Kocsmai verekedés Af 
Kötelékből szabadulás Af 
Legendaismeret Af 
Történelemismeret Mf 
Hegyjárás Af 
Úszás Af 
Kasztból: Mf: Lovaglás, Lovagkard használata, Heraldika, pajzshasználat, 
Nehézvértviselet 
 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös  Af,4 
Gorviki Af,5 
Shadoni Af,2 
Dzsad Af,2 
Erv Af,2 
 
Felszerelés, vagyon 
Nehéz harci ló, láncvértezetben (SFÉ: 4), mágikus lovagkard (63 Mp, egy lar-dori 
varázsló rúnázta neki köszönetképp az életéért), a város címerével ékített pajzs, feketére 
olajozott teljes vértezet, lándzsa, láncos buzogány, vadásztőr, szükség esetén nehézlovas 
kopja 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Az én városomban nem lesz rendbontás.” 
“Emberek, eresszétek el az idegeneket! Hagyjátok, hogy megmagyarázzák, miért is tették 
azt, amit.” 
“A vár ura haldoklik. Ha a főpap kezére kerül a város, elvesztünk.” 
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AZ ARASCORI VÁROSŐRSÉG TAGJAI - 0-1. SZINTŰ HARCOSOK 
Külső jegyek: 

Kék-arany egyenruhát 
viselő, változó fegyverzettel 
és páncélzattal rendelkező, 
helybéli katonák. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 

(Rend) Jellemükben néha 
helyet kap második helyen 
az Élet vagy a Halál. 
Alapvetően bizalmatlanok az 
idegenekkel, és rajtuk próbálják meg kiélni frusztrációjukat, egyszerű életük minden 
bosszúságát. Általában nem túl értelmesek, a másfajúakat különösen megvetik. 

Gyakorlatilag egytől-egyig Ranagoliták. 

Színesítés: többen közülük sosem harcoltak még igazi ellenfelekkel (kalandozókkal), és 
gyáván megfutamodnak. Lehet köztük egy-egy alapfokú pszi-használó. 

Főértékek: 
Szépség 8-12 
Intelligencia 8-12 
Éberség/Észlelés 10-13 
 
Ép:8 Fp:12-20 Ψp:- Mp:- 
AME:0-2 MME:0-2
 Méregellenállás:2-5 SFÉ: 1-3 
 
Harcértékek: Alabárd Hosszúkard
 Könnyű nyílp. 
KÉ15 16 21 17 
TÉ30 44 44 táv: 50 
VÉ85 100 101 85 
CÉ0 - - 22 
Sebzés 2k6+2 k10 k6+1 
Tám/kör ½ 1 1 
 
Képzettség Fok 
Fegyverhasználat Af 
Heraldika Af 
Kultúra - gorviki Af 
Helyismeret 80% 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös* Af,3 
Gorviki Af,5 



 48 

*Őrjáratonként (4-5 fő) egy ember beszéli ilyen szinten a legtöbben Af,1 vagy még az 
sem. 
 
Felszerelés, vagyon 
A város címerével ékes felsőruházat, alatta posztóvért, láncing, esetleg pikkelyvért. 
Alapfegyver (alabárd/kard/nyílpuska), hosszú tőr. 
Ezen felül őrjáratonként: 

-   Egy várostérkép 
-   Két-három lámpás 
-   10 méter kötél 
-   2 pár vasbilincs 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Hé, te nyámnyila! Gyere csak ide! Hadd lássam a képedet!” 
“Ejj-ejj-ejj… Csak nem a templom mögött bujkálunk éjnek évadján… Fiacskáim, nagy 
bajban vagytok!” 
“Hogy merészelsz így beszélni a városi őrség megbecsült tagjával?!” 
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RAVIK CORRADO, A KOS - A BÉRGYLIKOS - 9/4. SZINTŰ 
FEJVADÁSZ/RANAGOL-PAPLOVAG 
Külső jegyek: 

Erőteljes testalkatú, a világot általában 
csuklya alól fürkésző, mogorva tekintetű 
fickó. Külsején látszik, hogy félig dzsad, félig 
gorviki. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 

(Káosz, Halál) Ravik Corrado El Zashra 
városában született negyvenkét évvel 
ezelőtt. Apja dzsad, anyja egy kitaszított 
gorviki kalandornő volt. Édesanyja magára 
hagyta féléves korában, ennyi időt töltött a 
város falai között. Életét végül nagybátyja, 
egy warviki nemes mentette meg, amikor 
tudomására jutott létezésének. A dzsadokat 
és a gorvik elveivel szembe menő összes 
élőlényt megveti, és ha hátránya nem 
származik belőle, el is pusztítja. Szörnyen 
hatékony, egyáltalán nem érzelmes és 
harsány. El Zashrában ügyködött éveken 
keresztül, de az amundok eljövetele 
keresztülhúzta a számításait. 

Rendszeresen áldoz Ranagol oltárán. 

Színesítés: ha a játékos karakterek ott voltak el Zashrában, akkor őket okolja azért, hogy 
nem lett teljes a siker, ezért  bosszút akar állni a csapaton. 

Főértékek: 
Erő 16 
Gyorsaság 17 
Ügyesség 17 
Állóképesség 13 
Egészség 15 
Szépség 11 
Intelligencia 17 
Akaraterő 18 
Asztrál 14 
Éberség/Észlelés 16 
 
Ép: 13 Fp: 136 Ψp: 57
 Mp: 35 



 50 

AME: 61(57sp) MME: 65 (57sp)
 Méregellenállás: 5 
 
Harcértékek: rejtett ramiera (Mf)+alk.v.
 dobótőr (Mf) hosszú íj 
KÉ 51(13) 48(10)
 42(4) 
TÉ 105(27)[+30 meglepetés] 99(21) - 
VÉ 144(15) 129(0)
 129(0) 
CÉ 18 - 24(6) 
Sebzés k6+5+* k6+4+**
 k6+5+** 
Tám/kör 2 2 2 
(*) - valamilyen 6-7. szintű méreg 
(**) - valamilyen 4-5. szintű méreg 
 
Képzettség  
A kasztoknál leírtakon túl (Mf: lovaglás, dzsad és gorviki kultúra, fegyverhasználat, 
fegyverdobás, kínzás, ökölharc, álcázás, vakharc, kötelékből szabadulás) 
Mf: Kínokozás, Hadvezetés, Térképészet, Emberismeret 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös  Af,4 
Dzsad Af,5 
Gorviki Af,5 
 
Felszerelés, vagyon 
Alkarvédőbe rejtett, rugós ramiera, 6 dobótőr, hosszú íj 12 vesszővel. A fegyvereitől nem 
válik meg, minden más, ami a mozgásban akadályozná az embereinél van. (Pl. pénz, 
térképek, stb.) 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Keresztül húztad a számításaimat. Most meghalsz.” 
“Kalandozónak csak a hazátlan kutyák nevezik magukat, akik nem ismerik el az 
Egyetlen tanait. Az anyám is kalandozó volt. Ha újra látnám, megölném őt is.” 
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AZ AMUNDOK 

HATRAHABBAN, A CSAPATOT VEZETŐ HAT-NEB, 7. 
SZINTŰ AMUND PAP 

 

Külső jegyek: 

Közel két láb magas, izmos, aranysárga bőrű amund férfi. 
Szemei nagy mandulavágású formában, ijesztő, írisznélküli 
kékesfehér szemgolyóval telítettek. Arcának éles és 
szimmetrikus vonásai ijesztő összképet alkotnak a kék és 
arany csíkokkal ellátott fejdíszével. Hatalmas vállain és 
mellkasán egy papi díszvértet visel. Alkarját fényesre 
csiszolt arany alkarvédő fedi.  

 

Háttér, Jellem, Vallás: 

(Halál) Elvinni a tudóst a mélysivatagba. Akár emberei halála árán is. Amhe-Ramunt 
fanatikusan imádja. 

 

Főértékek: 
Erő 16 
Gyorsaság 14 
Ügyesség 14 
Állóképesség 15 
Egészség 18 
Szépség 19 
Intelligencia 14 
Akaraterő 16 
Asztrál 13 
Éberség/Észlelés 13 
 
Ép: 16 Fp: 90 Ψp: speciális
  MP: 60 
AME: 38(35dp) MME: 41(3dp)
 Méregellenállás: 8 
 
Harcértékek: Meneth Kopesh
 Együtt 
KÉ 40(1+5) 40(6) 
TÉ 69(4+10) 71(16) 
VÉ 119(5+10) 118(14)
 133(15+14) 
Sebzés k6+5 k10+1 
Tám/kör 1 1 2 
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Képzettség Fok 
Meneth használata Mf 
Kétkezes harc Mf 
Kínokozás Mf 
Lefegyverzés Mf 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Amund  Af,5 
Közös Af,4 
Gorviki Af,1 
 
Felszerelés, vagyon 
A két fegyverén és a testén viselt ékszereken kívül semmi.  
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Kharam-dzsered mubava dzsakolai hem ratteeee. Nu emti ankha su na munnn pyarrr.” 
“A népetek hosszú utat járt be az elmúlt időszakban, jó szolgálatot fogtok tenni nekünk.” 
“Adjátok át nekünk a tudóst. Ha így tesztek, gyors halálotok lehet.” 
 
Pszi diszciplínák 
Telekinézis : 70 kg, 10 percig, napotna egyszer.  

Meditáció ideje: 1 szegmens. 
Telepátia: korlátlan ideig és számban, csak látnia kell.  

Meditáció ideje: 3 kör 
Perzselő tekintet: nagyjából 150 °C, éghető anyagok meggyulladnak, k6 sp/kör.  

Meditáció ideje: 1 kör. 
Egység:  [A diszciplína használata nem egyértelmű, nem használjuk.] 
Összetartozás - Asztrálisan: 35 percig összeadódik az amundok Asztrális védelme (!!!) 
 Meditáció ideje: 7 kör (csak az amundok…) 
 Az összeadódott  AME: 38 + 6 x 24 = 186 
 [Ezt a diszciplínát mindenképp használni fogja, ha küzdelem várható!] 
Összetartozás - Életerővel: 35 percig összeadódik az amundok Életereje és 
fájdalomtűrése 
 Meditáció ideje: 7 kör (csak az amundok…) 
 Össz Ép: 94, Össz Fp: 510 
 [Ha a játékosok hagynak neki legalább 14 kört a küzdelem előtt...] 
Varázslatok 

 A kalandmester belátása szerint. 
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A CSAPAT ELIT HARCOSAI, 6. SZINTŰ AMUND HEBETEK 
 

A kompániával 6, nem-amund fajúak számára 
meglehetősen hasonlító amund harcos érkezik. 
Mindegyikük rendkívül izmos, egy átlagembernél jóval 
erősebb. Fekete hajuk nyakig ér, nyaknál és 
homlokközépen egyenesen vágott. Egyszerű arany 
nyakláncot viselnek, amelyet pár aranyrudacska díszít. 
Alkarvédőjük három-három aranykarikából áll, melyek 
között kék selyem feszül. Fegyverük a híres és 
rettegett meneth. 

 

Főértékek: 
Erő 18 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 16 
Állóképesség 16 
Szépség 18 
Egészség 16 
Intelligencia 10 
Akaraterő 13 
Asztrál 10 
Éberség/Észlelés 11 
 
Ép: 13 Fp: 70  
AME: 24 (24 dp) MME: 27 (24 dp)
 Méregellenállás: 6 
 
Harcértékek: Meneth + Pajzs (MGT: 
1)  
KÉ 37(1+5) 35 
TÉ 82(4+10) 80 
VÉ 130(5+10) 163 (+35) 
Sebzés k6+5+2 - 
Tám/kör 1 1 
 
Képzettség Fok 
Kínokozás Mf 
Fegyvertörés Mf 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Amund  Af,5 
 
Felszerelés, vagyon 
A fegyver és öltözék. 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Viszolygással tölt el minden perc amit a homoksivatagon kívül kell töltenem.” 



 54 

“Nem értem, hogy ezek a pimasz állatok, hogy merészelnek urunk fényességében fürdő 
arcú Hat-nebre tekinteni.” 
 

AZ AMUND RABSZOLGA-HARCOSOK 
 
A csapattal 10 rabszolga érkezik, 2 dzsad nő, 4 dzsad férfi és 4 amund férfi. A dzsad 
rabszolgák egytől egyig elrabolt, vagy kifosztott karavánok tagjai voltak, esetleg a 
karavánoktól elszakadt és befogott utazók. Tökéletesen értenek amund nyelven, és 
javarészt bambán néznek maguk elé, egész addig, amíg a pap harcra nem utasítja őket 
Szinesítés: küzdelem közben a játékosok megláthatják szemükben egykor volt énjüket, 
esetleg lehet látomása is a játékosoknak, megláthatják tekintetükben a kétgyermekes 
anyát, akit elszakítanak gyermekeitől, megerőszakolják, majd rabszolga-sorba hajtják.  
 
Harcértékek: Tőr, szablya, buzogány  
KÉ 20 
TÉ 40 
VÉ 85 
Sebzés fegyver szerint 
Tám/kör 1 
 
Megjegyzés: önmagukban nem erősek, de a pap varázslatai, plusz a túlerő döntő tényező 
lehet. 
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TÁRGYAK, MÉRGEK, VARÁZSLATOK 
VARÁZSTÁRGYAK 
Áradat - Mágikus egykezes buzogány 
Ezt a fegyvert ismeretlenek készítették, pontosan nem tudni, mikor, Magnatis mágus 
szerint valamikor a hatodkorban. Egyszerű egykezes buzogánynak néz ki, azonban 
három különböző mágikus tulajdonsága is van: 

1.   Minden harccal töltött kör után emelkednek harcértékei: KÉ: +1, TÉ,VÉ: +2, Sp: 
+1 

2.   A fegyver feje üreges, benne 10E tiszta ősvíz található. Ez az ősvíz egy varázsjel 
segítségével marad az üregben, mely összenyomja azt. A varázsjel (a 
markolatgombon van) eltörlésével az ősvíz a buzogány fején kívülre is kiterjed 
(gömb formában), őstűz alapú lényeken +10k6 Sp sebzést okozva. 

3.   A buzogánynak, ha fémlapnak (pl. páncél, pajzs, harang) ütközik rendkívül erős, 
zengő hangja van, mely meggyengíti az ellenszegülőket. Ez kétféleképpen 
nyilvánul meg, harcban a fegyver forgatójának ellenfelei megkapják a harc 
félelem alatt módosítóit. A másik módozatért ld. A Kos Hangját  

A Kos Hangja - Mágikus harang 
Ez a mágikus harang hét évvel ezelőtt készült el Arascor városában, és nyelvét az 
Áradat nevű mágikus buzogány adja. Ranagol helyi papjának és féltucat környékbéli 
kovácsnak a közreműködésével készült - a kovácsokat a készítés után Sanguisuga 
feláldozta Ranagolnak, vérükben egy hétig fürösztötte az oltárt, így a tárgyat Ranagol 
még erősebbé tette: 

-   A harang megkondításakor akik a hallótávolságon belül tartózkodnak (~2 
mérföld) azokon egyfajta mentális gyengeség lesz úrrá; a kondítások 
elhangzásakor mindenki jogosult Akaraterő próbát tenni, a kondítások számával 
megegyező negatív módosítóval. Ha elvéti: 

-   Egy kondítás esetén késztetést éreznek, hogy elmondjanak egy rövid imát 
Ranagolhoz (hitetlenekre nem hat) 

-   Két kondítás esetén hosszabb (5-10 perces) imádsághoz éreznek késztetést 
(hitetlenekre nem hat) 

-   Három kondítás esetén pedig úgy érzik, a közös misére kell menniük. (ez 
mindenkire hat) 

-   Háromnál több kondítás esetén a biztonságos otthonba való visszatérést, 
és ottani imádságot érzik helyénvalónak. (ez is mindenkire hat) 

KM! Ezen varázstárgy hatása érdekes lehet a játék kimenetelének szempontjából. A 
harang mágikus voltának rejtve kell maradnia a játékosok előtt mindaddig, amíg ők 
maguk nem derítették ki, milyen eszköz is valójában. Amennyiben közel járnak, ez már 
lehet az utolsó nyom, de azelőtt semmiképp. Éreztetned kell a játékosokkal, miként 
vélekednek, ha rájuk is hat a dolog, de úgy, hogy ne lepleződjék le, hogy ez a harang 
hatása. 
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Pl.: “A harang este ismét megkondul, és látjátok, hogy sok házból hamarosan útnak is 
indulnak arrafelé, amerre a nagytemplom tornyát látjátok. Késztetést éreztek, hogy ti is 
megnézzétek már ezt az imádságot, ha ennyi embert vonz egy ilyen esemény. 
Különösképpen azért, mert az ott lévő számtalan ember egyike talán tud valamit a 
remetéről…” 

MÉRGEK 
Vérizzító 
6. szintű, gorviki fegyverméreg. A véráramba jutva (IV.) fejti ki  azonnali, egyszeri 
hatását. Áldozata mind enyhébb (3k6 Fp), mind súlyosabb (6k6 Fp) esetben perzselő 
kínt érez egéz testében (Fp-vesztés). Kiveri a hideg verejték, Gyorsasága és Ügyessége 
bármennyi is volt, öt körre 10 alá csökken. Egy adag ára 12 arany. (ETK 383.) 

Jegyzetek:  

- EGS próba -2-vel, k10 szegmens alatt hat 

- GYS, ÜGY: 9 - Harcérték csökkenés! 

- Javasolt eszméletvesztési küszöb: ÁKG+AKE-10 Fp esetén (ETK 83.) [eredetileg 
állóképesség tíz feletti része plusz akaraterő tíz feletti része, ez vélhetően a játékosoknál 
ÁKG+AKE-20, és mivel ez a véráramba kerülve hat, +10es bónusz (~lágyék, bordák) 
került hozzá meghatározásra.] 

Feketevér 
6. szintű, gorviki eredetű idegméreg. Sűrű, fekete, keserű folyadék, legtöbbször ételbe 
keverve adják be. Az idegrendszerre hat, bódulatot súlyosabb esetben halált okoz. Gyors 
hatású, és rövid ideig hat - ha túlélik. Egyetlen adag ára 20 aranyba kerül. 

Jegyzetek: 

- EGS próba -2-vel, k6 kör alatt  hat, k6x10 percig 

- Bódulat: ETK 381 

- Ha a játékos elvéti az egészségpróbát akkor a halál beálltáig egy teljes óra álljon 
rendelkezésre, a hatóidő lejártával “csak” tetszhalálba kerüljön.  
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KAPCSOLATI DIAGRAMM 
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KIADHATÓ ANYAG 
 

 

 


