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1. A modul helyszíne – Tervin 
1) Tervin város létrejötte, 

elhelyezkedése 
2) A város gazdasága, irányítása 
3) A város őrsége 
4) A város vallása 
5) A város alvilága 

2. Jelentősebb családok 
1) di Haywen - Nemesi család 

(kereskedő) 
2) syl Meiwina - Nemesi család 

(diplomata) 
3) Doenneld - Kereskedő család 
4) Krebantor - Militarista család 
5) Roatech – Kitermelő család 
6) Pergar – Kézműves család 

3. Fő szál 
1) Hangulatkeltő 1 
2) Hangulatkeltő 2 
3) Megérkezés a városba 
4) A kapcsolat felkeresése 
5) A találkozó 
6) Semmi nem az, aminek látszik 
7) Kikerülni a slamasztikából 
8) Segítők 
9) Komponensek 

10) A varázslat megtörése 
4. Mellék szálak 

1) A szörny 
2) Esküvő 
3) A viszály 
4) Beo ooooookos 
5) Mentsd meg Nicát 

5. NJK-k 
1) Hazdalon-ból érkezett orgyilkos 

csapat 
2) Verdin Pomano (ismert megbízó) 
3) Vargus (kalauz) 
4) Oshat Deldar (kézműves kapcsolat) 
5) Ormann Rakny (Della pap) 
6) Ankvio Eremni (Dreina pap) 
7) Imquetia syl Meiwina (Dreina pap) 
8) Arndra Zoen (Dreina paplovag, 

kapitány) 
9) Vesir Dais (Dreina paplovag, 

alkapitány) 
10) Echran Krabantor (alkapitány) 
11) Városőrség emberei 
12) Bankház emberei 
13) Farah (papagáj idomár) 

14) Garon (rablóvezér) 
15) Nysshyer da Ketiard (Orwella 

papnő, mennyasszony) 
16) Calandrath del Endeir (Orwella 

papnő, társalkodó nő) 
17) Zasad Jaiss (Orwella paplovag, 

testőr) 
18) Crenal Quinass (varázsló) 

6. Mellékletek 
1) Események az időben 
2) Főbb „hatalmak” egymáshoz 

való viszonya 
3) A találkozó helyszíne 
4) Várostérkép 
5) Terület térkép 
6) Temető térképe 
7) Bankház vázlata 
8) A komponens növény 
9) Bestiárium 
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Tervin város létrejötte, 
elhelyezkedése 

Tervin városát 327 éve alapította 
három család, a syl Meiwina, Doenneld, és 
Krebantor családok. Alig ötszáz fővel 
érkeztek és tették le a mai város alapjait. A 
város 10 kilométerre délre fekszik a 
Tajtékmocsaraktól. Néhány kilométerre 
délre pedig nagy kiterjedésű agyag lelőhely 
van, amelyből a kezdetek óta bányásszák a 
szinte mindenre használható agyagot. 

A település azóta átlépte a 2.000 
lelket és a kapcsolatokkal ügyesen 
sáfárkodó syl Meiwina családnak 
köszönhetően városi rangot kapott. Jelentős 
vallási támogatással is rendelkezik, melyet 
Dreina egyháza képvisel, köszönhetően a 
mindenkori jó viszonynak. Valamint a majd 
100 éve tartó rendszeres és bőkezű 
adakozásnak.  

A város gazdasága, irányítása 
Tervin fő profilját a mocsárból 

beszerezhető nád, és az abból készített 
fonott termékek (kosár, szék, gyékény, 
szőnyeg, stb.) képezik. A másik nagyon 
jelentős forgalmat a környéken fellelhető 
rengeteg agyag adja, melyből igen szép 
díszítéssel ellátott égetett agyagedényeket, 
bábúkat, játékokat és minden egyebet 
készítenek. Jelentős agyagtégla készítés is 
történik, ami a várostól pár kilométerre lévő 
formázó és égető telepen valósul meg. 
Ennek a két anyagnak az ötvözésével készül 
szinte minden a városban. Az épületek is 
agyagfalakkal és nádtetővel rendelkeznek, 
ahogy a város fala, és őrtornyai is agyagból 
készültek, melyet nádfonatokkal tettek 
erőteljesebbé.  

A városkában a nagyobb gondot az 
élelmezés jelenti, mert az agyagos földben 
olyan szegényes a termés, hogy nem is 
érdemes vele foglalkozni. A közeli 
dombokon folyik gyümölcstermesztés, 
krumpli földekkel tarkítva, valamint ház 
körüli állattartás van (szárnyasok és 
disznók). Gabonát, vagy bármilyen más 

növényt, zöldséget más városokból szereznek be 
nagy karavánokat indítva. Ebből kifolyólag több 
magtár is van a városban, ahol igyekeznek minél 
nagyobb készleteket fenntartani.  

A várost az alapítás óta egy tanács irányítja, 
melybe a legbefolyásosabb családok küldhetnek 
egy-egy főt. Ez az esetek döntő többségében a 
családfő. Az alapítást követő bő száz évben a három 
alapító család (syl Meiwina 2-es, Doenneld 3-as, 
Krebantor 4-es) volt tagja a tanácsnak. Ezt követően 
voltak hosszabb és rövidebb ideig jelen lévő tagok, 
de a három alapító család mindig része volt. Jelenleg 
hat családfő (di Haywen 1-es, syl Meiwina 2-es, 
Doenneld 3-as, Krebantor 4-es, Roatech 5-ös, Pergar 
6-os családok) és a város vallási életét vezető Dreina 
pap képezi a tanácsot. 

A város őrsége 
A városőrség legfőképpen a tanács 

fennhatósága alatt áll. Viszont már az alapítás óta a 
kifejezetten militarista Krabantor család felügyeli és 
irányítja a napi munkájukat. Ezt kifejezetten jól 
végzik, amit már az is jól mutat, hogy több mint 
háromszáz éve tartozik az ő feladatköreikbe a 
városőrséggel kapcsolatos minden feladat. A 
toborzástól kezdve a kiképzésen át, a város és 
környékének felügyelete, és nem utolsó sorban a 
karaván kíséretek megszervezése. A bűnözés 
mértéke elhanyagolható, ami köszönhető a 
megbízható és hatékony városőrségnek, valamint 
annak, hogy a városkában alapvetően jólét 
uralkodik. Ez annyit takar, hogy tisztességes 
munkával az embereknek nem kell nélkülözniük. 

A városőrség 130 fő körüli kiképzett fegyveres 
létszámot jelent, plusz a kiszolgáló személyzet. 
Ebből egyszerre „szolgálatban” 50 fő szokott lenni, 
akiknek úgy a fele a városon kívül biztosítja a 
munkásokat a vadállatoktól, időnként felbukkanó 
rablóktól, valamint az átutazóktól. A többiek a város 
két kapuját felügyelik, valamint a városon belüli 
rendet igyekeznek fenntartani. Este kapuzárás után 
van őrségváltás, amikor nagyjából 35 fő biztosítja a 
nyugalmat éjszakára. A városőrség kapitánya Arndra 
Zoen Dreina paplovag, aki 12 éve érkezett, hogy 
tovább erősítse Dreina hitét és segítse a város tovább 
felvirágzását. Két helyettese (alkapitánya) van, Vesir 
Dais Dreina paplovag és Echran Krabantor. A 
városőrség tagjainak többsége első-második szintű 
harcosnak felel meg, legfeljebb 8 fő lehet az egész 
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csapatból (ők jobbára a hadnagyok), akik elérték a 
harmadik tapasztalati szintet. Viszont nagyon jó 
kiképzést kaptak, fegyelmezettek, és hosszú évek óta 
együtt dolgoznak. 

A város vallása 
A városban elsősorban két pyarroni istenséget 

tisztelnek. Egyik Della, érthetően a jelentős 
képzőművészeti tevékenység miatt. A városban van 
egy Della pap is, aki a városban született, és kiváló 
szobrászként tartották/tartják számon. Húszas évei 
végén hívta magához Della, melynek következtében 
enyhén megbolondult. A hívást követően tíz évig 
járta a világot, majd visszatért Tervinbe, és immár 
három éve folytatja korábbi munkásságát, kibővítve 
apró papi feladatokkal, képzőművészeti versenyeken 
való elnökléssel, és hasonlókkal. A vándorlásai 
során megtapasztalt egyet s mást, így 
játéktechnikailag negyedik szintűnek tekinthetjük.  

A másik itt különösen tisztelt istenség Dreina. 
Van egy szép nagy Dreina templom is, melynek 
építését 38 éve fejezték be. Az akkori pap már örök 
nyugovóra tért, és akkor jött ide – 17 éve – a 
jelenleg is rangidős Dreina pap, Ankvio Eremni, aki 
már tagja a városi tanácsnak, és játéktechnikailag 5. 
szintű. Neki van egy segédje, Sedra syl Meiwina aki 
2. szintű Dreina pap. Tartozik még hozzájuk két 
Dreina paplovag is, az idősebbik 6. szintű és a 
városőrség kapitánya, a fiatalabbik a helyettese, aki 
4. szintet ért el. Az hogy Dreina ilyen jelentősen 
képviseli magát ebben a kisvárosban annak 
köszönhető, hogy majdnem 100 éve folyamatosan 
igen jelentős adományokat ad a város Dreina 
egyházának. Dreina képviselői nagyon jó viszonyt 
ápolnak a syl Meiwina családdal, és rendkívül jót a 
Krabantor családdal. 

A város alvilága 
Általában nagyon csekély jelenléte van az 

alvilágnak Tervin városában. Ez több dologból 
fakad. Első sorban az általános életszínvonal jónak 
mondható. Aztán a városőrség is fegyelmezett és jól 
szervezett. Valamint a város maga még mindig 
kicsinek számít, így nehéz elvegyülni, és nehéz úgy 
alvilági tevékenységet végezni, hogy ne jusson a 
gyorsan a városőrség fülébe. Leginkább apróbb 
bűncselekmények történnek, és régebben kizárt volt, 

hogy 2-3 embernél többen együtt kövessenek el 
valami törvénybe ütközőt. 

Viszont ez a helyzet jelenleg változóban 
van egy igen dörzsölt gazfickónak 
köszönhetően, akit mindenki csak Garon-nak 
hív. Az elmúlt pár évben szépen lassan 50 főre 
tehető rabló bandát hozott össze. Főként kisebb 
lopások, rablások fosztogatások voltak a 
számlájukra írhatók, viszont egyre 
szemtelenebbek lettek és bővítették profiljukat. 
A városban mindig változó helyszínen 
szerencsejátékot szerveznek, örömlányokat 
szolgáltatnak az arra vevőknek, és az utóbbi pár 
hónapban nem riadtak vissza a karavánok 
megtámadásától sem. Van már egy titkos 
tanyájuk is valahol a mocsárban, ahol a 
zsákmányt tartják és a csapat nagyobbik része 
tartózkodik. A többiek a városban 
tevékenykednek és viszik az ottani üzleteket. 
Az egyre nagyobb aktivitás miatt már egy 
bandatagért is egy arany vérdíjat fizet a 
városőrség, míg Garon-ért kerek 30 aranyat. 

Jelentősebb családok 

1, di Haywen - Nemesi család 
(kereskedő)  

Enthas di Haywen és családja alig 15 
évvel ezelőtt települtek le Tervin városában. 
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Erionból költöztek át ide, mert belefáradtak 
a világváros nyüzsgésébe, a rengeteg 
stresszbe és az óriási konkurenciába. Ott is 
kereskedelemmel foglalkoztak, de a 
családfő úgy érezte már egyáltalán nem 
élvezik az éltet, és nem figyelnek egymásra, 
csupán a profitot hajtják. Ezért 
felkerekedett családjával, és azokkal akik 
vele akartak tartani, és elvándoroltak Tervin 
városába. Tervin elég messze van, hogy 
nyugalmuk legyen, de pont annyira közel, 
hogy nem vesznek kárba a régi 
kereskedelmi kapcsolatok. 

A feleségével, Dalye di Haywen –nel 
egy idősek, és most töltik be 62. életévüket. 
Legidősebb lányuk, Leress di Haywen 39 
éves és férjével Erionban van egy kézműves 
termékeket árusító boltjuk. Két gyerekük 
van, egy 15 éves fiú Adimo, és egy 11 éves 
lány Imeph. Középső gyermekük szintén 
lány, a 35 éves Awless, aki férjével Torkel-
lel együtt Tervinben él, és a családi 
üzletben veszik ki a részüket. Az áru 
beszerzésével foglalkoznak, hogy időben 
tudjanak szállítani mindenhova, így főként 
a kézművesek termékeit és az égetett 
agyagtégla beszerzését intézik. Két lányuk 
van, a 8 éves Esshou, és az 5 éves Andani. 
Enthas és Dalye legkisebb gyereke fiú Tuin, 
aki már felnőtt férfinek tekinthető, lévén 30 
éves. Szülei legnagyobb bánatára még nem 
vett nőt maga mellé inkább a kalandot és a 
világjárást kedveli. Ezért is választotta a 
karavánok vezetését feladatának, mert így 
nagyon sokfelé megfordul. 

Enthas di Haywen sokkal keményebb 
versenyhez szokott, így még félgőzzel is 
gyorsan gyarapodott a vagyona és a 
befolyása is Tervinben. Pedig teljesen átállt 
erre a lassabb és békésebb életvitelre. 
Alapvetően jó ember, és kiváló kereskedő. 
A városba érkezése után tíz évvel 
beválasztották családját a tanácsba, ahol 
természetesen Ő képviseli a saját és Tervin 
érdekeit. Mára már 150-nél is többen 
dolgoznak a di Haywen családnak, és azt 
lehet mondani, hogy még a tanácsban is 
neki van az egyik legnagyobb befolyása.  

Mivel mindenhol igyekeznek a 
legkorrektebben eljárni, ezért szinte 

mindenki kedveli őket. Az az alapelvük, hogy jusson 
is, maradjon is. Nem fognak csak azért kevesebbet 
fizetni valamiért, mert annyiért is megkaphatják. 
Inkább fizetnek valamivel többet, hogy akitől 
vásárolnak, vagy aki elvégez valamilyen feladatot 
számukra, akkor az is úgy érezze, hogy maximálisan 
megérte az üzlet. Ez a di Haywen család siker 
receptje.  

A viszonyuk a városban élőkkel nagyon jónak 
mondható. Örül aki nekik dolgozhat (leginkább a 
komolyabb bérezésért és a barátságos 
körülményekért), és aki még nem dolgozik nekik, az 
is alig várja, hogy nekik dolgozhasson. Jó viszonyt 
ápolnak a syl Meiwina (2-es család), a Krebantor (4-
es család), a Roatech (5-ös család, bár nem kedvelik 
őket), és a Pergar (6-os) családokkal. A Doenneld 
(3-as) családdal nagyon megromlott a viszonyuk. Ez 
leginkább annak tudható be, hogy mióta ide érkeztek 
a Doenneld család jelentős befolyása drámai módon 
megcsappant. Korábban a Doenneld–ek kvázi 
monopolhelyzetben voltak, hiszen a karavánok 70%-
át ők indították, a többi kis kereskedő család külön-
külön nem indított többet 3-4%-nál a teljes 
forgalomból. Mára ez 20% -ra esett vissza. Erről 
bővebben náluk. 

A di Haywen családnak a modul első napján 
indul egy a szokásosnál nagyobb karavánja Erionba, 
amit Tuin di Haywen vezet. A városőrség szokásos 
10 fős kísérete mellé még 30 főnyi zsoldost béreltek 
fel – úgy hírlik Erionból –, a karaván védelmére. Ezt 
azzal magyarázzák, hogy rossz hírek járnak 
mostanában és rabló támadástól tartanak. A 
városban inkább az a pletyka járja, hogy ez a 
karaván nem csak a szokásos árukat szállítja, hanem 
valami sokkal értékesebbet is. 
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2, syl Meiwina - Nemesi család 
(diplomata)  

Az uralkodóknak is szokta mondani őket a 
köznép. Tény, hogy Tervin legbefolyásosabb 
családja annak ellenére, hogy az egyszerű emberek 
szemében olyan mintha semmit nem csinálnának, és 
alig lenne valamilyen érdekeltségük. Viszont aki 
kicsit járatosabb a politikában és diplomáciában az 
tudja jól, hogy ezer kilométeres körzetben, ha valaki 
valamit el akar érni, akkor a syl Meiwina család 
kegyeit kell keresni, és pont emiatt kevés olyan 
befolyásos személy van, aki nem tartozik nekik egy 
vagy több szívességgel. Mivel pénzük annyi van, 
mint égen a csillag (persze helyi viszonylatban), 
mindig csak szívességeket kérnek a szívességért. 
Ezeket a szívességeket természetesen sosem felejtik. 

Úgy hírlik több száz évvel ezelőtt jóval 
északabbra éltek és sokkal nagyobb játékot űztek, 
aztán volt valamilyen csúnya felfordulás és 
távozniuk kellett. Addig nem is célszerű 
visszatérniük, míg emlékezhetnek rájuk. De ez már a 
múlt, és mint a győztesek általában ők is mindig 
előre tekintenek. Lehet, hogy itt koránt sem 
akkorában megy a játék, mint máshol, viszont ez az 
ő szemétdombjuk és ők diktálják a játékszabályokat. 

A családfő Foarsam syl Meiwina 46 éves, 
felesége Samradil 43 éves. Mindketten nagyon jól 
tartják magukat és alig néznek ki többnek 30-nál. 
Sokat utaznak a környező városokba szerény 
kísérettel. Ezeket az utazásokat a mindig velük tartó 
varázslójuk segíti, aki már ides tova 30 éve áll a 
család szolgálatában. Most sincsenek a városban, 
mert egy meghívásnak tesznek eleget. Hazdalon 
városának egy bárója hívta meg őket 50. 
születésnapjára, ami egy hét múlva lesz. És ha már 
arra járnak, akkor meglátogatják az ottani barátaikat 
is. Amikor éppen nincsenek úton, akkor Foarsam a 
tanácsban végzi a dolgát és egyengeti Tervin 
városát. Míg párja a város legelegánsabb fogadóját 
vezeti. Ezen kívül alapítottak egy kis helyi 
bankházat is elsősorban a helyi lakosoknak pénz 
megőrzés és kölcsönök biztosítása céljából, de 
természetesen az átutazok is betehetik a pénzüket, 
vagy kiválthatják az ismertebb bankházak váltóját.  

Három fiuk van, a középső 21 éves Etrayage 
igazi nők bálványa. Járja a világot, kalandokba 
keveredik, hősként tisztelik. Az elmúlt fél évben 
Abasziszban volt. Két napja tért haza egy gyönyörű 
nővel, akit rövid ismeretség után már el is akar 

venni. A szülőkkel pont elkerülték egymást, így 
ők nem tudnak a dologról. A feleség jelölt 
Nysshyer da Ketiard, 20 éves lélegzetelállítóan 
szép nemes kisasszony, akivel Etrayage 
Abasziszban ismerkedett meg. Az ifjú hölgy 
egyébként nem véletlenül futott bele a hősies 
Etrayage –ba. Ugyanis éppen az országúton 
haladt hintójával, amikor hogy-hogy nem 
banditák támadtak rájuk. Már szinte mindenkit 
lemészároltak, amikor egészen véletlenül arra 
járt Etrayage és megmentette a szépséges 
Nysshyer –t. Ezt követően kötelességének 
érezte, hogy haza kísérje a még hátralévő egy 
hetes úton. Ami alatt a két fiatal teljesen 
egymásba szeretett. Ami a tényeket illeti, 
Nysshyer Orwella papnő. Az egész rajta ütés 
megrendezett volt, és természetesen Etrayage 
„herceget” várták. Jól tudják, hogy milyen 
családból való, és igazán jó volna, ha be 
tudnának épülni és részesülnének a 
hatalmukból és befolyásukból. Nysshyer kiváló 
színész, és ez a szépségével párosítva többet ér 
bármilyen varázslatnál. Pontosan azt a nőt 
testesíti meg, akire Etrayage vágyik, így nem 
volt nagy feladat, hogy elnyerje a „herceg” 
szerelmét. Mikor két napja megérkeztek 
Tervinbe, akkor nagyon felbolydult a város. 
Nagyon örültek Etrayage-nak, és féltékenyen, 
boldogan szemlélték a csodálatos feleség 
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jelöltjét. Erről bővebben az Esküvő című 
mellékküldetésben. 

Fiatalabbik fiuk a 18 éves Quatonh, 
jelenleg Erinban tanul politikát és 
diplomáciát. Nagy nőcsábász hírében áll, 
aki sokkal inkább az ivókban és 
szerencsejáték barlangokban jeleskedik, 
mint a tanulmányaiban.  

A család megítélése Tervinben 
pozitív. Hálásak nekik az emberek a város 
virágzásáért. És azt is tudja mindenki, hogy 
a legjobb kiszolgálást és legfinomabb 
falatokat az ő fogadójukban kapják. Persze 
magas áraik is vannak, de hát a minőséget 

meg kell fizetni. Nagyon diplomatikusak, 
így a többi befolyásosabb családdal 
egyformán jó viszonyt ápolnak. Viszont 
titkon már évek óta tudják, hogy Doenneld 
(3-as) családnak leáldozóban van a csillaga. 
Nem tudják tartani a lépést a di Haywen (1-
es) családdal, és kezd teljesen elborulni az 
agyuk. Természetesen a syl Meiwina 
családnak kiterjedt kém hálózata is van és 
tudják, hogy Doenneld –ek egyre inkább 
keresik az alvilág társaságát.  

A másik család, akit nehezen 
viselnek, és kissé lenéznek a Roatech 
család. A jelenlegi családfő Nayrod 
Roatech szüleit még tisztelték és nagyra 
tartották a kiváló munkájáért és 
eredményeiért. Ezért is támogatták a család 

bekerülését a tanácsba. Sajnos a gyereknevelésben 
nem jeleskedett az akkori családfő, így Nayrod 
Roatech egy ostoba elkényeztetett fickó lett, akivel 
egyre több probléma van. Foarsam syl Meiwina 
egyre aktívabban dolgozik a Roatech család 
tanácsból való kizárásán. Az ifjú Roatech fiúkat 
elnézve egyértelmű, hogy ennek a családnak 30 éven 
belül minden vagyona és befolyása eltűnik. Már 
pedig, ha magukról sem tudnak gondoskodni, akkor 
hogy tudnának egy város érdekében helyes 
döntéseket meghozni. 

A syl Meiwina-k Dreina képviselőivel 
különösen jó viszont ápolnak. Még Foarsam 
nagyapja kezdett el Dreina vallással foglalkozni. 
Majd az egész család felvette Dreina hitét és 
rendszeresen nagy összeggel támogatták az 
egyházat. Amikor már felfigyeltek rájuk, akkor 
megállapodtak egy Dreina templom építéséről 
Tervinben, és ezzel elérték a Dreina papok állandó 
jelenlétét. A következő nagy lépés az volt, hogy 
legidősebb fiuk – aki most 23 éves – Imquetia syl 
Meiwina annyira közel került Dreina hitéhez, hogy 9 
évesen elküldték Erionba az ottani Dreina 
templomba tanulni. Bár gyakran haza látogatott, de 
több nagy utazás után végül egy éve tért vissza 
véglegesen Tervinbe, amikor is engedélyezték neki, 
hogy beálljon segíteni a helyi Dreina papot. A 
kapcsolat pedig tovább erősödött, mikor 12 éve 
kirendeltek egy Dreina paplovagot, hogy segítse a 
helyi városőrség munkáját. 

3, Doenneld - Kereskedő család 

A Doenneld család a várost alapító három 
család között volt. Jó kereskedők, és mindig is nagy 
befolyással rendelkeztek a városra. Volt olyan 
időszak, hogy 500 ember is dolgozott nekik egy 
időben. Nem egy karavánt indítottak még a távoli 
Abasziszba is. Aztán azok már sosem érkeztek meg. 
Rosszul mérték fel a távolságot, és a 
felügyelhetőséget. Mert bár a közeli karavánokat 
még a városőrség megbízható emberei felügyelték, 
de az annyira távoli utakra már nem adtak 
embereket. Így zsoldosokat kellett bérelniük a 
karaván védelmére, akik végül levágták Doenneld-
ék embereit és ők maguk adtak tovább a termékeken 
Abasziszban, aztán sosem kerültek elő. Ez volt az 
első nagy bukása az akkor még fiatal, de ma már 57. 
esztendejét taposó Garran Doenneld családfőnek. 
Emellett mindig a maximális haszon megszerzésére 
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koncentrált, ami működött is nála, mert ha valaki 
nem neki adta el a termékeit, akkor csak a harmadát, 
negyedét tudta eladni. Hiszen mások nem 
rendelkeztek akkora tőkével, hogy akkora 
karavánokat indítsanak, és hetekre, esetleg 
hónapokra fektessenek bele egy-egy útba, ami alatt 
akár elrabolhatják az egész karavánt mindenestől. 
Így hát nyeregben voltak, amíg fel nem bukkant a di 
Haywen (1-es) család. Először nem különösebben 
foglalkoztak velük, hiszen nem egyszer volt már, 
hogy egy vagyonosabb kereskedő család érkezett és 
telepedett le. Viszont ez a család komolyabb 
vagyonnal rendelkezett, és érthetetlen módon többet 
fizet mindenért, mint amennyiért megkaphatná. Mire 
Garran rádöbbent, hogy mekkora veszélyt 
jelentenek, addigra akkora befolyásuk lett, hogy – 
kifejezett tiltakozása ellenére – még a tanácsba is 
meghívták őket. Ekkor már elképesztően zuhant a 
befolyások és vagyonuk is. Egyre többször volt 
olyan, hogy nem tudtak szállítani a megrendelésre, 
mert a di Haywen –ek többet fizettek a termékekért 
és felvásárolták a készleteket. Persze könnyű úgy 
többet fizetni érte, hogy Erionba viszik a portékát és 
jóval magasabb áron értékesítik. 

Garran felesége három éve halt meg egy 
balesetben, ami nagyon mélyen érintette. Egy szem 
lánya Sia 32 éves, és a város egyik jobb módú tégla 
égetőjéhez ment feleségül, s szült két lányt a 10 éves 
Yerin-t, és a 9 éves Rothina –t. 

Garran egyre rosszabbul csinál mindent, 
összeroppant a gondok súlya alatt, és nincs már 
olyan nap, hogy ne alkohol mámorban hajtaná 
álomra a fejét. A felesége halála után végképp 
megtört benne valami, és elkezdte mindenért a di 
Haywen (1-es) családot okolni. Most már azt is a 
fejébe vette, hogy még régen az Abasziszba tartó 
óriás karavánját is biztosan ők támadták meg és 
abból szerezték a vagyonukat. Egy szóval teljesen 
elvesztett józan ítélő képességét. 

Úgy fél éve bormámorosan a városon kívül a 
mocsár közelében érte az éjszaka. El is nyomta az 
álom és a bódultság. Másnap egy szobában ébredt, 
mégpedig a rablóvezér Garon „főhadiszállásán”. Szó 
szót követett. és egy megállapodás lett a találkozó 
vége. Garran Doenneld pénzeli a rablóvezér 
megerősödését, míg Garon a rablóvezér egy éven 
belül tönkre teszi a di Haywen (1-es) családot. 
Néhány kisebb rajta ütés és információszerzés után 
most készülnek az első igazán nagy csapásra. Garon 
tudja jól, hogy egy a szokásosnál nagyobb karavánt 

indít útnak a di Haywen (1-es) család. Ezt a 
karavánt meg akarja támadni és elvinni amit el 
lehet, amit pedig nem lehet azt a mocsárba 
veszejteni. Bővebben a Viszály című 
mellékküldetésben lehet olvasni erről. 

Garran Doenneld viszonya a többi 
családdal nagyon változó. A di Haywen (1es) 
családot a halálba kívánja, a syl Meiwina (2-es) 
családdal igyekszik minél jobb kapcsolatot 
tartani, és megfúrni a di Haywen –eket, de a 
próbálkozásai egyre szánalmasabbak. A 
Krebantor (4-es) családdal jó viszonyt tartanak, 
sőt talán még velük érzik a legjobb viszonyban 
magukat. A Roatech (5-ös), és Pergar (6-os) 
családokkal egyre inkább romló a viszonyuk. A 
régi idők emlékére még biztosítanak számukra 
árut, de egyre nagyobb mennyiségben inkább a 
di Haywen (1-es) családnak adják tovább a 
portékáikat. Dreina egyházával semleges 
viszonyban vannak. Nem igen vannak 
kapcsolatban egymással. 

4, Krebantor - Militarista család 

Tisztelet, fegyelem, becsület. Több száz 
éve ez a három jelszava van a Krebantor 
családnak. Tízedik generációs hadvezérek és 
harcosok, a harc már hagyomány náluk. A 
családfő Denak Krebantor 49 éves, 9 éve vette 
át apjától a családfő szerepét és a tanácsban 
betöltött helyét. Az előtte lévő 20 évben ritkán 
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járt otthon, viszont nagyon sok fegyveres 
konfliktusban vett részt vagy komolyabb 
hadseregben tisztként, vagy kisebb 
összecsapásokban zsoldosok vezetőjeként. 
Apja halála után mint a család legidősebb 
férfi tagjának, neki kellett átvennie a család 
vezetését. Mint családfő ő a városőrség 
vezetője. A város alapítása a Krebantor 
család irányítása alá tartozik a városőrség 
napi munkája. Viszont a városőrség feletti 
hatalmat a tanács gyakorolja, minden 
nagyobb döntést a tanácsnak kell 
jóváhagynia. Azért irányítja már a kezdetek 
óta a Krebantor család a városőrséget, mert 
teljességgel kikezdhetetlenek, és kiválóan 
végzik a munkájukat. A családfő felesége a 
45 éves Niath. Három gyerekük van. A 
legidősebb fiú Echran 25 éves, és a 
városőrség egyik alkapitánya. Erionban 
tanult harcosnak és hadtudományokat 13 
éves korától. Három éve jött vissza 
Tervinbe és állt be a város őrséghez. Első 
évben egyszerű városőrként, második évben 
hadnagyként, harmadik évben alkapitányi 
tisztségben. Emiatt nagyon átfogó képe van 
a városőrség működéséről, és ez alatt a 
rövid idő alatt komoly tekintélyt szerzett 
kardforgatási tudományával, bátorságával, 
és hadvezetési-taktikai ismereteivel. Tavaly 
vette feleségül a szobrászként dolgozó 
D’leila –t. A középső Krebantor gyerek is 
fiú lett a 22 éves Ceer, aki jelenleg egy 

abasziszi hadiakadémián tanul. A legkisebb 
gyerek pedig lány a 17 éves Nicha, igazi 
tűzről pattant bajkeverő. Ügyesen forgatja a 
kardot, és általában jót akar, de valahogy 

mindig bajba keveredik. Lásd a Mentsd meg Nichát 
című küldetést. 

A Krebantor család tisztességes pénzt kap a 
városőrség képzéséért és fenntartásáért. Ezen kívül 
gyakran vállalják ők vagy küldik valamely 
gyakorlott kiképzőjüket kisebb zsoldos csapatok, 
vagy más városok őrségének a képzésére. Vagy 
éppen valami fegyveres konfliktushoz kérik őket 
tanácsadónak, vagy fő tisztnek.  

A viszonyuk a di Haywen (1-es) családdal jó, 
a syl Meiwina (2-es) családdal nagyon jó a 
viszonyuk. A Doenneld (3-as) család, pontosabban 
Garran Doenneld ténykedését nem nézik jó 
szemmel. Néhány hónapja felfigyeltek arra, hogy 
mintha együttműködne Garon-nal a rablóvezérrel. A 
Roatech (5-ös) családdal rossz viszonyban vannak 
több ok miatt is. Első sorban egyre több panasz 
érkezik a náluk dolgozóktól, amiben a 
legkülönfélébb problémák merülnek fel. A fizetés 
elmaradása, nem a megbeszélt összeg kifizetése, 
fizikai bántalmazás, kényszermunka, megalázás. A 
másik nagy probléma a két Roatech fiú, akik 
nagyképűek és erőszakosak. Mindig is sok probléma 
volt velük, de már elmúltak azok az idők, hogy 
gyerekkori csínytevésként tekinthessenek ezekre a 
tettekre. A Pergar (6-os) családdal jó a kapcsolatuk. 
Dreina egyházával kiváló kapcsolatot tartanak. A két 
paplovaggal tökéletesen megértik egymást, és a 
helyi papokkal is nagyon jól együtt tudnak dolgozni. 

5, Roatech - Kitermelő család 

A családnak vagyont és befolyást a jelenlegi 
családfő apja szerezte meg, aki nagyon dolgos és 
okos ember volt. Akkoriban még csak nád 
kitermeléssel és a különféle termékek gyártásához 
való előkészítésével foglalkoztak. A szakmájukhoz 
kiválóan értettek, de sajnos a gyerekneveléshez 
egyáltalán nem. Így lett, hogy a jelenlegi családfő, 
az 51 éves Nayrod Roatech szörnyen elkényeztetett 
ember lett. Mindemellett még elég ostoba is, és 
lenéz mindenkit, leginkább az egyszerű dolgozó 
embereket. Úgy gondolja, hogy ő adja a munkát, így 
mindenkinek azt kell csinálnia amit ő mond. 
Igyekszik minél jobban a markában tartani azokat, 
akik neki dolgoznak. Üzleti szempontból egyáltalán 
nincsenek elvei. Így elég jól tud érvényesülni, és ha 
valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor könyörtelenül 
kihasználja. Így tett szert három nagy téglaégetőre 
is. Ha valaki egy rézzel is többet ad az áruért, akkor 
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annak adja el. A felesége egy gonosz nőszemély a 
45 éves Oliere. Örömét leli abban, ha másnak rossz 
érzést okozhat. Két fiuk van Asani és Anasi, ikrek, 
akik bármit csináltak a szüleik szemében mindig 
ártatlanok voltak. Már gyerekként se szerették őket a 
városban, mert mindig mindenkit piszkáltak és 
gonoszkodtak. Most hogy már 20 évesek, egyenesen 
égetni valók, mert már ténylegesen gonoszak. A 
város őrség jól ismeri őket, sokszor voltak már 
fogdában, de a szüleik eddig mindig elsimították a 
dolgokat. Egy kis fenyegetés itt, egy kis pénz ott és 
már nem is volt panasz és tanú, így bűntett sem. 

A viszonyuk a többi családdal kétféle. 
Egyrészt ők mindenkinek mosolyognak és kedvesek. 
De igazából mindenkit lenéznek és kigúnyolnak. Azt 
hiszik mindenki hülye és nem látják ezt, így jó 
viszonyt hisznek. De valójában senki nem kedveli 
őket, és ha nem lennének ilyen ostobák, akkor látnák 
mennyire rosszul áll a szénájuk. 

6, Pergar - Kézműves család 

Erano Pergar a családfő kiváló mesterember és 
jó üzletember. Övé a legnagyobb kézműves céh a 
városban. Nagyjából 90 kézműves dolgozik nála így 
felettébb meghatározó, hogy mit, kinek, és 
mennyiért adnak el. Ő maga már 66 esztendős 
elmúlt, így a tanács ügyein (a tanácsba már több 
mint száz éve meghívást kaptak), és a családon kívül 
nem sok mindennel foglalkozik. Felesége Tialon 65 
éves és már menni is alig bír. Négy gyerekük van. 
Legidősebb lányuk Loryn 46 éves, festőként 
dolgozik, és Hazdalan városában él férjével, aki az 
ottani városőrség egyik tisztje. Három gyerekük van. 
Második lányuk a 45 éves Kamie a céhet vezeti két 
öccsével egyetemben. Férje Raden az agyag mestere 
és egy gyerekük van, aki Sattil városában tanul egy 
neves szobrásztól. A családfő idősebbik fia Verdin 
43 éves és feleségével Cecil-lel együtt a céhben 
dolgoznak, három gyerekük van. A legfiatalabb fiú 
Paweg is már 40 éves és elvont festő művész. Még 
nem házasodott meg. 

A viszonyuk a di Haywen (1-es) családhoz 
nagyon jó, már 8 éve nagyon szoros kereskedelmi 
kapcsolatot folytatnak. A syl Meiwina (2-es) 
családhoz is nagyon jó viszony fűzi őket. 
Rebesgetik, hogy a két család pár éven belül 
házassággal is erősítené a kapcsolatát. Garran 
Doenneld –dal (3-as család) jó öt évvel ezelőtt óriási 
vitájuk volt, melynek során a két családfő majdhogy 

nem egymásnak esett. Azóta rossz viszonyban 
vannak. A Krebantor (4-es) családdal jó 
viszonyt ápolnak, de egy-egy jó beszélgetésen 
kívül nincs más kapcsolatuk. A Roatech (5-ös) 
családot nem szeretik a stílusuk miatt. 
Egyébként nincs kapcsolatuk velük. 
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3. Fő szál 

1, Hangulatkeltő 1 

Az első hangulatkeltő arról szól, hogy 
találkoznak Verdin Pomano –val, aki 
először elmondja, hogy azért béreli fel őket, 
mert az előző munkájukat nagyon jól 
csinálták Lerald Kofira –nak, aki neki 
nagyon jó ismerőse. Ezért rájuk bíz egy 
nagyon fontos feladatot. Az urának egyik 
felmenője Gwanadis del Amero legendás 
hadvezér volt, és volt neki egy csodásan 
díszített kürtje. Ezt a kürtöt az urától 
elbitorolta Sattil város grófja Luddyn del 
Ech’qua, akinek úgy szintén az egyik 
felmenője volt Gwanadis del Amero. Na 
már most ezt a kürtöt vissza kell szerezni 
attól a kétes hírű gazfickótól, mert még az is 
sértés, ha csak arra gondol, hogy egy ilyen 
becses tárgyat birtokolhat. Ehhez 
megkapnak egy festményt amin szerepel a 
kürt, megkapják a gróf birtokának a 
vázlatos térképét, és a környéknek is a 
térképét. Valamint a gróf szolgálói között 
van egy beépített emberük a Iwore, aki 
lovászként dolgozik ott, és tud segíteni elég 
sok információval. Megkapják az 
instrukciókat, ahogy fel tudják venni a 
kapcsolatot vele, ha oda értek. Ha 
megszerezték a kürtöt, akkor azonnal el kell 
menniük Tervis városába (félúton Sattil –tól 
Hazdalan városához), és ott fog rájuk várni 
Verdin Pomano. Amikor megérkeztek, 
akkor Oshat Deldar –t kell keresniük, aki 
helyi kézműves. Megkapják az 
instrukciókat, ahogy fel tudják venni vele a 
kapcsolatot. Akkor átadják a kürtöt és kész 
is. Külön kihangsúlyozza, hogy az egész 
feladat nagyon sürgős, így amilyen gyorsan 
csak lehet vigyék a kürtöt Tervin –be. És 
nem mellesleg előre kapnak 10 aranyat, és 
ha leadják a kürtöt, akkor még 110-et. 

A kürt 60 cm hosszú, egyszer csavart, 
csontból készült. Faragásokkal díszítve, 
arannyal futtatva, valamint cirkon ékkő 
berakással. A kürt tulajdonosa Gwanadis 
del Amero volt több mint 600 évvel ezelőtt, 
a báró és a gróf közös őse. Ő ezen a vidéken 
nagy hadvezérként volt számon tartva és az 

ő kürtjét látta el hatalommal egy varázsló. A mágia 
lényege abból állt, hogy a meghatározott szavak 
kimondása után a kürt felgyorsította tulajdonosát 
egy jelentős időtartamra. Viszont mára ez a mágikus 
tulajdonság a feledés homályába veszett. Mármint az 
ismeret, hogy a kürt rendelkezik ilyen képességgel. 
Van egy enyhe mágikus kisugárzása, ezért is maradt 
fent sértetlenül az elmúlt évszázadokban. De mára 
mindössze az eszmei értéke, a múltja miatt képez 
nagy büszkeséget birtoklói számára. Az értéke 
aranyban kifejezve 70-80 körül lehet. 

2, Hangulatkeltő 2 

Mire ez kikerül, addigra minden karakternek le 
kell adni az előtörténetét és a karakterét, mert ebben 
a hangulatkeltőben kapják meg, hogy hol is indul 
ténylegesen a modul.  

Itt leírjuk, hogyan jutnak be a kastélyba, 
hogyan szerzik meg a kürtöt, és hogyan buknak le a 
kürt megszerzése közben. Kapnak egy kis leírást a 
menekülésről (nem lehet náluk semmilyen holmi, 
ami lassítja a haladásukat), valamint egy történetről, 
amit egy a helyi járást ismerő fickó, akit kísérőnek 
béreltek fel. A történet egy szörnyről szól, ami a 
környéken él évszázadok óta, és időnként eltűnnek 
helyi munkások és átutazók, akik túlzottan 
bemennek a mocsárba. A hangulatkeltő ott ér véget, 
hogy Tervin városától 10 km-re a mocsár szélén 
vannak. 

3, Megérkezés a városba 

Ők a mielőbbi Tervinbe éréssel voltak 
elfoglalva, miközben Sattil grófja az elfogásukon 
dolgozik. A kürt nem először vált gazdát, így 
megvan az első számú gyanúsítottja Hazdalon 
bárójának személyében. Mivel tényleg elég sok 
kétes ügylete van, nem akad fenn olyan 
apróságokon, mint hogy egy csapat tolvajt elfogni és 
elföldelni valahol. Persze néhány tagot élve akar 
elfogni, hogy megtudja biztosra ki küldte őket. 
Utána el lehet ásni azokat is. De ahhoz, hogy ezt 
mind megtehesse először is el kell fognia őket. 
Ennek érdekében egy csapat azonnal a nyomukba 
eredt, valamint pszivel értesítették a környező 
településeken lévő embereit, hogy tartsák nyitva a 
szemüket. Valamint a nagyobb városokhoz több 
embert is küldetett. Így például Hazdalon városában 
tevékenykedő csapatnak a felét leküldte Tervinbe, 
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mivel a feltételezhető legvalószínűbb cél felé van fél 
úton. Mivel Sattil városa felé át kell kelni a 
Tinolokon, nem esik nehezére a hazdalani 
csapatnak, hogy előbb érjenek Tervinbe, mint a 
játékosok. Amikor oda értek, akkor állandó 
megfigyelés alatt tartják a város két kapuját, a 
fogadókat és a népszerűbb helyeket (pl.: piactér). 
Tudják, hogy hány főből áll a játékosok csapata, és a 
körülbelüli kinézetüket. Itt nagy jelentősége van a 
feltűnő kinézetnek és fajnak. Például, ha az egyik 
csapatban van egy törpe, akkor elég jó eséllyel ő 
ugyan az a törpe (pláne ha még három társa van csak 
úgy, mint a kürt tolvajoknak). Az ilyen gyanús 
személyeket, csapatokat követni kezdik a 
városkaputól és igyekeznek meg tudni, hogy melyik 
fogadóban szállnak meg. Hogy ha valaki külön 
bejelenti, hogy figyeli, hogy követik-e őket akkor 
dobhat érzékelés próbát, vagy valamilyen ide illő 
karakterrel van (tolvaj, fejvadász), akkor a KM 
dobhat rejtett érzékelés próbát, hogy észre veszik-e a 
követőjüket. Itt érdemes valamilyen mínusszal 
számolni, ha nem kifejezetten „szakmabeli” a 
játékos. Amennyiben észreveszik és el is kapják a 
követőjüket, akkor ő egyszerű vásári tolvajnak adja 
magát. Komoly vallatásnak kell alávetniük, hogy 
bevallja ki is ő és mit akart. Ha ilyen jellegzetes 
személyt tudnak azonosítani, esetleg még a kürtöt is 
látják, akkor első éjszaka le is csapnak rájuk.  

Itt sok múlik a játékosokon, hogy mennyire 
ügyelnek a felismerhetőségre. Tudni fogják, hogy 
ismerik a kinézetüket, mivel szó szerint úgy kellett 
kivágniuk magukat a kastélyból (ez benne lesz a 
második hangulatkeltőben). Ha mondjuk nem 
egyszerre mennek be a városba, vagy valamilyen 
szinten elmaszkírozzák a feltűnő ruhát vagy 
kinézetet, akkor nem tűnnek fel a hazdalani 
csapatnak. 

A második hangulatkeltő úgy ér véget, hogy 
nagyjából 10 km –re vannak a várostól, így késő 
délutánra kapuzárás (este 8-kor) előtt meg is 
érkezhetnek. Mivel velük van még a 
hangulatkeltőben szereplő helyi kísérőjük, így ha 
nem térnek el az úttól 18 órára megérkeznek 
Tervinbe. A városba beengedik az utazókat 
kapuzárás után is, csupán alaposabban 
szemrevételezik őket, és nem tudnak csak simán 
belovagolni. Amennyiben kapuzárás után érkeznek 
csak meg, szintén nagy eséllyel követni fogják őket. 

A városban 19-20 óráig aktív élet van, a 
kereskedők nyitva vannak, és a piacon is lehet 

nézelődni. Akár egyből neki foghatnak 
megkeresni a kapcsolatukat. A város nem pont 
a fő kereskedelmi útvonalon fekszik, hanem 
attól északabbra a Tajtékmocsarak felé. Három 
fogadója van, mindháromban kapható étel és 
van szobája. Bármelyikben megszállhatnak. Az 
egyik nagyobb és elegánsabb, mint a másik 
kettő. Ezt a syl Meiwina (2-es) család 
üzemelteti. Ha figyelik a fogadóban, vagy a 
piactéren a pletykákat, vagy beszédbe 
elegyednek valakivel, akkor a szokásos 
apróságon kívül két érdekesebb dolgot 
hallhatnak. Az egyik, hogy a város aranyifjúja 
Etrayage syl Meiwina tegnap előtt érkezett 
vissza a városba hosszú idő után, és egy 
lélegzetelállító szépségű nemes kisasszonyt is 
hozott magával. A többség máris óriási 
esküvőről és egy héten át tartó lakodalomról 
beszél. A másik téma jó néhány paraszt 
elkeseredett dühe, ami első sorban a 
munkaadójuk irányába mutatnak. A szokásos 
problémákon felül (kevés pénz, rossz 
bánásmód, rengeteg munka) elmondják, hogy 
néhány hete egyre többször jelenik meg a 
mocsár szélén a szörny. Ezt onnan tudják, hogy 
ők a nád kitermelésen dolgoznak, és egyre 
sűrűbben ragad el embereket az a fenevad. Ma 
este is lecsapott az egyik munkáscsapatra, és 
egy embert elragadott. Ennek ellenére holnap 
reggel megint ki kell menniük dolgozni. Az 
egyik barátjuk felemelte a szavát, hogy így nem 
mennek ki, erre a munkafelügyelő nagyon 
megverte. A hangulat egyelőre elfojtott 
indulatokat tükröz, de már nem kell sok, hogy 
ezek a parasztok egységesen fellázadjanak a 
munkaadójuk Nayrod Roatech (5-ös család) 
ellen. 

4, A kapcsolat felkeresése 

Mivel a város nem olyan nagy, és a 
kézműveseknek van egy külön kerületük, ahol 
dolgoznak és árusítanak, ezért könnyen rá lehet 
találni a kapcsolatra Oshat Deldar-ra. Negyven 
egynéhány esztendős 175 centi magas átlagos 
testalkatú, barna hajú és szemű férfi. 
Mindenféle égetett agyag edényt és bábut 
árusít. Ki van téve egy külön kis polcra 9 db 
kürtöt formázó agyag bögre, amik alakra nagy 
hasonlóságot mutatnak az ellopott kürttel. Ilyet 
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csak ő árusít a városban. Az első 
hangulatkeltőben megkapják a „jelszót”, 
amivel azonosítják magukat a 
kapcsolattartónak. Ez egy párbeszéd, ami a 
következő képen hangzik: 

JK: Erről a kupáról Gwanadis del 
Amero legendás kürtje jut eszembe. 

Oshat: Pedig ezt a kupát Nim Odyno 
kürtjéről mintáztam. 

JK: De hiszen neki nem kürtje volt, 
hanem dobja. 

Ekkor Oshat hátra hívja őket a bolt 
egy zárt helységében és elmondja nekik, 
hogy a város szélén van egy elhagyatott 
épület, és abban találkoznak este kilenckor 
Verdin Pomano –val, és neki adják át a 
kürtöt. Itt annyi megjegyzés szükséges, 
hogy ha a városba érkezésük napján már 
felkeresik Oshat-ot, akkor azt fogja 
mondani, hogy másnap este kilenckor 
találkoznak Verdin Pomano –val. Miután a 
játékosok elmennek, ő egy órán belül a 
boltját a segédjére hagyja és elmegy abba a 
házba, ahol Verdin Pomano tartózkodik (ez 
nem az az elhagyatott ház, ahol a találkozó 
lesz). A karakterek követhetik őt, de csak ha 
ügyesek ebben (leginkább szakma béliek), 
mert Oshat bizonyos szinten képzett 
ügynök. Tehát ha a karakterek bénáznak, 
akkor kiszúrja őket, és lerázza (helyismeret 
Mf, barátok, stb). A házba belépve eltűnik a 
karakterek szeme elől. Ez a része a 
városnak úgy néz ki, hogy közvetlenül 
egymás mellé épültek a házak. Ha a 
karakterek sikeresen követték, akkor látják, 
hogy az egyik házba bedob egy cetlit és 
sétál tovább. A cetlin nem szerepel más 
csak annyi, hogy „holnap” vagy „ma”, 
annak függvényében, hogy a városba való 
megérkezéskor keresték fel a játékosok a 
Oshat-ot, vagy pedig másnap. Ez jelzi 
Verdin Pomano –nak, hogy melyik nap 
lesznek a játékosok a kürttel az előre 
megbeszélt helyen és időben.  

A házban két fickó van, egy 3. és egy 
4. szintű fejvadász a hazdaloni csapatból. 
Ők úgy kerültek ide, hogy mikor 
megérkezet a csapatuk Tervin –be, akkor 
észrevették Verdin Pomano –t. 
Természetesen ismerték, hiszen ők 

Hazdalon városában dolgoznak, ahogy Verdin 
Pomano is ott él és az egyik megfigyelés alatt álló 
személy magas beosztású embere. Mivel az ő főnöke 
az egyik legfőbb gyanúsított a kürtlopással 
kapcsolatosan, ezért egyből elkapták, és elhurcolták 
egy kis kínvallatáshoz. Ketten pedig ott maradtak a 
házában, hogy aki oda megy, azt is elvigyék 
magukhoz. Bár a házba nem ment be senki, de 
megtudták, amit kell, mert minden más információt 
már kiszedtek Verdin Pomano-ból. A házból hátul 
mennek ki, és az egyik visszatér a többiekhez, a 
másik pedig innentől kezdve szemmel tartja Oshat-
ot. Ő hátulról egy mellékutcából kezdi követni őt. 
Észrevenni gyakorlatilag lehetetlen.  

Most már a kalandozó csapat és a hazdalani 
csapat is tudja, hogy mikor és hol lesz a találkozó. 
Nincs más hátra, mint hogy a karakterek elüssék 
estig az időt, és oda menjenek a találkahelyre. 

5, A találkozó 

A játékosok feltehetően a kürttel mennek a 
találkozóra. Mondhatnánk úgy is, hogy 
létszükséglet, hogy náluk legyen a kürt. A modul 
szempontjából elengedhetetlen, hogy legalább egy 
játékos a kürttel legyen este kilenc után pár perccel. 
Hamarosan az is kiderül, hogy miért. 

Ha a játékosok hamarabb mennek a 
találkozóra, akkor a ház még üres. A fejvadászok 
már napközben felmérték a helyet. Egy közepes 
méretű ház, látszik, hogy nem olyan régen éghetett 
ki. Mivel agyagból épült, a falait nem különösebben 
tette tönkre a tűz. Viszont teteje nincsen. Van egy 
emelete, így ez az alsó szinten még nem 
különösebben zavaró, a felső szinten annál inkább.  

A hazdalon-i csapatban van egy tolvaj, aki 
kellőképpen képzett, és alapvetően még hasonlít is 
Verdin Pomano –ra. Őt maszkírozták el, hogy úgy 
nézzen ki, mint Verdin Pomano. A céljuk az, hogy 
ténylegesen átveszik a kürtöt, mintha a játékosok 
teljesítenék a küldetést. Ki is fizetik őket, persze 
nem csengő aranyakkal, hanem egy erion-i bankház 
váltójával, ami mellesleg hamis. Mesterfokú 
hamisítással készült, szóval a nélkül, hogy ismernék 
a bankházat (erion-i helyismeret Af kell hozzá 
legalább, és egy sikeres dobás) nem lehet leleplezni 
a hamisítást. Itt még fontos, hogy lesz készítve kb 6 
ismertető jel, aminek az észrevételével lebukhatnak 
az orgyilkosok. Ezek az első hangulatkeltőben 
lesznek leírva, és itt pedig a hibák kihangsúlyozva.  



MAGUS                                                                  Egy hosszú nap - Kalandmodul                                            Kalandozok.hu 

14 
 

Az ál Verdin Pomano kicsivel kilenc előtt 
érkezik meg négy társával (négy fejvadász). Egyből 
bemennek az épületbe. A csapat másik négy embere 
kint várakozik rejtőzve (1 fejvadász, és három 
tolvaj). Ha a játékosok rájönnek az átverésre, akkor 
erővel próbálják elvenni a kürtöt. A tolvajoknál 
mérgezett dobó tőrök vannak. Az összecsapást 
szabadon le lehet vezetni, nem kell kímélni a 
játékosokat, hulljanak nyugodtan. 

Akárhogyan is állnak a kürt átadásával, vagy 
éppen a harccal, de kilenc után egy kicsivel minden 
teljesen elsötétül, mintha mindenki lecsukná a 
szemét, és álomba merülne. 

6, Semmi nem az, aminek látszik 

Mikor ismét kinyitják a szemüket, akkor 
pontosan ott találják magukat, ahol aznap reggel 7 
óra után pár perccel voltak. Az események 
folyásából kezdhet leesni nekik, hogy ugyan aznap 
reggel van. Ezt a felismerést nem kell a KM –nek 
közvetítenie, sokkal jobb, ha szépen lassan mondja, 
hogy mi történik, viszont tartsa magát a korábban 
elmesélt eseményekhez, ameddig a játékosok nem 
változtatnak rajta. Tehát ha valamelyik játékos 
tovább aludt, akkor ő ugyan úgy felkel, amikor 
aznap reggel felkelt. Ha valaki korán kelt és 
reggelizik, akkor azon veszi észre magát, hogy ott 
ül, ahol reggel és reggelizik. Ha valaki meghalt a 
nap folyamán, akkor számára még meglepőbb lehet, 
hogy ő is pont ott tartózkodik, ahol aznap reggel, 
bármiféle sérülés nélkül. Ha valaki összeszedett 
bármilyen sérülést az sincs már rajta.  

Végig vihetik újra az egész napot, és az esti 
eseményeket is, a végeredmény ugyan az lesz. Este 
9 után egy kicsivel minden elsötétül, majd kábán 
ugyan aznap reggel térnek magukhoz. 

De mi is történt valójában? Igazából most 
indul a modul.  

A szép az egészben, hogy közvetve a 
játékosok okozták az események ilyen alakulását, 
viszont sejtelmük sem lehet, hogy mi történt, 
pontosabban, hogy miért. A dolgok azért alakultak 
így, mert él egy nagyhatalmú (9. tsz) varázsló a 
városban, Crenal Quinass. Ő az életének egy jelentős 
részét Cranta megismerésével töltötte, főként a 
crantai mágiát kutatva, a hatalmuk forrása után 
áhítozva. Fél évvel ezelőtt, hosszú évek kutatásai 
árán sikerült szert tennie egy crantai mágus 
időmágiával kapcsolatos fóliánsára. A dolog 

iróniája, hogy a fóliáns megszerzésének nagyon 
nagy ára volt. Egy rendkívül súlyos átkot 
szenvedett el, mely mostanra szinte teljesen 
felemésztette éppúgy testét, mint a lelkét (már 
amennyi még volt neki). 

Utolsó reményként próbálkozott az egyik, 
a fóliánsban talált idő mágia segítségével 
visszaugrani az időben egy teljes évet, hogy 
felkészültebben vágjon neki a fóliáns 
megszerzésének. A dologba ott csúszott hiba, 
hogy a közelben volt, egy másik nagyhatalmú 
időmágiához kapcsolódó tárgy is. A fő 
problémát nem is a tárgy mágikus képességei, 
mint inkább a nagy mennyiségű, mágia 
tisztaságú cirkon okozta, melynek hatására a 
varázslat egy módosított verziója jött létre. Ez a 
tárgy a kalandozóknál lévő kürt.  

A kürt egy másik mellékhatása, hogy 
azok, akik a mágia létrejöttekor nem voltak 
messzebb a kürttől 50 méternél, emlékeznek az 
eseményekre, és tisztában vannak azzal, hogy 
újra és újra ismétlődik ugyan az a nap. Mivel 
ezt a hatást minden nagyobb mennyiségű, 
mágia tisztaságú cirkon előhozza, ezért 
természetesen a varázslat létrehozója Crenal 
Quinass is tisztában van a helyzettel, valamint 
némiképp meglepő módon Ormann Rakny, 
Della őrült papja is. Ő nemes egyszerűséggel 
ajándék képen kapta Dellától, mint az egyik 
kedvenc örültje… mármint művésze.  

7, Kikerülni a slamasztikából  

Innentől kezdve elég érdekes kezd lenni a 
játék. Ugyanis – ha minden a terv szerint megy, 
akkor a játékosok elvitték a kürtöt a találkozóra 
(miért is ne vitték volna) – így az orgyilkosok is 
benne voltak a kürt hatósugarában, ezért ők is 
emlékeznek a megtörtént eseményekre. Ahogy 
a játékosok, úgy az orgyilkosok is rájönnek, 
hogy ezek a dolgok már megtörténtek. És nekik 
is feltűnik, hogy sértetlenek és erőtől duzzadók. 
Érdekes csiki-csuki kezdődhet, ha esetleg 3-4 
napot is újra kezdenek, és egyre kevésbé 
számolnak a következményekkel (hiszen 
nincsenek következmények  ). Így a végén 
már a nap indulásakor rohanhatnak egymáshoz, 
hogy mielőbb leszámoljanak a másik féllel. 

A korábban vázolt embereken kívül senki 
nem emlékszik, hogy ez a nap már megtörtént. 
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Így mindenki újra adja a 
mellékküldetéseket, a találkozók újra 
megtörténnek, ha valakivel beszélgetnek, 
akkor ugyan azokat a dolgokat kezdi el 
mondani nekik. Persze félbeszakíthatják, 
hogy ezt már tudjuk (pl egy 
mellékküldetéshez kellene új infó nekik 
akkor így szerezhetnek újabb információt). 
Akkor ha tud az adott karakter reagálni az 
új információkra, akkor az új infók 
birtokában tud újabb célokat megadni a 
játékosoknak. Tehát a nap ismétlésekkel 
meglehet oldani bármelyik mellékküldetést 
is, mert ha valamire nem jut idő, akkor a 
következő újrainduláskor folytathatják. 
Persze nem célszerű úgy információt 
gyűjteni, hogy az NJK azt mondja utána 
nézek és holnap elmondom .  

8, Segítők 

Visszatérve a fő problémára. A 
játékosoknak remélhetőleg gyorsan leesik, 
hogy a modul tényleges lényege az, hogy 
megszakítsák az időhurkot. Ehhez a kulcsot 
egyértelműen a Crenal Quinass-szal való 
kapcsolat felvétel jelenti. Ez többféle képen 
fordulhat elő. Az nyilvánvaló, hogy maga a 
varázsló is észlelte, hogy nem úgy jött létre 
a varázslat, ahogy kellett volna. Első 
ismétlődéskor a megszerzett fóliánst bújja, 
hogy mi történhetett. Meg is találja, hogy a 
közelben lévő nagy mennyiségű cirkónium 
okozta a varázslat egy nem várt variánsának 
létrejöttét (az állapotot látja, és ez csak 
akkor jöhet létre, ha a közelben nagy 
mennyiségű cirkónium van). A könyvben 
van egy leírás erre az esetre is, mivel a 
könyv írója is belefutott egy alkalommal a 
dologba. Mindenki nagy szerencséjére 
lejegyezte a hurokból való kitörés módját is.  

De ne rohanjunk annyira előre. A 
varázslóval úgy találkozhatnak, ha például a 
városban látványosan próbálják megértetni 
az emberekkel, hogy mi történik. Erre 
felfigyel Crenal Quinass és oda megy 
hozzájuk, hogy ő is észrevette mi történik. 
Természetesen semmi köze hozzá, viszont 
egészen véletlenül olvasott ilyesmiről az 
egyik könyvében, és tudja hogyan 

szakíthatják meg a körforgást. De sajnos ő nagyon 
öreg és nem tudja beszerezni a szükséges kellékeket, 
ezért kéri a segítségüket. 

Aztán úgy is összefuthatnak a varázslóval, 
hogy ha van a csapatban egy varázsló (esetleg Adron 
pap), ugyanis a mi kedvenc gonosz varázslónknak 
matt fekete az aurája. Ha oda mennek emberkedni, 
akkor szinte tudomást sem vesz róluk. És 
félhangosan inkább magának morog az orra alatt 
olyasmiket, hogy „benn ragadt a város egy 
időhurokban ezek az ostobák meg engem 
piszkálnak”.  Ha rá akarnak támadni akkor 
nyugodtan be lehet vetni egy 9. szintű varázsló 
minden hatalmát. Persze azért vegyük figyelembe, 
hogy rossz fizikális állapotban van, gyakran kap 
köhögő rohamot és hasonló gondjai vannak. 

Kifejezetten segéd karakternek van betéve 
Della őrült papja is. Ő tisztában van mindennel, 
ezért ha a játékosok elakadnának, akkor ő tud nekik 
segíteni. Nem csak a fő szállal kapcsolatban, hanem 
mindennel. Bele bocsátkozhat homályos jóslásokba, 
utalásokba, meg úgy mindenbe, ami a karaktereket 
gyorsítja vagy lassítja, amire éppen szükség van. A 
fő szállal kapcsolatban utalhat rá, hogy él a városban 
valaki, aki meg tudja törni ezt az „átkot”. Neki állhat 
szónokolni a főtéren arról, hogy „gonosz erők 
játszanak az idővel”. „Nem nyugodhat senki, míg ki 
nem törünk az idő rabságából”. És ha a karakterek 
oda mennek hozzá, akkor némi össze-vissza beszélés 
után (még is csak őrült) oda vezeti őket a varázsló 
házához. Mi szerint ebben a házban rejtőzik, aki 
felelős mindenért.  

9, Komponensek 

A lényeg, hogy a játékosok valahogy zöld ágra 
vergődnek a varázslóval. Más választásuk nem 
nagyon van, mivel hiába ölik meg. A következő újra 
indulásnál ismét életben lesz. Ahogy a játékosok is 
könnyen elhullhatnak az összecsapásban, de ők is 
újra fognak éledni. Egy idő után bele törődnek abba, 
hogy ezzel a varázslóval együtt kell dolgozni.  

Mivel ő olyan pocsék állapotban van, hogy 
nem tud kimenni és összegyűjteni a komponenseket, 
ezért szüksége van olyanokra, akik tudják mi 
történik, és képesek is megoldani a feladatot. Azért 
fontos, hogy legyenek emlékeik, mert egy nap 
reggeltől estig nem elég idő arra, hogy mindent 
megkeressenek és megszerezzenek. 
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Az első komponens egy ritka növényi nektár. 
Többféle növényből is össze lehet gyűjteni. Ezen a 
környéken, a mocsár szélén található egy ilyen 
növény (kép a mellékletben). Egy tövet kell kiszedni 
és visszavinni a Crenal Quinass-hoz, hogy kinyerje a 
szükséges részeket belőle. A növény begyűjtésének 
nehezét leginkább a megtalálása jelenti. Valamint, 
hogy azon a környéken mászkál a szörny, amit 
rettegnek a környéken. Itt némiképp előnyt jelent, 
hogy ha a mellékküldetés kapcsán már megölik. De 
ne feledjük, hogy ha egy másik napon teljesítették 
azt a mellékküldetést, akkor most össze fognak futni 
vele. 

 
A második komponens egy legalább 15 

karátos rubin vagy smaragd. Szerencséjükre a syl 
Meiwina családnak van egy kicsivel nagyobb 
smaragdja, amit jelenleg a saját bankházukban 
őriznek. Ide kell bejutniuk és megszerezni. A 
bankház emberei az NJK-k, a térképei a mellékletek 
között található. 

A harmadik komponens egy olyan ember 
csontja, aki több mint 100 évet élt. Ezt célszerű a 
város temetőjében keresni. a fejfák és kripták végig 
böngészésével. Ide még ki kell találni egy-két 
meglepetést a játékosok számára. A temető térképe, 
és hogy hol található ilyen csont, a mellékletekben 
van. 

10, A varázslat megtörése 

A komponensek összegyűjtését azt teszi 
igazán nehézzé, hogy egy nap kell mindent 
megszerezniük. Hiába szerzik meg egyik nap az 
egyiket másik nap a másikat, az újraindulásnál ugye 

nincsen náluk, amit előző nap szereztek. És 
persze azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy minden amit az utolsó nap csinálnak a 
varázslat megtörésekor, annak már lesz 
következménye, hiszen sikerült megtörniük a 
varázslatot és végre eljön a másnap.  

A varázslót nem különösebben érdekli, 
hogy a játékosok mit csinálnak innentől kezdve, 
tőle nyugodtan elsétálhatnak. Ami azt illeti alig 
várja, hogy elsétáljanak a hülye kürtjükkel 
együtt és végre helyesen is végrehajthassa a 
varázslatát, ezzel vissza ugorva az időben, hogy 
kijavítsa korábbi hibáját. 

4, Mellék szálak 

1, A szörny 

Először a második hangulatkeltőben a 
vezetőjüktől hallanak a szörnyről, amely a 
környéken szedi áldozatait. A városban persze 
bárhol és bármikor hallhatnak a szörnyről, mert 
az egyik legfelkapottabb pletyka manapság. A 
kinézetéről sokat nem lehet megtudni. A lábak 
száma 4-től 10-ig, a hossza 3-tól 20 méterig, 
míg a magassága a két és fél métert is eléri 
egyesek szerint. Azt tudhatják, hogy valami 
pikkelyes soklábú, nagy fogakkal teli szájú 
ragadozó, ami inkább lapos és hosszú, mintsem 
magas lenne. 

A szörnynek a tajtékmocsarak belsőbb 
régióiban van a természetes élőhelye, 
mondhatni csúcsragadozóként. Viszont az 
utóbbi években egyre inkább fogyott a 
zsákmányolható állat, ezért kénytelen volt 
növelni a territóriumát, hogy továbbra is 
megfelelő mennyiségű táplálékhoz jusson. 
Nagyjából másfél hónapja keveredett ki először 
annyira a mocsár szélére, hogy összetalálkozott 
a Tervinból jött munkásokkal. Ennek 
következménye a szörny részéről egy minimális 
küzdelem után egy kiadós evés volt. Az 
emberek részéről döbbenet, félelem, halál és 
persze pletykák. Azóta eltelt időben vegyesen 
szedte áldozatait a tervini munkások, a 
környékbeli rablók és az eltévedt átutazók 
közül. A három csoportból kizárólag Tervin 
városának vannak olyan katonai forrásai, hogy 
leszámolhasson a szörnnyel. Viszont a másfél 
hónap alatt csak háromszor találkoztak a 
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munkások a szörnnyel, és ebből csak két 
alkalommal volt áldozatuk is. Ettől 
függetlenül nagy a riadalom, az izgatottság 
a városban és egyre inkább nő a feszültség 
és így a nyomás a tanácson, valamint a 
városőrségen. Már több fegyverforgató 
vigyáz a munkásokra, de még nem lépte át 
azt az ingerküszöböt a szörny, hogy 
hajtóvadászatot indítsanak ellene. Egészen 
mostanáig. 

A játékosok első délelőttjüket töltik a 
városban, amikor nagy sebbel-lobbal 
érkezik az északi városkaputól két őr a 
piactér felé. Már tucatnyian követik őket a 
városiak közül és azt hírt terjesztik, hogy 
megint lecsapott a szörny véresebben, mint 
valaha. A két városőr Vesir Dais 
alkapitányhoz igyekszik, hogy értesítsék a 
támadásról. Ha a játékosok is követik őket, 
vagy éppen a piactéren vannak, akkor első 
kézből értesülnek arról, hogy három 
munkással végzett a szörny, és három 
városőr neki állt harcolni velük. Az északi 
kaputól az ottani rangidős már öt embert 
azonnal a segítségükre küldött. Vesir Dais 
pedig úgy határoz, hogy ezzel már átlépte 
azt a határt a fenyegetés, amire kőkemény 
válaszcsapást kell mérni. A korábbi 
információk alapján azt feltételezi, hogy a 
három városőr már harcképtelen, a szörny 
pedig ismét el akar tűni a mocsárban. 
Fertályóra készülődés után 15 városőrrel az 
oldalán kilovagolnak, hogy egyszer és 
mindenkorra pontot tegyenek az ügy 
végére. Azzal azért tisztában van, hogy 
komoly kihívás a mocsárban a szörny 
nyomára bukkanni, arról nem is beszélve, 
hogy nagyon komoly ellenfélről van szó. 
Ezért ott helyben elkezd embereket 
toborozni egy vehemens szónoklattal. És az 
emberek motivációját megtoldja 5 
ezüstpénzzel mindenkinek, aki segít a 
szörnyet elpusztítani. Természetesen csak a 
szörny halála esetén fizetik ki a pénzt.  

A játékosok csatlakozhatnak, ha 
akarnak, az esti találkozó még úgyis odébb 
van. Valamint néhány nap újrakezdés után 
lehet, hogy szeretnének egy kis 
változatosságot. A hajtóvadászat közben az 

alkapitány igazán elemében érzi magát, és jó 
viszonyt lehet kialakítani vele.  

A helyszínre érve elég nagy a vérengzés. 
Rengeteg vért találnak, egy jó 15 négyzetméteres 
területen le van tarolva minden, ahogy küzdöttek. A 
munkások közül az egyikből csak néhány darabot 
találnak meg, a másik kettő több darabban, de 
megtalálható. A három városőrből az egyiket szó 
szerint kettéharapta. A másik súlyos sérülésekkel, de 
életben van, a harmadik pedig rendkívül 
szerencsésen szinte sérülés nélkül eszméletlenül 
hever a terület szélén a nádban. A szörny alapvetően 
nem ment messzire, mert tele van a gyomra, fáradt a 
küzdelemtől, és különben is ismeretlen fogalom 
számára a félelem. A játékosoktól és a modul 
előrehaladtától függően meg lehet találni két óra 
alatt, de akár 8 órán át is keresgélhetnek. Ahogy 
elkezd sötétedni Vesir Dais lefúja aznapra a 
hajtóvadászatot (éjszaka a mocsárban egy szörny 
nyomában nem szerencsés). Ha a játékosok 
nincsenek a kereső csapattal, akkor csak sötétedés 
után érnek vissza a városba sikertelenül. 

Amennyiben ott vannak a játékosok és sikerrel 
árnak, akkor olyan jó kedvű lesz az alkapitány, hogy 
beajánlja őket a második mellék szálhoz (az 
esküvő). Persze ehhez kell az is, hogy kitűnjenek a 
hajtóvadászat során, valamint egy kicsit 
beszélgessenek vele. Miután visszaérkeznek a 
városba, nagy ünneplés kezdődik, de őket az 
alkapitány elviszi a Dreina templomba, ahol egy kis 
várakozás után visszajön a Dreina pappal és 
megkapják a második mellék szál küldetését. 

2, Esküvő 

A közelgő esküvő a másik roppant felkapott 
téma. Mindenhol hallani róla, hogy milyen tökéletes 
párt alkot Nysshyer és Etrayage. A város lakói 
vérmérséklettől függő megjegyzéseket tesznek az 
ifjú mennyasszonyra, és a közelgő esküvőre. Ami az 
időpontot illeti még semmit nem tudni róla, de biztos 
hamar bekövetkezik, és a syl Meiwina családhoz 
híven hatalmas mulatság lesz.  

Viszont a Krebantor családfő és a Dreina pap 
egy nem rég történt beszélgetésükön arra jutottak, 
hogy valami nem stimmel a leányzóval. Ebből 
kifolyólag a Krebantor család tagjai és Dreina helyi 
képviselői gyanakodva figyelik Nysshyer-t és 
kíséretét. Próbálnak minél többet megtudni róluk. Itt 
jöhetnek képbe a játékosok. Amennyiben egy 
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alkalommal sikerül elnyerniük valamelyik fél 
bizalmát, akkor figyelembe véve, hogy teljesen 
ismeretlenek, és nem köthetők se a Krebantorokhoz, 
sem Dreina képviselőihez, megbízzák őket, hogy 
derítsenek ki minél többet a jövevényekről. Az 
adósaik lesznek, ha sikerül valamilyen 
információval szolgálniuk (ez lehet szívesség, ha 
pénzt akarnak, akkor lehet max 20 arany, stb). Az 
viszont fontos kikötés, hogy nem eshet bántódásuk, 
valamint nem tudhatják meg, hogy kik akarnak 
többet tudni róluk. 

Nysshyer-t mindig elkíséri társalkodónője, 
valamint testőre. Természetesen a syl Meiwina 
család házában szálltak meg. A programja nagyjából 
úgy alakul, hogy délelőtt a városban sétálgat, 
nézelődik, vásárol. Délben ebédel a Doenneld 
családnál. Délután kilovagol a vőlegényével a 
mocsárhoz, megnézik a nádkitermelést, és 
piknikeznek egyet a közelben. Estefelé jönnek vissza 
a városba, és mennek is haza.  

A kíséret tagjai itt tesznek-vesznek, valamint a 
városban mászkálnak. Nem nehéz követni őket, 
különösebben nem akarnak észrevétlennek lenni. 
Rájönni, hogy kik is ők elég nehéz. A kísérőik 
tudják, de belőlük még kínzással sem lehet kiszedni. 
Ha sarokba szorulnak, könnyen véget is vetnek 
életüknek, hiszen fanatikusok. Ha a játékosok 
mágiával nem tudják kideríteni, hogy kik ők, akkor 
még egy jó esély van. Ugyanis Nysshyer, és 
társalkodó nője papnők, a testőre pedig paplovag. 
Ebből kifolyólag mindhármuknak van szent 
szimbóluma, amit maguknál is hordanak. Nem érzik 
még annyira biztonságban magukat, hogy úgymond 
védtelenül járkáljanak fel és alá.  

Ezt a küldetés megkaphatják, ha a szörny utáni 
hajtóvadászaton részt vesznek, és jó viszonyt 
alakítanak ki Vesir Dais-szal, aki Dreina paplovag és 
a városőrség alkapitánya. Másik jó bejutási 
lehetőség, ha teljesítik valamilyen formában a 
„Mentsd meg Nicát” mellékküldetést. Akkor ő 
mindenképpen megemlíti őket apjának, ily módon 
tőle megkaphatják a feladatot. További lehetőség 
még a másik alkapitány, a kapitány, valamint a 
Dreina pap. A velük kialakított jó viszony, és 
kiérdemelt bizalom után megkaphatják ezt a 
küldetést. Jutalomként nagy befolyást jelentő 
szívességet válthatnak be. 

3, A viszály 

Mint azt korábban kifejtettük Tervin 
egyik legjelentősebb viszály a két kereskedő 
család között zajlik, a di Haywen és a 
Doenneld. A családoknál már részleteztük az 
ellentét okát. A mostani egy különleges 
alkalom, mert a di Haywen család egy igazán 
nagy karavánt indít útnak most, de ennek két 
célja is van. Az egyik természetesen a nagy 
mennyiségű áru Erionba. A másik, hogy végre 
leszámolhassanak a környékbeli rablókkal, akik 
egyre többet fosztogatják a karavánjaikat. 
Elterjesztették azt a pletykát, hogy nem csak a 
szokásos árut szállítják, hanem valami 
értékesebbet is. Ezzel végképp indokolt lett, 
hogy miért béreltek fel még harminc zsoldost. 
Ők egyébként tapasztalt erion-i katonák, nem 
ijednek meg a saját árnyékuktól. Emellett van 
egy bizalmas megállapodásuk a Krebantor 
családdal. Ez arról szól, hogy a várostól nem 
messze várja a karavánt egy tizenöt fős városőr 
különítmény. Ezzel az extra erősítéssel már 
végképp biztosítottnak látják, hogy 
végezhetnek a nagy valószínűséggel rajtuk ütő 
rablóbandával. 

Ebbe a szituációba mindkét oldalról 
belevághatnak. Ez múlik a csapat 
beállítottságán és, hogy melyik oldalhoz akarja 
inkább keverni a mesélő őket. Ezt a szálat 
kizárólag csak a városba érkezésük estéjén 
lehet megkapni. Akkor ha inkább bajkeverők, 
egy ember oda megy hozzájuk (Doenneld 
embere), hogy jó csapatnak tűnek, ezért lenne 
nekik egy kis munkája, ha akarnak keresni 
némi pénzt. A munka annyiból áll, hogy kapnak 
egy adag mérget (egy tarisznyában jó adag 
fehér színű por), amit bele kell juttatni az egyik 
hajnalban induló karaván (természetesen a di 
Haywen karaván) vízkészletébe. Ez két nagy 
szekéren két-két hatalmas hordót jelent. Ezért 
az apró munkáért öt aranypénzt fizet. A 
karavánt este pakolják meg, és éjszaka tíz 
városőr vigyáz rá.  

A viszályban segítségére lehetnek a 
másik oldalnak is. Ha valami pozitív tettet 
hajtanak végre, vagy nagyobb tömegben 
szapulják a rablókat, banditákat, esetleg 
látványosan unatkoznak, akkor felveszi velük a 
kapcsolatot a di Haywen család embere. Mivel 
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elég jó csapatnak néznek ki, ezért megbízza 
őket, hogy derítsék fel hol van a környéken 
garázdálkodó rablóbandának a búvóhelye. 
Ő annyit tud mondani, hogy valószínűleg 
valahol a mocsárban lehet, mert ott igazán 
jól el lehet rejtőzni. Ezért a feladatért öt 
aranypénzt kínál (esetleg felmehet tízig). 

Ha első este nem kapják meg ezeket a 
mellékküldetéseket, akkor miután beindult a 
hurok, már nem kaphatják meg. 

4, Beo ooooookos 

A városban mutatványosok vannak 
egy hete, és minden este előadást tartanak. 
Az egyik mutatványosnak van egy roppant 
intelligens, beszélő madara. Viszont a 
madár megunta a fellépéseket, és szárnyra 
kapott. Ez a játékosok városba érkezés 
napjának reggelén történt. Mivel sehogy 
nem tudja vissza édesgetni magához 
felajánl tíz ezüst pénzt annak, aki 
visszaviszi hozzá. Erre a lehetőségre a 
városban jó páran ráugranak. Ők rendre 
pórul járnak, mert Beonak tényleg magas az 
intelligenciája, persze az állati szinthez 
képest. Ehhez adjunk hozzá egy kis 
komiszságot, ravaszságot, és némi szívatást.  

Beo az ismétlődő napokon mindig ott 
lesz (kivéve, ha a játékosok valahogy 
befogják). A tíz ezüst nyílván nem hatja 
meg őket, de hallhatják, hogy milyen 
ügyesek a mutatványosok, és szinte bármit 
meg tudnak oldani. A madár tulajdonosa 
Farah a csapatuk egyik vezetője, így ha 
visszaviszik neki a madarat egy szívességet 
behajthatnak. Bármiben hasznot hozhatnak, 
igazából ez egy Joli joker, mivel amiben a 
segítségüket kérik, abban tudnak segíteni. 
Megszerezni valamit, vagy információt 
adni. De csak egy alkalommal. Persze mivel 
ismétlődik ugyan az a nap, ezért ha minden 
nap visszaszerzik a madarat, akkor minden 
nap kérhetnek egy szívességet. 

Ezt a szálat be lehet dobni lassításnak, 
és segítségnek is. Lassításként mindig arra 
járhat és zavarhatja a karaktereket. Ez azon 
túl, hogy kis beszólások, és lebuktatásokhoz 
vezethet, Beot mindig követi egy csapat 
gyerek, hogy elfogják. Ezzel persze tovább 

nehezítve a játékosok dolgát. Ugyan így segítség is 
lehet. Amikor már nagyon nem jutnak ötről a hatra, 
akkor arra járhat Farah és elpanaszolhatja nekik, 
hogy még mindig nincs meg a madara, és ő bármit 
megadna cserébe Beoért. Hiszen bejáratos az összes 
befolyásos házba és mindenről tud. 

5, Mentsd meg Nicát 

Nica Krebantor igazi tűzről pattant leányzó, 
aki abszolút idealista. Még csak 17 éves és ennek 
megfelelően szörnyen naiv is. A gyengék 
védelmezője, a gyámoltalanok pártfogója. És mivel 
most a mocsári szörny jelenti a legnagyobb veszélyt 
a városlakókra, ezért ezt akarja megoldani. Már 
hevesen pörlekedett a Roatech család tagjaival, hogy 
merik kiküldeni a munkásaikat, amikor egy 
szörnyeteg tör az életükre. Ugyan így ráripakodik a 
városvezetőkre és saját apjára is, amiért tétlenül 
nézik, ahogy embereket fal fel. 

A játékosok városba érkezésének napján is 
látták a munkások a szörnyet, el is menekültek a 
nádas környékéről. Viszont úgy néz ki, másnap 
ennek ellenére vissza kell menniük dolgozni. Ez 
némiképp vihart kavar, és Nica teljesen fel van 
háborodva. Amikor a karakterek a városba érnek, 
akkor fültanúi lehetnek, ahogy Nica faggatja a 
munkásokat, hogy pontosan mit láttak és hol látták. 
Ezt követően éjszaka útnak indul, hogy megkeresse 
a szörnyet és leszámoljon vele. Mindezt azért nem 
veri nagydobra, mert az apja már néhány 
alkalommal bezárta a szobájába, amikor veszélybe 
akarta magát sodorni. És ezt még ő is tudja, hogy 
most határozottan veszélynek teszi ki magát. 

Ha néhány lovagiasabb játékos segíteni akarna 
Nicának a szörny felkutatásában éjszaka, akkor 
elkísérheti. Ebben az esetben hajnali háromig fognak 
botorkálni a mocsárban, amikor is bele futnak a 
rablók táborába. A rablók éppen nagyban 
készülődnek, mert rajta akarnak ütni a hamarosan 
induló karavánon. Tehát a játékosok Nicával együtt 
szemben állnak 30-40 banditával. Mielőtt nagyon 
neki állhatnának magyarázkodni, vagy bármit 
csinálni, Garon a bandavezér szól, hogy fogják el 
őket, kötözzék meg és majd, ha visszaértek döntenek 
a sorsukról. Az hogy itt mi lesz, a játékosokon 
múlik. Megpróbálhatnak elfutni, akkor egy hosszú 
fogócska lesz éjszaka a mocsárban. Ha kitartóan 
menekülnek, akkor egy 15 perc múlva a rablók 
többsége vissza megy a táborba mert el kell 
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indulniuk, és csak 5-6 ember kergeti őket tovább. Itt 
érdekes lehet, ha reggel 7 magasságában még 
mindig a mocsárban bohóckodnak, mert ugye akkor 
minden napot innen fognak kezdeni.  

Ha nem mentek Nicával, ő akkor is a rablók 
táborában köt ki, és megkötözik, bezárják az egyik 
szobába, amíg visszaér Garon, hogy kitalálja most 
mi a fene legyen. Itt az egyik fő probléma, hogy a 
Krebantor család tagjait tisztelet és megbecsülés 
övezi, valamint nem tanácsos ujjat húzni azzal a 
családdal, aki generációk óta hadakozik, és a 
környéken a legnagyobb „hadsereg” felett 
rendelkezik. Mindemellett Nica személyét is nagy 
tisztelet és szeretet övezi, mert kisgyerek kora óta 
segít a rászorulókon. Talán ő érte tenné tűzbe a kezét 
a legtöbb tervin-i. Ebben a helyzetben elég kritikus a 
dolog. Az egyik rabló viszont elképesztően 
szerelmes Nicába azok közül, akik ott maradtak a 
táborban. Ő még délelőtt visszamegy Tervinbe, hogy 
valahogy kitalálja hogyan mentheti meg. Mikor 
meglátja a játékosokat, egyből kész is a terve. Egy 
félre eső helyen beszél velük, hogy Nica Krebantort 
elfogták a banditák. Ő tudja, hogy hol, de nem 
mehet oda. Viszont, ha a játékosok megmentik, 
akkor az apja biztosan bőkezűen megjutalmazza 
majd őket. Ez így igaz. Alaphangon adna tíz aranyat, 
de ami sokkal többet és, kérhetnek tőle egy 
szívességet. 

5. NJK-k 

1, Orgyilkos csapat 

Hét főből áll a kalandozók életére törő csapat. 
Három tolvaj és négy fejvadász. 
Tolvajok 

Ép: 8 
Fp: 27 
Ké: 27 
Té: 59 
Vé: 105 
Cé: 31 
 

Fejvadász 1 
Ép: 11 
Fp: 37 
Ké: 31 
Té: 69 
Vé: 115 

Tőr: K6+1 
Hosszúkard: K10+1 
 

Fejvadász 2 
Ép: 10 
Fp: 46 
Ké: 31 
Té: 74 
Vé: 121 
Tőr: K6+2 
Hosszúkard: K10+2 
 
A csapat elsődleges feladata, hogy 

visszaszerezzék a kürtöt. Megpróbálják kicsalni 
a játékosoktól, ha nem megy akkor rájuk 
támadnak. Optimális esettben ők is ott lesznek 
az idő visszaugráskor, így emlékezni fognak 
minden eseményre. Egy kis idő után egyre 
agresszívebbenpróbálják megszerezni a kürtöt. 

2, Verdin Pomano (ismert megbízó) 

Kicsivel Tervinbe érkezése után elfogta a 
hazdaloni orgyilkos csapat. Jelenleg egy házban 
tartják fogva. Megkínozták és próbáltak minél 
több információt kiszedni belőle.  

Négy ismertető jegy van, amin lebukhat 
az ál-Pomano: 
1. Pomanonak tollas kalapja van, s bár azt 

használják, de még az elrablásakor 
dulakodás közben kiesett belőle a toll, s ezt 
nem tették vissza. 

2. Pomano jobb kezének kisujján hiányzik az 
utolsó ujjperc. Erre ők azt találták ki, hogy 
kesztyűt húzott aki a helyébe lépett, de 
figyelmesen szemlélve látható, hogy a 
kesztyű vége nem lifeg, hanem ki van 
töltve. 

3. Pomano nagyon fennkölt stílusban beszél, 
itt viszont egyszerű szavakat fog használni 
az utánzója.  

4. Ebben a csapatban van az is, akit az első 
hangulatkeltőből ismerhetnek a játékosok 
(Ezman), az elkapott kém kapcsolata (ezért 
is ismerik a nevét). Az átadáskor akármiért, 
de mondania kell majd a mesélőnek Ezman 
nevét, akár az hogy nézze meg nincs-e kint 
még valaki, vagy csak valami heccelés. 

5. Ha valakinek van mesterfokú 
álcázás/álruhája akkor dobjon a KM rejtett 
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dobást -50%-kal, hogy észre vesz-e valami 
gyanusat, furcsát a játékos Pomano-n (pl a 
smink, a paróka, stb). 
6. Amennyiben mondjuk egy pap 
titokban igazság szavát mond, akkor 
egyértelműen lebuknak. 

3, Oren Amos (kalauz) 

Zömök testalkatú, sötét hajú, sötét 
szemű, a környéken élő egyszerű ember. 
Kiváló mocsárjáró, tud halászni/vadászni, 
egyszerűbb kétkezi munkával keresi 
kenyerét. Miután a játékosokat elkíséri 
Tervin-be, ő még pár napig itt marad, 
elintéz mindenfélét. Ez idő alatt a játékosok 
találkozhatnak vele, kérhetik a segítségét. 

4, Oshat Deldar (kézműves 
kapcsolat) 

Negyven egynéhány esztendős 175 
centi magas átlagos testalkatú, barna hajú és 
szemű férfi. Alapvetően kézművességből él, 
de emelett elég jó életvitelt bizosít számára, 
hogy Hazdalan város bárójának szállít 
információkat, és segít amiben tud. Harcban 
igazán nem ellenfél, ellenben elég ügyes 
lopakodás/rejtőzés, megfigyelés, és 
követés/lerázás terén. Ha megtámadják 
igyekszik elmenekülni. 

5, Ormann Rakny (Della pap) 

Vékony testalkatú 187cm magas, 
enyhén szakad ruházatú, torzonborz vállig 
érő barnás hajú, és zöld szemű, valamint 
van egy 15 centis szakálla is. Ő egy eszköz 
a mesélő kezébe, hogy ha lassítani kell a 
csapatot akkor lassíthasson vele, ha segíteni 
kell őket, akkor segíthessen nekik vele. Bár 
. szintű Della pap, de mágiát nem igazán 
használ. 

6, Ankvio Eremni (Dreina pap) 

Átlagos testalkatú 183 cm magas 80 
kg –os világos barna hajú és kék szemű, 
tiszteletet parancsoló személy. Már jócskán 
benne jár az ötvenedik életévében. 
Leginkább a város főterén álló Dreina 

templomban található. A városi tanácsnak is tagja. A 
harcot mindenképpen kerüli, de ha még is 
belekeveredne, akkor leginkább papi mágiához 
folyamodik. 

7, Imqueita syl Meiwina (Dreina pap) 

Húszonhárom éves átlagos testalkatú, 177 cm 
magas, 80 kb-os Dreina pap, aki a syl Meiwina 
család tagja. Játéktechnikailag második szintű és 
mindenféle apróságokkal foglalkozik a városban. 

8, Arndra Zoen (Dreina paplovag) 

Masszív testalkatú férfi, 187 cm magas, 95 kg-
os, harmicas éveinek közepén jár. Elkötelezett 
Dreina és Tervin mellett. 6. tsz-ű. 

Ké: 29 
Té: 84 
Vé: 136 
Hosszúkard: K10 
Láncing: 3 Sfé 
Mp: 45 
Pszi pont: 28 
AME: 32 
MME: 33 

9, Vesir Dais (Dreina paplovag) 

Maga és erős ember, 199 cm magas, 110 kg-
os, húszas évei végén jár. Ritkán talál legyőzőre, 
még nem találkozott olyan feladattal, amit ne tudott 
volna megoldani. Nagyon hiú is emiatt. 4. tsz-ű. 

Ké: 24 
Té: 79 
Vé: 122 
Hosszúkard: K10 
Láncing: 3 Sfé 
Mp: 30 
Pszi pont: 21 
AME: 32 
MME: 33 

10, Echran Krebantor (alkapitány) 

A Krebantor család újabb büszkesége. 185 cm 
magas, 90 kg-os kiváló harcos. Fegyelmezett, 
egyenes jellemű. 

Ké: 34 
Té: 82 
Vé: 128 
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Hosszúkard: K10 
Láncing: 3 Sfé 
Pszi pont: 19 
AME: 30 
MME: 32 

11, Városőrség emberei 

Kiváló képzést kapott, fegyelmezett, és 
összeszokottan dolgozó városőrség van. A 3. 
szintűek a hadnagyok, melyekből összesen van 
nyolc a városőrségben és egy helyen nincs több 
egynél. 

 
1. szintű 

Ké: 23 
Té: 61 
Vé: 101 
Hosszúkard: K10 
Láncing: 2 Sfé 
 

2. szintű 
Ké: 24 
Té: 65 
Vé: 106 
Hosszúkard: K10 
Láncing: 2 Sfé 
 
 

3. szintű 
Ké: 26 
Té: 69 
Vé: 110 
Hosszúkard: K10 
Láncing: 2 Sfé 

12, Garon (Rablóvezér) 

Egyszerű fickónak kinéző, de elég eszes 
ember, aki a környéken nőtt fel. Ügyesen bánik 
a fegyverrel, és jó a szervező képessége is, 
ezért tudta a könyékbeli csirkefogókat egy nagy 
és ütőképes bandába szervezni.Fekete haja, 
harcsa bajsza és zöld szeme van. 181 cm 
magas, 79 kg-os. 

Ké: 30 
Té: 75 
Vé: 119 
Hosszúkard: K10 
 
A banda tagjai nem túl kiemelkedő 

fegyverforgatók, inkább a falkataktikában van a 
bizodalmuk. 

Ké: 27 
Té: 64 
Vé: 102 
Hosszúkard: K10 
 

13, Nysshyer da Ketiard (Orwella 
papnő, mennyasszony) 

Gyönyörű szép nő (sz: 15), igéző 
tekintettel és maga a megtestesült ártatlanság. Ő 
a fő fegyver, amivel be akarják hálózni a syl 
Meiwina családot. Mesterfokú színészettel, és 
mellébeszéléssel rendelkezik. 170 cm magas, 
karcsú, halovány szőke hajú, kék szemű fiatal 
nő, alig múlhatott húsz éves. A harcértékei 
jelentéktelenek, viszont 2. szintű Orwella 
papnő, így 18 manából gazdálkodhat, ha valaki 
még is megtámadná. Ha szorult helyzetbe 
kerül, megpróbálja elcsábítani a támadóját. 
AME – TME: 40 
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14, Calandrath del Endeir (Orwella 
papnő, társalkodó nő) 

A harmincas évei vége felé járó, de 
szintén igen szép nő (sz: 13), akinek a fő 
feledata Nysshyer védelme, és a hatalom 
biztosítása. 177cm magas, karcsú nő, 
elegáns megjelenéssel, hosszú barna hajjal 
és fekete szemekkel. Mesterfokú 
színészettel és mellébeszéléssel, 6. 
tapasztalati szinten. 

15, Zasad Jaiss (Orwella paplovag, 
testőr) 

A fő feladat megvédeni Nysshyer –t 
és biztosítani a sikerüket bármi áron. 
Hatalmas darab ember a maga195 cm 
magasságával és 110 kg –os súlyával. 
Inkább a fegyverét használja, mint a 
mágiáját. 

Ké: 28 
Té: 89 
Vé: 115 
Másfélkezes kard: 2K6 
Félvért: 5 Sfé 
Mp: 36 
Pszi pont: 26 
AME: 40 
MME: 40 
 
mérgezett tőrt használ: görcs / bódulat 

16, Crenal Quinass (varázsló)  

Velejéig romlott gonosz varázsló, akit 
már szinte teljesen elemésztett a rajta lévő 

átok. Bár 9. szintű, de túl sok mindent nem tud 
csinálni, mert minden szörnyen kifárasztja. Ételt is a 
szolgája hordott neki, de a varázslat aktiválását 
megelőző napon életét vesztette a mocsárban. Ezért 
van szüksége a kalandozókra, akik megszerzik neki 
mindent, hogy megtörhesse a hurkot. 

 

Bestiák 

Beo, a szövegelő madár 

Sárga-zöld –kék  ooookos papagáj… 
A városban repked. 
 
Célja: megunta a fogságot; szabadulni akar a 

gazdájától, élvezi a szabadságot, Szereti a figyelmet, 
folyton a középpontban akar lenni, feltűnési 
viszketegségben szenved. Mivel kicsi és 
mozgékony, folyton repked ezért  a VÉ-je 150 is 
lehet, ha látja „támadóját”. 

Értékek: átlagos madár 

Ny’ard,  a Loch Ness-i szörny 

Sötétzöld színű;  krokodilszerű bőrrel (kivéve 
a háta: nagy szarú pikkelyek lásd képen); 3 pár láb; 
erős marcangoló fogak… főként vízi élőlényekkel 
táplálkozik, de a nádkitermelés miatt kezd élőhelyén 
elfogyni az élelem és embereket is szívesen 
kóstolgat; szaglása, hallása kiváló… 

 
Támadó érték (szája): 75 
Támadó érték (farka): 50 
Védő érték (fej, nyak): 120 
Védő érték (többi):  108 
Kezdeményező (fej, fog): 28 
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Kezdeményező (farka): mindig uccsó 
Sebzés (fogak): 3K6 (szúrófegyver) 
Sebzés (farok): 5K6 (zúzófegyver) 
Tám/kör  (fej, fog): 1 
Tám/kör (farok): ½ 
Életerő: 75 
Fájdalomtűrés pontok: 144 
Asztrál: - 
Mentál: - 
Méregellenállás: 8 
Pszi: - 
Állati intelligencia 
Sfé (hátán): 8; (hasa,oldala): 2 ; minden többi rész: 
6 
Mérete: 7 m hosszú (fej 1,5; test 3,5; 2) 

 
 

Helyszínek 
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Esemény vonal 

  Küldetés felvétel 
              1. hangulatkeltő   

  Kürt megszerzése 
              2. hangulatkeltő   

        

 Megérkezés a városba (modul kezdete)(kb 18:00)  

„Herceg” és 
Orwella papnő 
házasságáról 

pletykák, küldetés 
végrehajthatósága 

         

Ny’ard 
 vízi szörnyről, 

hallanak, küldetés 
végrehajthatósága 

  
         

         

0.nap vége Felveszik a kapcsolatot a 
kézművessel  

hajnal           reggel -------->       kb 7:15 
 toboroznak katonákat Ny’ard         

 
Ez a nap 

ismétlődik 
(14 óra) 

 

           
kb 2. nap vége 

a hurok megkezdése ------------------> Találkozás az álmegbízóval  kb 21:15  

Beo küldetés 
végrehajthatósága 

 

A
 h

ur
ko

k 
is

m
ét

lő
dé

se
 k

öz
be

n 
a 

fő
 sz

ál
 k

ul
cs

 
m

oz
za

na
ta

i. 

        

         

         

 Találkozás a varázslóval  

          

Krebantor leányzó  
eltűnt, küldetés 

végrehajthatósága 

        Kereskedő 
kifosztása/ 

megsegítése, 
küldetés 

végrehajthatósága 

A komponensek keresése  

        

        

 A komponensek megtalálása   

          

          

 

Az összes küldetés leadása (ez lesz a végleges állapot, csak az 
történik meg ténylegesen, amit az utolsó hurokban megcsinálnak), 

valamint a komponensek leadása (hurok megszakítása).  
VÉGE 

 

 
 
 
 
 
 
 



 MAGUS                                              Egy hosszú nap - Kalandmodul                                                         Kalandozok.hu 

29 
 

 

Táblázat az események nyomonkövetéséhez 

1. nap Helyszín NJK Esemény 
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       

    2. nap Helyszín NJK Esemény 
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
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Vaktérkép 

 
 
 
 
 
 

 
 

2011.12.01.  
Szerző: Obshugi és Silver Hawk 

Forrás: Kalandozok.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 


	1, di Haywen - Nemesi család (kereskedő)
	/2, syl Meiwina - Nemesi család (diplomata)
	3, Doenneld - Kereskedő család
	4, Krebantor - Militarista család
	/5, Roatech - Kitermelő család
	6, Pergar - Kézműves család
	1, Hangulatkeltő 1
	2, Hangulatkeltő 2
	3, Megérkezés a városba
	4, A kapcsolat felkeresése
	5, A találkozó
	6, Semmi nem az, aminek látszik
	7, Kikerülni a slamasztikából
	8, Segítők
	9, Komponensek
	10, A varázslat megtörése
	1, A szörny
	2, Esküvő
	3, A viszály
	4, Beo ooooookos
	5, Mentsd meg Nicát
	1, Orgyilkos csapat
	2, Verdin Pomano (ismert megbízó)
	3, Oren Amos (kalauz)
	4, Oshat Deldar (kézműves kapcsolat)
	5, Ormann Rakny (Della pap)
	6, Ankvio Eremni (Dreina pap)
	7, Imqueita syl Meiwina (Dreina pap)
	8, Arndra Zoen (Dreina paplovag)
	9, Vesir Dais (Dreina paplovag)
	10, Echran Krebantor (alkapitány)
	11, Városőrség emberei
	12, Garon (Rablóvezér)
	13, Nysshyer da Ketiard (Orwella papnő, mennyasszony)
	14, Calandrath del Endeir (Orwella papnő, társalkodó nő)
	15, Zasad Jaiss (Orwella paplovag, testőr)
	16, Crenal Quinass (varázsló)
	Beo, a szövegelő madár
	/Ny’ard,  a Loch Ness-i szörny

