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ELŐSZÓ 

 
Kedves Kalandmester! 
 

A kezedben egy teljesen hétköznapi kalandmodult tartasz, amit csak az különböztet meg azoktól 
a történetektől, amit otthon „improvizálni” szoktál, hogy teljesen kidolgozott háttérrel bír, és egy 
versenyre íródott. 

Mi, a készítők úgy gondoltuk, vessünk véget annak, hogy elhagyatott helyeken, apró 
településeken isteni harcokat vívjanak a kalandozók, különböző szörnyekkel szembekerülve. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy az improvizált modulok bizony nagyon jól tudnak elsülni, mert a 
játékosok véleményünk szerint jobban szeretik a városi kalandokat az elhagyatott vidéken 
játszódóknál. Egy városban mindent meg lehet tenni. Aki szeretne, intrikusan játszik, aki szeretne, 
harciasan, az alvilág is fejlett, és bizony kocsmák is vannak szép számmal. 

Választásunk Új-pyarron városára esett, mert úgy véltük, azon helyek közé tartozik Yneven, 
amelyek jól kidolgozottak, mégis kevés ellentmondással bírnak. Dél-Ynev jelenét ez a város jelképezi 
leginkább. Stabil lábakon áll, de még eléggé új település ahhoz, hogy ne tolódjon el a város egy 
irányba (persze azért nyilvánvalóan nem Krán-párti település lesz, de gazdasági, politikai, katonai 
értelemben maga a város sokakat megtűr), mégis, azért meglegyenek azok a határok, amik között a 
játékosoknak mozgatniuk kell hőseiket. 

A versenymodul csak irányelvként szolgál, kedved szerint módosítsd, ha úgy hozza a helyzet, 
azonban megpróbálunk mindenre felkészülni. Bevethető plusz-NJK-k, térképek, leírások, 
kapcsolatlánc és egy Ynevi időterv segíti munkádat, hogy átlásd az egész történetet, és ne kelljen 
saját magad gondolatai után menni. Persze így is adódnak majd alkalmak, hisz a játékosok 
kiismerhetetlenek, és –mint tudjuk- mindig akkor és ott tesznek keresztbe a mesélésnek, ahol a 
legkevésbé várnánk. 

Megpróbáltuk úgy elkészíteni az egészet, hogy azon túl, hogy megtalálod, mi hányadik oldalon 
van, további segítséget nyújtsunk azzal, hogy kiemeljük a fontos részeket, különböző jelöléseket 
használunk az információ típusaira. Ezek a jelölések ezen lap alján találhatóak. 

Reméljük, a modul elnyerte tetszésedet, s miként játékosaid, te is úgy fogsz majd felállni az 
asztaltól, hogy tudod, mosolyogni fogsz majd, ha visszaemlékezel a meséléssel eltöltött percekre. 

Alkyone, Con Salamander, Suttogó 
 

 
 
Normál részek -  Leírások, általános szövegrészek 
Vastag betűs részek - Ha valahová lapozol, ezt olvasd el először! Kihagyhatatlan elemek 
Dőlt betűs részek -  Játékon belüli elemek – idézetek, leírások, minden, ami Ynev 
Aláhúzott részek -  Rendszertechnikai elemek – Minden, ami a rendszerhez kapcsolódik 
Szürkével szedett elemek- Kevésbé fontos részek – azon dolgok, melyekre a modul közben 

kevésbé lesz szükséged 
 

KM! Ez egy komoly odafigyelést igénylő modul! Óránként legalább öt 
perc szünetet tarts, és nézd át, mi következik!
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Hangulatkeltő 

 
Lángok. Halottak. Füst és pernye a levegőben. Csupán ez maradt a faluból. A településhez 
legközelebbi emberlakta vidék is háromnapi lovaglásra feküdt. Négy nap telt el, mire felfedezték, mi is 
történt. A környező falvak lakosai sosem értették az ittenieket. Kalmárok, kézművesek, kereskedők 
lakták, azonban még kisebb kereskedelmi útvonal sem haladt át rajta. Portékájukat hetente vitték 
szekérkaravánnal nyugatnak, a Porútra, mely a rajta villámsebesen áthaladó hírvivőkről és 
postakocsikról kapta a nevét, melyeknek gyakran csak a porát lehetett már látni. Látszólag minden 
rendben volt a faluval, aztán egyik napról a másikra leégett, s mindenkit megöltek. Úgy tűnt, véres, 
cél nélküli, démoni mészárlás helyszíne volt, azonban az inkvizíció egy kisebb különítményt küldött a 
romok és halottak vizsgálatára… 

Mindössze hárman voltak. Consido, Arniol és Suthaker. Három paplovag, akik általában minden 
hasonló rejtélyt pillanatok alatt megoldottak. Consido a halottakat vizsgálta, a fegyverek nyomait és 
mágia lenyomatát kereste rajtuk. Arniol a mágia mestere volt, ha még képes volt rá, lelkeket 
faggatott, asztrális és mentális lenyomatokat keresett, a manaháló változásait kereste. Suthaker 
pedig a romok szakértőjének számított; tudta, mit hogyan romboltak le, mivel gyújtották fel, mennyi 
idő alatt éghetett le, milyen eszközökkel történt a rombolás. Yneven mindig akadt eset, melyhez 
menniük kellett, s ők meg is tették, Dartont, Adront és Dreinát szolgálva, emellett pedig 
természetesen a busás honoráriumért. 

A nyomok egyértelműek voltak. Négy támadónak kellett lennie, egyikük lóról harcolt pallosával, 
másikuk buzogányfélével ritkította az itt lakók sorait, néhány különleges vesszőt (valószínűsíthetően 
speciális számszeríjlövedéket) azonosítottak, de a legtöbb sérülést szablyák hagyták, valószínűleg 
kettőt is forgathatott a támadó. Mindnyájan mesterei voltak a fegyvereknek, sehol egy felesleges 
vágás, szúrás, ütés, minden oda talált, ahová kellett. Gyorsan pusztítottak. A házakat felgyújtották, 
ráadásul naftával, gyilkos fegyvert nem hagytak a helyszínen. Mesteri munkát végeztek. Egy nyomot 
azonban hagytak. A szakrális eredetű mágia később nem kimutatható, hacsak nincsenek egyértelmű 
nyomok a fizikai világban. Azonosítható volt néhány erőlökés okozta zúzott seb, s a város főkapuját is 
isteni eredetű pusztítóvarázslattal robbantották apró darabjaira. 

Akadtak még érdekességek: a település összes lakosának (halottjának) lecsukták a szemét, s arccal az 
ég felé fordították őket. Ezen túl érdekes módon számtalan fegyvert találtak a főtéren, a kút mellett, 
halomba szórva, úgy tűnt, a városiaké volt mind… Ezek a fegyverek „valamilyen csoda folytán” 
mégsem voltak ott túl sokáig… Talán azért, mert több tiltott fegyver is helyett kapott köztük? Az 
utolsó furcsaság pedig az volt, hogy tizennégy évesnél fiatalabb és ötven évesnél öregebb lakosa nem 
volt a falucskának… Mintha mindenki értett volna a fegyverekhez, s jó erőben lett volna… Egy 
kalmárfaluban? Vannak furcsa véletlenek… 

Nem volt nehéz rátalálni egy kis csapatra, akik ilyen fegyvereket használnak, jó képességűek és 
mindemellett a mágiahasználathoz is konyítanak… Így hát elkezdődött a végtelennek ígérkező hajsza 
a Pyarroni Sörlovagok után…
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A közelmúlt eseményei 

 
A Pyarroni sörlovagoknak bizony rosszul áll a szénája… tudniillik ismét elkövették ugyanazt a hibát, 
amit ezelőtt százszor, és most a Papi Szék sem hunyt szemet felette. Egy kisebb települést sikerült 
porig rombolniuk néhány óra leforgása alatt, ahol ugyan nem pyarroni hitű emberek laktak, mégsem 
feltétlenül halált érdemeltek volna. A Papi Szék úgy döntött, maga elé hívatja a felkenteket, akik 
között elméletileg egy Inkvizítor is helyet kapott, mert felelniük kell tetteikért. A sörlovagok persze 
erre nem hajlandóak. A Papi Szék szavára Új-Pyarronba utaznak ugyan, ahol Leyk Koscom a szék elé is 
járul, azonban amikor a Dreina-katedrális köveire kéne lépniük, hogy feleljenek bűneikért, 
megtagadják a Szék parancsát, s elmennek inkább felönteni a garatra. Új-pyarron vezetése ezt nem 
nézi jó szemmel, mert a Szék szabályai ellen is vétettek (azonban azt tudni illik, hogy Isteneik 
szemében mégsem követhettek el akkora bűnt, hiszen nem vonták meg tőlük a szakrális támogatást), 
s emellett, ha kitudódik, hogy a Szék szavát sem kell mindenkinek betartania, akkor abból elég 
komoly tekintélyvesztés következhet. A kalandmodul valójában a Kacaj napján (Darton 3. hónapjának 
utolsó napján) veszi kezdetét, és a négy napig tartó ünnepség időtartama alatt kéne véghezvinni a 
feladatot, de erről majd később. Pyarron szerint 3693-at írunk, Az Amundok már bontogatják 
szárnyaikat az Ibara homokján, s bizony Észak-Ynev is forrong, kitört a 14. Zászlóháború. A város 
természetesen az Amundok ellen és az Északi szövetség mellett foglalt állást a két háborúban, s 
számos emberét küldte a hadszínterekre. Sok Pyar isten Ynevi helytartója is részt vesz a 
manifesztáció elleni küzdelemben, s számosan vonultak Rosanna de Lamar –de legalábbis az Északi 
Szövetség – zászlaja alá. A város mégsem ürült ki, sőt! Sokan a városból indulnak hosszú útjukra 
valamely csatamezőre, hisz a Kapuk Teréről igen sok helyre eljuthat az utazó (a Sörlovagok is 
térkapun át érkeztek), s ilyenkor az árak sem oly busásak, mint egyébként, hisz „Szent Ügy”-ről van 
szó.  Tehát a város a közelmúltban számos utazót engedett át magán, emiatt sok „baleset” is történt, 
amire úgy reagáltak, hogy a város összes kapuját meglehetősen nagy tudású mentalistákkal 
vigyáztatják. Senkit nem állítanak meg, azonban mindenkit átvizsgálnak kívül-belül, miközben áthalad 
a boltívek alatt. A város egyébként virágzik, építése jelenleg is zajlik, azonban nem olyan mértékben, 
hogy minden utcasarkon építkezésbe botlana az utazó, de azért találkozhatnak itt-ott velük. A falak 
közt béke honol, a nép készülődik az ünnepre, melyből ugyan az elmúlt két hónapban kijutott nekik, 
hiszen a Csend és a Sikolyok ünnepe az, amit a nép inkább ünnepel, de itt, Új-pyarronban szüksége 
van a polgároknak minden hónapban 1-2 nap kikapcsolódásra, meg kell szabadulniuk a világ 
zsongásától.  

A Kacaj napjáról, és az ekkor megrendezett eseményekről: 

A Kacaj napja Darton szent ünnepe, ilyenkor Darton papjai és paplovagjai, de sokszor maguk a hívők 
is álarcot öltenek egy-egy estére, s riogatják a hitetleneket. Új-pyarronban azonban ez egy kicsit 
másképp van, hiszen Dreina és Krad egyháza nem engedne ilyen karnevált, ezért megállapodtak 
Darton felkentjeivel, hogy békés keretek közt zajlik minden – értsd.: Majd’ mindenki maszkot visel a 
jeles napon – sokan az utána következő hármon is - , De nem riogatnak akárkit. Persze a cimborákat,  
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vagy a kocsmatöltelékeket nyugodt lélekkel, de azért válogatnak a listán. A nemesi körökben ilyenkor 
bálozni szokás – ezt meg is teszik majd várhatóan, a Kacaj napját követő harmadik napon álarcosbál, 
az azt megelőző napon pedig egy egyszerű nemesi bál gondoskodik a nemesi körök jókedvéről.  

A Pyar egyház ugyan elég sok ünnepet tart, most mégis úgy döntött a vezetés, kicsit nagyobb 
kaliberrel szolgál mindenki számára, ezért lampionokkal díszítik fel az utcákat, zászlók lengenek majd 
mindenütt, s számos mozgóárus is megvetette már a lábát néhány nappal az esemény előtt. 

A sörlovagok a karnevál előtt négy-öt nappal érkeztek a városba, három nappal előtte kellett volna a 
Dreina-katedrális főpapja elé járulniuk, azóta pihenik az út fáradalmait – magyarul isznak. Egyikük, kit 
a barátai csak Morcos Notradnak, vagy a Szőkének hívnak Darton híve – egész pontosan Airun egy 
közeli ismerőse, első tanítványai egyike - , s neki különösen fontos ez az ünnep, ezért maradásra bírta 
a társait is. Tudja, hogy sokat kockáztat, hiszen mint szakadár nem nagyon szeretik errefelé, s e 
mellett a Papi Szék is megorrolt rájuk, de azért makacsságért nem kell a szomszédba mennie… 

A várost azonban elhagyják a karnevál előtti 2. napon, s csak a karnevál napjának előestéjén térnek 
vissza ismét a falak közé. Akadt egy kis dolguk Erionban, ez a modul szempontjából lényegtelen. 

Vázlatosan megfogalmazva a történteket: 

- Ynev: Közel egy éve tart a 14. zászlóháború, a Manifesztáció is elkezdődött 

- Számos „nagy név” elhagyta Új-pyarront 

- A sörlovagok Új-pyarronba érkeztek, a Papi Szék hívására 

- Megtagadták a szék parancsát, ezért kerestetik őket 

- Mégis a városban maradtak, mert hamarosan eljő a Kacaj napja 

- A városban sok utazó fordul meg, de nem nyüzsgőbb, mint egyébként 

- Nagy karneválra készülnek 

- Lesz egy álarcosbál és egy nemesi bál is 

Sokan, köztük a sörlovagok is maszkban lesznek az ünnepségeken 
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Motiváció 

 
A csapatokat motiválni kell, hogy ne csőmodulról beszéljünk, nem szabad rájuk erőltetni a dolgokat. 
Ez a motiváció ebben a modulban különleges módon lesz meg. A közelmúltban a sörlovagok 
felprédáltak egy kisebb települést, pont emiatt kell a papi szék elé járulniuk. Ez a felprédálás adja a 
motiváció gerincét. 
 

Pyarron-hitű csapat esetén: 
A dolog teljesen magától értetődő. A karaktereket (elegendő egy pyarronita pap főkasztú karakter 
vagy esetleg egy inkvizítor a csapatban) felkérik, hogy fogják el ők a sörlovagokat. Ezt a Papi szék teszi 
meg, egy felkérés formájában.  Azért nem akarják nagy dobra verni a dolgot és mindenkivel 
kerestetni őket, mert nem vetne túl jó fényt a székre, ha kitudódna, hogy az ő parancsaikat is meg 
lehet tagadni. A játékosok jelentik a kulcsot az ügy megoldásához, kalandozókat kalandozókkal lehet 
a leginkább hatástalanítani. A feladat teljesen egyértelmű, ez a levélben is benne lesz. A díjazás 
szintén. 
 

Nem pyarron-hitű csapat esetén: 
Itt sincs komoly gond, hiszen számos motivációs lehetőség adódik. A beérkezett csapatelőtörténetek 
és karakterek után nem lesz nehéz dolog választani az alábbiak közül: 

1. Anyagias Játékosok: A sörlovagokra kitűzött vérdíj igen komoly: 50 arany minden egyes 
elfogott sörlovagért. Azonban kizárólag élve. Holtan börtönre számíthat az illető. Ez a 
vérdíj csak igen szűk körökben lett meghirdetve, de a kalandozók között biztosan akad 
valaki, aki ért a nyomozáshoz (fejvadász, tolvaj, esetleg valamiféle jó mentalista), és 
vannak kapcsolatai ahhoz, hogy megtudja az információt. 

2. Pyarron-ellenes játékosok: Egészen egyszerű. A hangulatkeltőben leírt település 
valójában egy klán székhelye volt. Lehetett ez gorviki, toroni, akár kráni is, s az innen 
származók azok, akik nagy ellentétben állnak Pyarronnal… Volt a faluban egy közeli 
hozzátartozójuk. 

3. Kihívást/hírnevet kereső játékosok: Mi is lehetne komolyabb kihívás egy kalandozónak 
annál, hogy legyőzzön valakit, aki nálánál erősebb? Nehéz lenne ilyet találni. Igazi kihívás 
lenne hát elfogni kalandozókat, akik rettegett hírűek… Talán ha sikerül, utána ők 
lehetnének rettegett hírűek, hisz valakinek az eddigiek helyébe kell lépnie, és ki mások 
lennének, ha nem azok, akik eltűntették őket a színről… 

4. Minden olyan játékos, aki az előbbiekbe nem tartozik bele: A sörlovagok igen sok 
embernek tettek már keresztbe. Ha valakiket, hát őket utálják kontinensszerte néhányan. 
Mindenkinek vannak régi sérelmei, lehet ez egy kocsmai bunyóban eltört orr, ellopott 
pénz, esetleg börtönbe juttatás, ágyba vitt nő, akármi. Ezek a régi sérelmeket 
elszenvedett egyének is tudhatnak arról, hogy hol látták őket… Ha kalandozók, nem 
fognak sokat vacilálni. 
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Levelek a játékosoknak 
 
igen 
Kedves hittársak! 
 
A nevem Corronel Boltimus, A Pyarroni Papi Szék nevében írok néktek! 
Komoly problémák akadtak az egyházon belül, néhány hittársunk figyelmen kívül hagyta a Szék utasításait, s 
faképnél hagyták uraikat. Ez meglehetősen kínos ügy, ezért gondoltunk rátok, hisz tudjuk, kalandozók vagytok, s 
mindig tiszta munkát  végeztek. A feladatotok annyi lenne, hogy elfogjátok nekünk ezt a csapatot, s kötelezzétek 
(bármilyen eszközt bevetve), hogy a szék elé járuljanak. Természetesen jutalmazásotok sem marad el; 500 ezüstpénzt 
fizetünk nektek mindegyikükért külön-külön, a legfontosabb Leyk Koscom és Notrad Morab szék elé hozatala. A 
csapat neve: Pyarroni sörlovagok. Új-pyarron utcáit járják, feltűnés nélkül kéne dolgotokat végezni. Remélem sikerrel 
jártok, s bekerülhettek a Szék Harcosainak Naplójába, s ezentúl is számíthattok támogatásunkra, s ha megszorultok, 
komoly jutalmat ígérő feladatokra. 
 

Sok sikert: Corronel Boltimus 
 

nem, 1. 3. 4. 
FIGYELEM! 
 
Keressük a Pyarroni Sörlovagok néven elhíresült kalandozó-bandát, kiknek a Papi Szék elé kell járulniuk két héten 
belül. Élve kellenek. A jutalom: ötven aranypénz minden egyes Szék elé juttatott sörlovagért. Négyen vannak, 
tapasztalt harcosok és mágiaforgatók, nem árt vigyázni. További információért keressék fel Dreina Katedrálisát 
Pyarron városában. 
 
 
nem, 2 
Barátaim! 
 
Sajnálattal kell tudatnom, hogy ……… ……… (név) ………(rokon) halálát lelte, a klán faluját ért támadás 
során. A gyilkosai minden bizonnyal a Pyarroni Sörlovagok voltak, a klán vérbosszút kiáltott ki. Az első jog nyilván 
a kedves hozzátartozóé, ezért felajánljuk, hogy öljétek meg őket. Információink szerint Pyarron városában 
tartózkodnak, és egy darabig ott is maradnak majd. A mellékelt segítséget használjátok belátásotok szerint. Nincs 
mód kudarcra, a küldetés halálig szól, nem veszíthettek. 
 
 
Minden csapattípus kap egy kis segítséget; az első két levélben ezt nem említik, de ott szerepel. 
 
A pyarron-pártiak egy levelet kapnak, mely belépésre jogosítja őket a város hivatalos épületeibe, 
ahová csak bejelentéssel mehetnének, s minden a Papi Szék által irányított helyre. 
 
A második felhívást olvasó csapatnak el kell látogatnia a Dreina-Katedrálisba, s ott névjegyzékbe 
veszik őket a feladat teljesítése kapcsán, s kapnak belépőt a nemesi és az álarcosbálra. 
 
Az utolsó levelet kapó (Pyarron-ellenes) csapat minden tagja kap egy amulettet, amivel kijátszhatja a 
mentális olvasásokat. Ez egy 100E-s emléktorzító medál, mely átírja a játékosok emlékeit, úgy, hogy 
azt a mentalisták ne fedezzék fel. 
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Általánosságban a mesélésről 

 
Kedves Kalandmester! 
 
Mint már több helyütt is olvashattad ez előtt, ez azért nem egy teljesen szabványos versenymodul. 
Nem szeretnénk megkötni a kezed a játékosok jó szórakozásának érdekében, de ez kisebb 
nehézségeket is magával von. Arról van szó, hogy nem egy irányított mederben kell, hogy játszanak a 
játékosok, hanem egy kidolgozott környezetben, ami motiválja őket, hogy ott is maradjanak. Ez a 
környezet Új-pyarron, mely kellő részletességben került kidolgozásra a szabálykönyvekben leírtak és 
a modulírók által ismert Ynev alapján. A modulban a feladatuk egy másik kalandozó-csapat elfogása, 
ez szigorú modulvezetés nélkül úgy oldható meg, hogy néhány időrendi táblázat segíti munkádat. A 
városi eseményekről is akad egy ilyen és arról is, a sörlovagok mikor, hol tartózkodnak. A nehézség 
annyi, hogy nem gondolhatunk mi sem minden eshetőségre, így adódhatnak szituációk (és a 
játékosokat ismerve fognak is adódni), amikor improvizálnod kell. Kidolgoztunk fix helyszíneket, amik 
szinte biztosan elő fognak fordulni a játék során, de emellett néhány sablon-helyszín, néhány 
színesítő elem és számos NJK is kidolgozásra került. Ezek segítenek neked abban, hogy ha a játékosok 
nem arra mennének, amerre te szeretnéd, ne kelljen teljesen magadra hagyatkoznod, hisz az lehet, 
hogy hibára kényszerítene.  
Ha a játékosok túl gyorsan vagy túl lassan haladnának (a játékidőt tekintve, a KM megítélése szerint), 
akkor bevethetsz színesítő NJK-kat, kisebb feladatokat, helyszíneket. Ezek természetesen a pontozást 
is megváltoztatják. Ha lassítod őket egy-egy feladattal, karakterrel, akkor az bizony pluszpontot jelent 
majd nekik a végelszámolásnál. Ha esetleg gyengécskén játszanak, s segítened kell őket, akkor az a 
végső pontszámot negatív irányban befolyásolja. Szeretnénk garantálni, hogy mindenki végigvihesse 
a modult, de tudjuk, hogy nem csak játékstílusban, hanem tapasztalatban és kreativitásban is 
eltérnek a játékosok. Ezért hoztuk ezeket az „óvintézkedéseket”. 
A játékidőre tizennégy órát szántunk (két nap, 3-4 , 3-4 óra elosztásban), de nem tudhatjuk előre, ki 
milyen gyorsan fog haladni, s lehetséges, hogy te sem tudod ezt megítélni a ciklus végén. Erre is 
kitaláltunk valamit; a pontozási táblázatban mindent feltüntettünk, amire a modulmegoldás szerint 
pont járhat. Ezek közül arányosan kellene megoldaniuk dolgokat az eltelt idő szerint. Ha 
túlteljesítenek, lassítani kell őket, ha alul, gyorsítani. Lehetséges, hogy valaki megoldaná a modult 
már az első négy órás ciklusban, ezt ne hagyjuk! Ha valamelyik csapat esetleg tényleg nagyon jó, s 
már nem tudsz mit kitalálni, az esetleg engedélyezhető, hogy a harmadik ciklus végére befejezzék a 
játékot, ám ekkor is érdemes lesz bevetni a színesítő karaktereket, esetleg egy-két mellékküldetést 
adva nekik, természetesen olyat, amiért a modulmegoldásban is pont járhat. Ha tökéletesen 
megoldották, akkor pedig a szabad játék is élvezetes lehet egy ilyen környezetben, csak felcsapod 
valahol a modult, ahol még nem jártak, és odakevered őket. A lényeg az, hogy mindenki jól 
szórakozzon és teljesítményének megfelelően jutalmaztassék. 
A szerepjáték pontozása már keményebb dió, itt nem tudunk irányadó táblázatot sem létrehozni, 
azonban néhány figyelembe veendő dolgot érdemes megfogadnod;  a játékosok nem relatív, hanem 
abszolút pontozás alapján kell, hogy győzzenek. Nem önmagukhoz képest kell jól teljesíteniük, hiszen 
a jobb játékra általában a jobb játékosok képesek. Nem adjuk oda az első helyet egy lelkes 
amatőrnek, megemlíthetjük, hogy nagyon jól játszott, és így tovább, de az abszolút legjobbnak kell 
legjobbnak lennie. Ugyanez a helyzet a karakterekkel is. Egy arel-papot könnyebb kijátszani, mint egy 
varázslót, (teszem azt 2:5 arányban), de egy 41%osan teljesítő varázsló nem jobb, mint egy 
maximálisan jól játszó arel-pap! Mindenki olyan karaktert hozzon, amivel jól tud bánni. Ha nem, hát 
így járt, nem szeretetszolgálat vagyunk, ami díjazza, hogy komoly karaktert hozott.  Ennyi. 
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Út a városig, a karnevál előtti idő 

 
A városba két módon lehet bejutni: Gyalogszerrel a kapun vagy térkapun keresztül. Mindenki maga 
döntheti el, hogy melyik úton óhajt odajutni, a kapuk költségét a kalandmester határozza meg. Ez a 
rész már a játékhoz tartozik! KM, próbáld meg úgy intézni, hogy fél óránál semmiképp se tartson 
tovább. Felkészülhetnek az utazásra, bevásárolhatnak, akárhol is vannak, csak játékidőben hamar 
legyen meg. A térkapuknál és a kapuknál is Varázslók állnak. Az őrség nem vesz el semmilyen 
fegyvert, csak céljuk felől érdeklődnek, s ha gyanúsak, esetleg megkérik őket, mutassák meg táskáikat 
(átkutatni nem fogják őket, így a rejtett dolgokat nem veszik észre). Számos okot elfogadnak a 
városba érkezés okaként, de ha megszeppennek a játékosok, vagy valami sablonos („hááát, izé, csak 
átutazóban vagyunk”) szöveggel állnak elő, akkor kicsit „szivathatják” őket. Lehetséges okok: 

- Kapunál: 
o A térkapukat akarják igénybe venni 
o A karneválra jöttek 
o Ismerősük lakik itt (nem kérdeznek rá) 
o Készleteket akarnak feltölteni 
o Pihenésre vágynak 

- Térkapuknál: 
o A környéken lesz dolguk 
o A karneválra jöttek 
o Ismerősük lakik itt (nem kérdeznek rá) 

A városban számos vendéglátó egység várja őket, tárt karokkal. Ezeket sablonként dolgoztuk ki, 
negyedenként, bárhová bemesélhetőek. 
A városba a karnevál előtt 1 vagy 2 nappal érkeznek, ez a Km-re van bízva. 
„A városiak nem nagyon foglalkoznak veletek, láthatóan elég elfoglaltak. Mindenki a dolgára 
igyekszik, sokan készülnek a karneválra, sokan csak mindennapjaikat élik. Főként városi polgárokat 
látni, földműveseket csak elvétve. Az utcán nagy tömeg, de nem magával ragadó forgatag, nincs 
tumultus. Teljesen hétköznapi kép. 
 
 
A város sablonos leírása: 
Csodálatos az összkép. A világ egy békés szigete ez, úgy tűnik. Mindamellett, hogy sokan vannak, 
nincs hangzavar vagy tülekedés, megfér itt egymás mellett ember és törpe, mágus és harcos, 
földműves és nemesember. Az utakat fák szegélyezik, a házak kéményén füst szállong. Másutt tán a 
hideg évszakban sincs hó, itt azonban nemrégiben esett, és nem is kevés. A háztetőkön látható még, 
hogy 30 hüvelyk [30 cm] hó is esett, de az utakról szépen eltakarították. Lovasok, gyalogosok, hintók 
egyaránt. Békés kis fogadók az út mentén, pékségek csalogatnak a friss kenyér illatával, s a díszítés is 
majdnem teljesen kész. Lampionok, fáklyák, díszek szegélyezik az utat, mutatványosokat is látni itt-
ott. 
 
1-2 napjuk tehát van. Ezt úgy töltik el, ahogy akarják.  Próbálhatnak információhoz jutni a 
sörlovagokról, de senki sem tud róluk biztosat a Dreina-katedrálisban lévőkön kívül. Ők tudják; csak a 
karnevál első napján térnek vissza, legalábbis összekötőik szerint. A valóság is ez. 
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Időrendi táblázat az eseményekről,a Sörlovagok tevékenységéről és a 
játékosokat mindenképp érintő eseményekről 

Az események 

 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 

A városban 
általában 

Megnyitó: kora 
este 
Utcabál: késő 
este 

 

Mutatványosok: 
reggel 
„lovagi torna” – 
kora délutántól 
kora estig 

Feszültség: 
gyilkosságok 
Akasztások: kora 
délutántól 2 
óránként 

Feszültség 
csökken, 
Karneválzáró: este 

A papi szék Ülés: 20:00-23:00 Darton-papi 
vonulás: kora 
hajnalban 

--- Darton-papi 
vonulás: késő este 

A fehér 
páholy 

Ülés: 12:00-24:00 Ülés: 00:00-12:00 Ceremoniális 
távozás: este 

Titkos 
visszaérkezés: 
kora délután 

A nemesi 
körök 

Meghívóátvétel: 
14:00-tól 
Vacsora 20:00-tól 

--- Íjászverseny: 
délután, Lovagi 
bál: este 

napközép – Ebéd a 
bál előtt 
késő délutántól - 
Álarcosbál 

A polgári 
körök 

Karneválozás… Karneválozás… este - Álarcosbál Egész nap 
programok 

A paraszti 
körök 

Karneválozás… Erőversenyek kora 
délután 

Kocsmaversenyek: 
késő délutántól 

Egész nap 
programok 

Az alvilág Gladiátorviadal a 
rejtett arénában 
este 

--- viadal a rejtett 
arénában: késő 
este 

Kisebb 
klánháború: 
délelőtt 
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A sörlovagokról 
D-Darton 
paplovag 
G-Gladiátor 
B-Bárd 
K-Kyel-pap 

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 

reggel alvás, FAfM  alvás, FaN  alvás, ABKSZ  Tömlöcben  

délelőtt Fogadó a 
félszemű 
macskához 

alvás, FaN  ABKSZ Felszerelésellenőrzés, 
a városban új 
eszközök beszerzése 

napközép Szabó (D,G,K), 
Fogadó a 
félszemű 
macskához (B) 

alvás, FaN  Utcán, 
lángossütőnél, 
mutatványosoknál 

A kikötőben 
sétálgatás, nézelődés 

kora délután Fogadó a 
félszemű 
macskához 

Erőversenyen 
(G,B), A városon 
kívül (D, K) 

14:30 akasztáson, 
15:00 
íjászversenyen 

Ebéd az „Antoh 
dala”-ban 

késő délután A városban, 
inkognitóban 

A városon kívül Kocsmaversenyen Álarcosbál 

kora este megnyitón, 
inkognitóban 

Városban, maszk 
nélkül(!!!) 

Kocsmaversenyen Álarcosbál 

este „talponálló” 
kocsma 
(D,G,B), Papi 
Ülés (K) 

„részeg matróz” 
kocsma 

„talponálló” 
kocsma 

Elhagyják a várost a 
karneválzáró alatt 

késő este Utcabál, 
maszkokban 

„részeg matróz” 
kocsma 

Gladiátorviadalon, 
inkognítóban 

Erionban 

éjközép alvás, Fogadó a 
narválhoz  

„részeg matróz” 
kocsma (G,B,K), 
Al Bahra-Kahrem 
szeráj (D) 

Tömlöcben  Ifinben 
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 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 

A játékosokat 
feltétlenül érintő 
események 

kora este – 
Beszéd a 
megbízóval 

késő délután - A 
szürkecsuklyások 
embere felkeresi 
őket 

napközép – A 
papi szék 
képviselője 
felkeresi őket 

--- 

 

Első nap, kora este, beszéd a megbízóval: 
Pyarron-hitű csapat esetén: 

Felkeresi őket a papi szék egy jelentéktelen képviselője (nem is kidolgozott karakter, hisz 
lényegtelen) , s beszámol arról, hogy a sörlovagok a városban vannak. Elmondja, amit 
biztosan tud, ez pedig a következő: 

- A gladiátor (és lehet, hogy a paplovag is) részt fog venni az erőversenyen a 2. napon 
- A narválhoz címzett fogadóban alszanak majd az éjjel, de a kocsmáros a barátjuk, nem 

érdemes ott akciózni 
- A papi szék támogatása jeléül átnyújt 10 aranypénzt a költségekre 

Semleges csapat esetén: 
Mindenképpen pénzért vállalták a küldetést, egy küldönc keresi fel őket. Beszámol a 
következőkről: 

- A vérdíj kitűzője el kellett, hogy hagyja várost, a karnevál utolsó napján azonban jelen lesz a 
nemesi maszkabálon. Igen befolyásos ember, aki Pyarron megbecsült nemese, s ezért vállalta 
a vérdíj kifizetését 

- A bál alatt végig itt lesznek a sörlovagok, most is itt vannak már 
- A narválhoz címzett fogadóban alszanak majd az éjjel, de a kocsmáros a barátjuk, nem 

érdemes ott akciózni 
- Előlegként átnyújt 5 aranypénzt, bizalma jeléül 

Pyarron-ellenes csapat esetén: 
Akitől kapták a nyakékeket, pszi segítségével kapcsolatba lép velük, s az alábbiakat mondja: 

- Bízik a küldetés sikerességében, ellenkező esetben nem élhetnek sokáig 
- A varázslók semmit sem vettek észre 
- Próbáljanak sietni. 

Második nap, késő délután, a szürkecsuklyások embere: 
Bárhol vannak, megtalálja őket. Gyorsan közli mondandóját, majd eltűnik. 
„A szürkecsuklyások tudnak arról, hogy itt vagytok, és mi a tervetek. Egyelőre nem avatkoznak be, de 
vigyázzatok, mások is figyelnek benneteket. A sörlovagok jó emberek. Nem biztos, hogy kifizetődő 
ujjat húzni velük, és pártfogóikkal.” 
 

Harmadik nap, napközép, a papi szék képviselője felkeresi őket: 
Egy jelentéktelen figura ismét, informálja őket arról, hogy a papi szék tisztában van azzal, mit 
akarnak. Támogatást nyújt, akárkik is ők, ne féljenek semmitől, a szék láthatatlanul fog közbeszólni. 
Ne öljék meg őket, fogják el, és vigyék a katedrálisba. Csak ebben az esetben távozhatnak élve. 
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Események leírása: 

A megnyitó: 
A négynapos eseménysorozat megnyitóján a város vezetése szólal fel. A megnyitó ki van plakátozva, 
de mindenki tudja is, hogy lesz, így a játékosoknak is értesülnie kell róla. Több helyszínen is zajlik a 
megnyitó. A főtéren, a piactéren, a kapuk terén, az elf-téren is van egy-egy színpad felállítva. A 
térkapukat ez időre lezárják, de nem a közvetlen közelükben van a megnyitó. Az utcák egy részét is 
lezárják, csak gyalogosan lehet megközelíteni ezeket a helyeket a megnyitó ideje alatt. Sültek, forralt 
bor, perec kapható mindenütt. A vezetés különböző tagjai tartják a megnyitót, mint pl. a fő jogász 
(Dreina egy papja), a polgármester, vagy az elfek képviselője. 

Az utcabál: 
Az első esti utcabálon bárki részt vehet, aki szeretne, sokan maszkokban, sokan a nélkül teszik ezt. A 
várost szándékosan nem világítják ki teljesen, hogy fáklyákkal tegyék a körmenetet, emlékezvén a 
hagyományokra. A sörlovagok is részt vesznek rajta, bár többnyire ittas állapotban. A városban több 
helyről indul menet, elöl mennek a muzsikások, mutatványosok, utánuk pedig a köznép. 
A sörlovagokat maszkjaikban igen nehéz lesz felismerni, és fontos megjegyezni, hogy ugyanaz a 
maszk nem lesz rajtuk kétszer! 
 

A papi szék ülése: 
Az ülésre nem mehet akárki, kizárólag azon papok, akik magas rangban vannak a városban, az 
inkvizítorok és a városvezetés ill. a fehér páholy tagjai. Ez utóbbiak helyett csak 1-1 küldöttük 
szerepel ezen az ülésen, ahol a fő téma a sörlovagok elfogása. A Kyel-pap is részt vesz rajta, de nem 
fedezik fel, csak miután elment. Az elhangzottakról nagy vonalakban: 

- Mindenképp el kell kapni a sörlovagokat 
- Az egyház és az inkvizíció hírnevét rontják már most is, de ha nem sikerül elkapni, tovább 

rontják 
o vad cselekedeteikkel 
o azzal, hogy megteszik ezt az egyházzal szemben 
o azzal, hogy meg tudnak szökni az inkvizítorok kezei közül. 

- Az inkvizítorok szövetséges nem foghatja el nyíltan őket, nyílt és bizonyított 
bűncselekményük ugyanis nincs 

- (Ha a kapunál nem voltak elég komoly pajzsaik ill. elmondták, hogy a sörlovagok miatt jöttek, 
vagy ha már valamely megbízói helyszínre ellátogattak, akkor azt is, hogy vannak kalandozók 
már, akik őket keresik.) 

- Van egy fanatikus inkvizítor, aki elindul, hogy felkutassa őket, és bevégezze a feladatot, ha 
más nem jár sikerrel (Jorgen az, és valójában mindenképpen el akarja kapni őket…) 

A fehér páholy ülése: 
A páholyt a sörlovagoknál kicsit komolyabb gondok izgatják. Név szerint a manifesztáció és a 
zászlóháború. Egy álló napon át üléseznek a tűtorony legmagasabb termében a legnagyobbak (akik 
még itt vannak), stratégák és csatamágusok társaságában. Egy különítményt akarnak küldeni a 
sivatagba és északra is, ezt állítják össze. A városban 8 igen magas szintű mágus van, ebből 6 távozik 
majd, és 2 tér vissza elég gyorsan. A gyűlésre senki idegen nem mehet be, nem őrség van, hanem 
mágiával akadályozzák meg bármi kijutását (információ) vagy bejutását (idegen) a teremből. 
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A meghívóátvétel: 
A nemesi negyedben a főtéren lehet átvenni a meghívókat. Öt esemény lesz az elkövetkezendő négy 
napban, ezekre négy meghívóval lehet belépni. Ezek az események: Első este nemesi vacsora a 
tanácsteremben, a harmadik napon íjászverseny a főtéren délután, este pedig lovagi bál, utolsó este 
pedig közös meghívóval látogatható az ebéd és az álarcosbál. Meghívót minden eseményre 
másképpen lehet váltani/szerezni/kapni, ezt lásd majd a külön eseményeknél. 

A nemesi vacsora 
Az első este a legtöbb városi nemesi család, és számos család az államszövetség más részeiből is 
képviselteti magát. A tanácsházban 500 fő számára készül remek vacsora vadhúsból, szárnyasokból. 
Legalább száz féle étel készült, s italok terén is széles a választék. A vacsorára bárki válthat jegyet, aki 
a meghívóeladó-sátornál (főtér) bizonyítani tudja nemesi származását, és rendelkezik 2 arannyal. 
Minden nemesi származék egy kísérőt vihet magával (nemtől függetlenül). A nemesi származást 
okleveles, precíz szemű jogtudor vizsgálja, akit nehéz átejteni.  
 

Gladiátorviadal a rejtett arénában 
Az első estét az alvilág is egy kis mulatsággal nyitja, egy viadalt rendezne, ahol Sector Marcon lép 
majd fel, az aréna bajnoka. Természetesen előtte más harcosok is fellépnek, összesen nyolc pár fog 
harcolni az este során. Sector az utolsó, ellenfele egy Korg, akit hosszú küzdelemben győz le. Nem 
sérül meg komolyan, bármikor újra kész a harcra, egyszerűen kiismeri ellenfelét. Ha a játékosok ott 
vannak, éreztethető velük, hogy milyen jó harcos is Sector valójában. 
 

Mutatványosok 
A második nap reggelét nyitják ők, ez a város meglepetése. Egy hatalmas vándorló cirkuszról van szó 
valójában, mely nagyjából ötszáz főt számlál. A város több pontján állítják fel standjaikat, 
színpadaikat, és kápráztatják el a nézőket. Reggel 7 órától érkeznek az erioni térkapun át, a város 
szép summát fizetett érkezésükért. Nyolc órától már bemutatókat tartanak, erős emberek, szakállas 
asszonyok, állatidomárok, szóval minden, ami egy cirkuszban lehet…  
 

„Lovagi torna” 
A Lovagi torna a második nap délelőttjén zajlik. Nem nevezhető valódi lovagi tornának, hiszen nem a 
nemesi körök szervezik, a köznép programja ez. Bárki nevezhet, a helyszínen, a nevezési díj egy ezüst. 
Mindenki saját felszerelésében vehet részt a tornán. Van vívás (frissen festett fa fegyvereket adnak, 
amelyek megfogják a találat helyszínén a ruházatot), koslökés, lovaglóverseny (egy egyszerű 
lovaglópályán), és az esemény fénypontjaként két valódi lovag küzd meg, valódi fegyverekkel, első 
vérig. Az első helyezettek is csak kisebb jutalmat kapnak (valamiféle medált, esetleg 1-2 aranypénzt), 
a program célja a szórakozás, nem valódi verseny ez. Számos helyi van jelen az eseményen, a 
sörlovagok viszont az igazak álmát alusszák… 

Darton-papi vonulás 
A városban van Darton-templom, s az összes ottani pap elmegy vonulni a második nap reggelén. 
Halkan énekelnek, s az ilyenkor szokott dolgokat teszik (fáklyásmenet, ellátogatás a temetőbe, közös 
imádságok). A menethez csatlakozni nem lehet (hacsak nem Darton-pap az illető), de követni őket 
igen. Számosan teszik ezt, néhányan érdeklődők, sokan nagyon vallásosak, néhányan pedig véletlenül 
keverednek oda. 
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Erőversenyek 
Mint minden városi ünnepen, itt is tartanak erőversenyeket, ahol a város kemény legényei 
bizonyíthatnak szívük választottjának, apjuknak, maguknak, egymásnak. Nem vehet részt akárki, egy 
egyszerű szkanderrel döntik el, ki vehet rajta részt. Kültéren zajlik, de el van kerítve, s a bejáratnál ül 
egy keményebb fickó (Szkander-érték: 85), őt kell legyűrni, hogy bejuthasson, aki be óhajt. A 
gladiátor lazán, a bárd pszije segítségével jut be. Öt versenyszámban mérik össze tudásukat a 
jelenlévők, A versenyszámok a következők: 

- Szkander (33 résztvevő, egyenes kiesés, a tavalyi győztesnek csak a 4. helyért vívott 
küzdelemtől kell játszania) A szkander-értéket az alábbiak alapján lehet számítani: 

o Erő*3 
o Állóképesség 
o Egészség 
o Ügyesség /2 
o Intelligencia / 2 
o Kocsmai verekedés (Af: 5, Mf: 15) 
o Ökölharc (Af:3, Mf:6) 
o Birkózás (Af:10, Mf: 20) 
o Az átlag szkanderozó értéke itt: 42+13+12+5+5+5+3+10=95 
o A gladiátor szkanderozó értéke: 54+18+20+9+5+3+10=119 
o Ha nem szólnak közbe, a gladiátor simán győz. 

- Súlyemelés (vizeshordók, kb 25 résztvevő), a maximum súly 300 ynevi font. Ha nem szólnak 
közbe, a Gladiátor a 2. helyen végez. A súlyemelő-érték (érték-80 ötszörösét képes felemelni 
az egyén): 

o Erő*5 
o Állóképesség*2 
o Szakma-súlyemelő/erős ember, stb. (Af: 10, Mf: 30) 
o A gladiátor súlyemelő-értéke: 90+36=126 
o Az átlagérték: 100 
o A győztes értéke: 85+32+30=137 

- Súlylökés – csak úgy, mint a lovagi tornán, itt is egy sínen kell fellökni a súlyt. 50 induló. A 
gladiátor győz. Az érték: 

o Erő*3 
o Ügyesség 
o Intelligencia/2 
o Az átlagérték: 55 
o A gladiátor értéke: 56+18+5=79 

- Szekértolás – egy hordókkal megrakott szekeret kell minél rövidebb idő alatt eltolni 20 
méteren. A gladiátor győz a 16 induló közül. Az érték (100 szegmens – „érték” idő alatt képes 
eltolni): 

o Erő*3 
o Állóképesség*2 
o Kocsihajtás/építészet képzettség (Af: 2, Mf: 5 – tudja, hol lehet a legjobban 

megfogni) 
o A gladiátor értéke: 54+36=90 
o Az átlagérték: 45+30=75 
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- Kötélhúzás – csoportos sport, ahol inkább a testsúly számít. 4 
csapat indul, a gladiátor csak nézi. A kobzos poénból pszi-lökés segítségével meglöki a 
döntőben a legerősebb lábfejét. Így ők kapnak ki. 

 

Feszültség a városban: Gyilkosságok 
A városban a második éjszaka folyamán három gyilkosság történik, és a délelőtt során további kettő. 
Valójában a véletlen hozta össze az öt dolgot, ugyanis kettő alvilági leszámolás, egy családon belüli 
ügy, egy személyes vérbosszú és az utolsó egy elf-konfliktus miatt következik be. 
Az első gyilkosság: 
A szürkecsuklyások egyik embere leli halálát a Kockavetők mérgezett dobótőrétől, azonban a város 
egy olyan részén, ahol gyakoriak az őrjáratok. A halottat így nincs mód eltakarítani, a városőrség 
felfigyel rá. Éjjel 11 órakor történik, a polgárnegyedben. 
A második gyilkosság: 
A tengeri farkasok követik el ezt a gyilkosságot, a hajójukra visznek egy fickót, akivel üzletet kötöttek 
volna, azonban a megszerzett javakat (ajzószerek) az úriember nem tudja kifizetni. Így a tengerben 
végzi, tengerészkéssel a hátában. A vízi hullát hajnalban fedezi fel egy halászni induló polgár. A 
gyilkosság éjközép után fertályórával történik. 
A harmadik gyilkosság: 
Egy részeg fickó keveredik haza hajnali négy körül a kocsmából, a szegénynegyedben. Felesége 
sodrófával várja, majd egy hosszú vita után megüti férjét, aki elesik, és betöri a koponyáját, a feleség 
sokkot kap, így ura elvérzik. A szomszédok hallották a veszekedést és az esés hangjait, így átmennek, 
és látják a dolgot. 
A negyedik gyilkosság: 
Egy őrült fickó, aki elvesztette családját a dúlás során itt ér be egy nomádot, s egy kocsmában a 
fogadónegyedben végez vele. Késő reggel, fél tíz táján történik az eset, a fickót természetesen 
elfogják. 
Az ötödik gyilkosság: 
Annak ellenére, hogy az elfek békés népeknek számítanak, ami az övék, azt akár vérük árán is 
megóvják. Itt is ez történt. Egy nemesi család birtokáról egy kalandozó-haramia (valójában egy részeg 
kobzos) ellopta a családfő különleges lovát. A városkapukhoz érve már nem engedhették ki, vad 
menekülésbe fogott, majd egy elf nyílvessző végzett vele, átlőtték a torkát, miközben vágtatott. A 
családfő magára vállalta a büntetést. Természetesen nem akasztják fel, pénzbírság megfizetésére 
kötelezték (bár a kobzos nem helyi volt, a városiak szeme láttára öltek meg valakit…). 
 

Akasztások 
Körülbelül fél háromkor akasztják az első embert, s kétóránként utána a másik hármat. Az akasztást 
az akasztott személyének leírása (foglalkozás, család, stb.), a bűnei citálása (mindenkihez kitalálnak 3-
4 bűnt, szokás szerint a nyakába varrnak olyan dolgokat is, amikért nem ő volt a hibás, de a vezetés 
rákeni). Az utolsó akasztás fél kilenckor történik. Minden akasztáson számos helyi vesz részt. A 
szegénynegyed egy nagy terén (egerek tere) történnek. Az akasztott személyekre kenik a 
gyilkosságok egy részét, de más okból is akasztanak akkor már… 

A fehér páholy mágusainak ceremoniális távozása 
A páholy tanácsa az első két napon tartott gyűlésen döntött; újabb mágusokat küld a csatatérre, hogy 
jelenlétükkel és erejükkel befolyásolják a küzdelmek kimenetelét. Hat varázsló indul útnak a 
harmadik estén, A nép előtt, díszes öltözetben, nagy dobra verve. Hárman a zászlóháborúba 
kapcsolódnak be az Északi Szövetség oldalán, hárman pedig Amhe-Ramun démonai ellen küzdenek 
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majd az Ibarában. Ketten majd visszatérnek, de erről senki nem tud a 
páholy tagjain kívül. A meglévő térkapukon távoznak. 

Íjászverseny 
A városban igen sokszor rendeznek íjászversenyt, a polgárok közt számos mesterlövész van. Négy 
kategóriában versenyezhet, aki óhajt: Az elfek között, A hivatásosak között (katonák, kalandozók), a 
polgárok között (felnőtt férfiak), és az egyéb városiak között (nők, gyerekek). A sörlovagok is részt 
vesznek a rendezvényen, de csak nézőként. Álljanak itt a CÉ-k, amikkel nyernek az íjászok: Elfek: 110, 
Hivatásosok: 85, Polgárok: 65, Egyéb városiak: 40. A feladatokat itt nem részletezzük, ha esetleg egy 
játékos részt akarna venni, valami egyszerű rendszert érdemes kitalálni ( egy példa: növelik a távokat, 
a győztes CÉ-je +50 a max táv (tíz lövést kell leadni, így közeledünk az 50es átlagdobáshoz)). Délután 
háromtól este hatig tart a verseny. Meghívóval lehet belépni rá, melyet bárki vásárolhat magának 1 
ezüstpénz fejében a Meghívóátvétel helyszínén. A győztesek pénzjutalomban részesülnek. 
 

Lovagi bál 
Fontos esemény a lovagi körökben, ritkán rendeznek ilyen nagyszabású eseményt.  Pyar és Shadoni 
lovagok kaphatnak meghívót ingyen a meghívóátvétel helyszínén, egyéb, az államközösséggel 
szimpatizáló nemzetek lovagjai válthatnak, öt aranypénz fejében. A bálra díszvértben kell érkezni, a 
lovag kíséretét egy hölgy és két csatlós adhatja. A bálon muzsika szól, sokan táncolnak, néhányan 
csak beszélgetnek. A helyszín Arsus lovag rezidenciája (részletesen nem kerül kidolgozásra, de a 
lovagnegyedben van, egy díszes kastély lényegében) , ahová mintegy hetven meghívott érkezik, 
százhúsz kísérővel. Vacsora nincs, de ételt szolgálnak fel. Nagyjából éjközépkor ér véget, a bál 
szépének megválasztásával. 

Polgári Álarcosbál 
Ez az az álarcosbál, amin bárki részt vehet. Nincsen meghívó, bárki vásárolhat jegyet a helyszínen, a 
Polgárnegyedben. Egy nagy fogadó a helyszíne, melyet teljes egészében kibéreltek. Nagy kert, 
számos szoba és egy nagy „bálterem” alkotja a helyszínt, svédasztal és muzsikuskvartett gondoskodik 
a jókedvről. A nemesi körökből senki nem vesz részt a bálon, úgy gondolják, ez a köznépé, és nem 
elég emelkedett a hangulata. Legalább kétszázan érkeznek, sokan nem is csak álarcban, de egész 
jelmezben. A polgárokon kívül néhány kalmár és az alvilág is jelen van az eseményen, a kalmárok 
természetesen nagyzolnak, az alvilág emberei pedig a háttérbe húzódva figyelik az eseményeket. Ha 
a játékosok is jelen vannak, figyelik őket, láthatóan, de kerülik a konfliktust. 
 

Kocsmaversenyek 
A pórnép és az alkoholisták próbatétele ez.  A Talponálló kocsmában és a Részeg matróz 
kocsmában párhuzamosan zajlanak az alábbi versenyek: 

- Sörváltó: tíz-tíz ember, egymással szemben, egy korsó sörrel. Koppintásra indul a verseny, 
amint az első leütötte a korsóját kezdhet inni a második. Számos csapat nevez az eseményre, 
a sörlovagok is megteszik ezt, a Talponállóban. Hárman vannak, de részt vehetnek az 
eseményen. A harmadik helyen végeznek összesítve, nagyjából harmincöt másodperc alatt 
legurítják a tíz korsót. A győztes idő huszonhat másodperc. A Kyel-pap nem fogyaszthat 
alkoholt, ezért ezen nem vesz részt. 

- Egyéni sörváltó: Az első három helyezett a három sörlovag: Notrad 1,5 szegmenssel, Niudrog 
2,1 szegmenssel és Nofop 2,3 szegmenssel. 

- Kocsmai verekedő verseny: vértezet nélkül, egyszerű boksz, szabályok nélkül. A győztes 
Nofop, aki az „agyonütlek egy asztallal” taktikát alkalmazva gyűri le a keménynél keményebb 
kocsmai bunyósokat. 
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- Hordóhajítás: itt a nép meghökkentéséért Nofop és 
Notrad nem áll be, Niudrog azonban elméje segítségével feltornázza erejét, így ő nyer, hat 
méterre hajítja a félmázsás hordót. 

- Byzontömlőivás: A feladat egyszerű. Egy Byzon gyomrából készítenek tömlőt, tizenöt liter, az 
győz, aki a leghamarabb megissza. Nofop elindul, de körülbelül tíz liternél már kidől, de így is 
az előkelő negyedik helyen végez. Egyetlen ember tudja kiinni: Csülök, a Talponálló 
kétmázsás kocsmárosa. 

- Kapd el a patkányt: Egy patkányt eresztenek el a kocsmában, az győz, aki a leggyorsabban 
elkapja. Mágiát, pszit, fegyvert nem használhatnak. Notrad nyeri a versenyt, mintegy hat 
másodperc alatt találja el egy székkel a dögöt. Niudrogék nem indulnak. 

- Átkozd meg ellenfeled: Az győz, aki a legcifrább káromkodással nyeri a versenyt. Ha a 
játékosok nem szólnak közbe, Niudrog nyer, az alábbi mondattal: „Hogy Arel rohassza meg a 
fát, ami a sírodra hajlik, miután Darton varjai játszottak szemeddel, te pinaszomorító 
kisköcsög! Orwella anyádnak köszönd, hogy nem vágott a falhoz rögtön születésed után!” 

- Orkok vére: Töményszesz, nagyjából 93%-os, valójában kukoricából, barackból és búzából 
főzött igen erős, és borzasztó rossz ízű szesz. Az győz, aki leghamarabb megissza a kimért fél 
litert. Nofop nyeri a versenyt, mert Notrad 22ig tornássza az egészségét. Ketten 
megvakulnak, és egy halottja is van a versenynek. A kisebb kaliberű dolgokról nem is 
beszélve. 

Összességében a Sörlovagok csapata nyeri a versenyt, száz liter közepes minőségű bort, amit 
azonban Leyk azonnali kijelentésével kénytelenek Kyel egyházának adományozni, mint „áldozati 
ajándékot”. 

Állatos gladiátorviadal a rejtett arénában 
Minden héten rendeznek ilyen viadalt, számos fogadást kötnek, általában az állatok győznek. 
Pontosabban mindig az állatok győznek. Azok küzdenek ellenük, akik rabszolgának nem voltak jók, 
vagy akik harci rabszolgák. Előbbiek kutyákkal-farkasokkal, utóbbiak akár oroszlánt, vörös krokodilt, 
medvét kaphatnak. Négy küzdelmet hirdetnek, azonban a harmadik közben tör ki a botrány; Leyk 
felfedezi, hogy a nyerésre álló gladiátor tudatát befolyásolják, és elvétetik vele a gyilkos csapást. 
Csendben jegyzi meg, de az erősen ittas másik háromnak ez is elég: Bundát kiáltanak, a közönség két 
táborra szakad. Az egyik fele csatlakozik hozzájuk, a másik ellenük ágáll. Hatalmas verekedés, és 
bizony vérengzés van kialakulóban, de ekkor közbelépnek az őröknek kirendelt harci gladiátorok és a 
Kockavetők számos más embere. Mágiahasználók és fegyverforgatók egyaránt. A sörlovagok csak 
erővel akarják eldönteni a dolgot, de elbízzák magukat. Mire észbe kapnak, Nofop és Notrad torkának 
tucatnyi penge feszül, és Leykék kénytelenek feladni magukat, hogy társaikat életben tarthassák. 
Ajándékuk az, hogy a tömlöcben tölthetik az elkövetkezendő időt, egészen addig, amíg ők nem 
lesznek az állatos viadalok résztvevői… Persze ők kitalálnak majd valamit, de ez már nem ide tartozik. 

A második Darton-papi vonulás 
A második vonulás az elsőhöz hasonlóan zajlik, azonban az utolsó nap késő este, ezzel úgymond 
lezárják a szék részéről az ünnepet. A papok zászlókkal, fáklyákkal vonulnak, talárban, maszkokban. 
Ezen az estén hitük szerint nem folyathatja senki felebarátja vérét. E szerint ezt az estét együtt töltik 
az ortodox és a maremita irányzat képviselői. Béke honol a szék falain belül, nincsenek viták, nem 
lehet gyűlést rendezni (kizárólag rendkívüli háborús helyzetben, de ez még nem az). 

A Fehér Páholy mágusainak titkos visszaérkezése 
A mágusok egy része az utolsó napon titokban érkezik vissza. Többen azért jönnek, mert olyan 
információik vannak, amit nem tudnának másképp biztonságosan eljuttatni a Páholyba, csak 
személyesen (még mágiával vagy pszivel sem), emellett van, aki megsérült, mert már küzdenie 
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kellett, és van, aki csak tárgyalni ment. A papi negyedben lévő titkos térkapuk 
egyikén érkeznek vissza, és láthatatlanul jutnak el a Páholyig. (Érkedes lehet például, ha a karakterek 
valahogyan összeakadnak egy láthatatlan mágussal…) 

A nemesi álarcosbál előtti ebéd 
Az álarcosbál előtti ebéden a nemesség színe-java tiszteletét teszi, az ellenőrzés nagyon komoly, 
hamis nemesek nem juthatnak be szinte sehogyan. A nemesek egy U-alakba rendezett asztalnál 
kapnak helyet (a bál helyszínének aulája van berendezve erre a célra), számtalan fogást szolgálnak fel 
számukra, különlegességeket, és remekül elkészített egyszerű ételeket egyaránt. A nemesek kísérete 
is étkezik, ők az emeleti galériában, egy svédasztalos ebéd mellett tölthetik el a kora délutáni órákat a 
bál idejéig. Az ebéd végeztével egy órára el kell hagyniuk a belteret, de a kert park-részében vagy a 
városban valahol másutt mindenki talál magának elfoglaltságot. A legtöbben más ruházatban 
érkeznek majd a bálra, ezért a bál házigazdájától szobát kérnek, ahová beveszik magukat egy órára, s 
ott öltöznek át, és készülnek az estére. Luxuskategóriás örömlányok, villámgyors kezű szabók, drága 
kelmékkel kereskedő dzsadok, kereskedő hercegségekbeli ékszerészek  is érkeznek erre az órára, 
hogy minden apró kívánságát teljesíthessék a nemeseknek, és busás vagyonra tegyenek szert. 
Néhányan közülük a bálra is hivatalosak. 
A meghívóhoz valódi pyar-párti nemesi származás szükségeltetik, melyet nemesi oklevélkészítők 
tanulmányoznak, akik mesterei a szakmának. A meghívó ára a városi lovagok számára 5 arany, egyéb 
lovagok számára 20 arany. 

A nemesi álarcosbál 
Az álarcosbál lényegében a nemesi körök karneváljának záró eseménye, melyet csupán két éve 
tartanak ezen ünnepen, de a nagy sikerre való tekintettel valószínűleg a jövőben is helyet kap a 
nemesi körök programjai között. Az ünnepélyen egymást követik az események, a színpadon 
beszédeket mondanak a zászlóháborúk veteránjai, a világot látott hős lovagok, a város támogatói, 
humorista is lép fel, de az idő nagy részében a Shadonból érkezett zenekar adja az este hangulatát. 
Nem tér el egy egyszerű báltól, felszolgálók, táncoló nemesek, sarokban beszélgető párok, sürgölődő 
szolgálók jellemzik az egész estét. A sörlovagok táblázata itt található. A bál nyugalmáról és 
biztonságáról nagyjából kéttucat katona gondoskodik, egy részük városőr, a többiek a bált szolgáltató 
nemes, de Ralla emberei. 

A polgári és paraszti körök programjairól 
A polgári és nemesi körök az utolsó nap során számos programot szerveznek. Ezek itt nem kerülnek 
leírásra. A játékosok bármelyike részt vehet ezeken a programokon, bármilyen vicces feladat lehet, 
ha esetleg az eddig leírt programok valamelyikéből kimaradtak, az is nyugodtan bevethető. 

A kisebb klánháborúról 
A sörlovagokat a harmadik este folyamán elfogják, és ez a szürkecsuklyások tudtára jut. Mindemellett 
a Tengeri Farkasok is összetűzésbe kerülnek a Kockavetőkkel, így utóbbiak jövője egyáltalán nem 
biztos a város falai közt. A negyedik nap hajnalán néhány Kockavetővel ismeretlenek végeznek, 
sikátorokban találják meg az összekötők hulláit. A Kockavetők mentalistái kiderítik, hogy a Tengeri 
Farkasok a tettesek, így komoly vita alakul ki közöttük. Kisebb verekedések, és hasonlók után a 
Szürkecsuklyások jelentések szerint a közbeavatkozás halaszthatatlan, így ők is bekapcsolódnak, a 
város alvilága felfordul néhány perc alatt. Mérgezett köpőcsövek találják el a bandatagokat, akik 
sokszor álruhában, átlagos polgárként hanyatlanak a földre a tűk nyomán. A városőrök próbálnak 
közbelépni, de őket kiszorítják a játszmából eszközeikkel. A viszálykodás délutánra elül, mindhárom 
fél számára áldozatokkal jár a dolog, és megkezdődnek a tárgyalások, egy rejtett helyen a három 
banda vezérei között. Estére a foglyok gazdát cserélnek, és rendeződik a helyzet.
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A Karnevál első napja 
Az első nap még inkább az előkészületekről és a szabad szórakozásról szól. Rendhagyó ez az ünnep, 
hisz a maszkok ünnepén szokás ilyen kaliberű rendezvényt lebonyolítani, azonban Új-Pyarron vezetése 
úgy döntött, hogy ilyen vészterhes időkben (A zászlóháború és az amundok megjelenésének híre) 
jobb, ha eltereli a köznép figyelmét ezen dolgokról, és azoknak, akiknek sok közük van a dologhoz (a 
Papi Szék, a nemesi tanács, stb.) szintén kikapcsolódást jelenthet. 
 
A játékosok ekkorra mindenképp jelen vannak a városban, és remélhetőleg sikerült az 
előkészületekkel is végezniük. Minden nyitva áll hát előttük, hogy belevessék magukat a városi 
forgatagba és kézre kerítsék a sörlovagokat. KM! Mielőtt belevágnának a nagy feladatba, döntsék el, 
mit is akarnak valójában! Üljenek le, beszéljék át, megölni vagy elfogni akarják-e őket, és kinek adják 
a kezére. Ez a későbbiek során fontos lesz, amikor a hatalmi harcokban állást kell foglalniuk, és 
ráébrednek, hogy nekik semmi hasznuk nem fog származni abból, hogy belevágtak.  
 

A sörlovagok: 
Ők az első nap előtti éjjelen érkeznek vissza a városba, a környéken intéztek el ezt-azt. [Régi 
ismerősök meglátogatása, kisebb rablóbandák felszámolása, stb…]. Jöttükről tud a városi alvilág, s a 
papi szék is (összefonódás? ).  Itt kell leszögezni, hogy a reggel nem a sörlovagok ideje. Általában 
fáradtak/álmosak/másnaposak még reggel, így egy korán kelő csapat ekkor csaphatna le rájuk a 
legnagyobb eséllyel, azonban a körülmények itt is éppoly nehézzé teszik, mint bármikor máskor. 
A reggel a Félszemű macskához címzett fogadóban éri őket, s itt is maradnak délután négyig, egy kis 
kitérőtől eltekintve.  Néhány napja a városba érkezésükkor elmentek egy szabóhoz, ahol leadták 
ruháik egy részét, s most fogják  felvenni. [Ezt akár a fogadóstól is meg lehet tudni némi kenőpénz 
ellenében] A bárd marad egyedül a fogadóban, vigyáz arra a felszerelésre, amit otthagytak, és 
kipiheni a tegnap esti eseményeket… Egy nemeshölgyet csábított el az éjjel, s vitte őt ágyába, majd 
hajnalban kilopózott onnan, s csatlakozott a banda többi tagjához.  
A szabóhoz dél körül indulnak, s másfél óráig vannak oda. 15 perc út, 15 perc a szabónál, 30 perc 
maszk-keresés maguknak, 30 perc visszaút (bedobnak egy sört is). 
Miután megérkeztek, kiadós ebédet vesznek, felszedelődzködnek, majd lovaikat a Narválhoz címzett 
fogadónál kötik ki. A lovászfiúk egyből a lovakért sietnek, s ellátják, elviszik azokat, s megvédik életük 
árán is. A fogadós ugyanis jó barátjuk, s a megbeszéltek szerint cselekedtek. Visszatérnek a főtérre, 
hosszú köpenyekben, fejükben kalappal. A kobzost nem látni velük. [A nagyon alaposan figyelőket 
vagy profi emberismerőket tájékoztatni lehet, hogy mintegy 25 perccel utánuk indult el, magát 
elmaszkírozva, s végig látótávolságon belül marad. A megnyitón majd véletlenül melléjük keveredik.] 
Este 8 táján aztán, a megnyitó végeztével beveszik magukat a talponálló kocsmába, ide viszont a 
Kyel-pap nem tart velük.  
 
A játékosok szinte bármikor megpróbálhatnak lecsapni rájuk, de ha nem figyelték meg őket, és 
nincsenek információik, könnyen „lukra futhatnak”, számos kalandozó van a városban. 
A szürkecsuklyások valóban figyelik a sörlovagokat és a játékosokat is, apró eszközökkel próbálják 
meg céljuktól minél távolabb vinni a játékosokat nyílt terepen. 

- Erre jó módszer lehet például az, ha az egyik játékost úgy lopják meg, hogy felfigyeljen rá.  
Valamilyen számára értékes dologtól fogják megfosztani, aminél valószínű, hogy követi a 
tolvajt. Profit fognak küldeni, aki úgy halad, hogy ne veszítsék szem elől, de ne is érjék utol. 
Ha elég távol került tőlük (10 perc üldözés), eldobja a tárgyat, és eltűnik egy ajtó mögött. Ha 
a karakterek mégis elkapnák, nem tudnak semmit kiszedni belőle, de hamarosan várhatják a 
klán többi tagját, akik követelik a kiadatást. Ha ezt nem teszik meg, szembe kell nézniük a 
klán haragjával. KM! Ha ilyesmire kerülne sor, érzékeltesd a játékosokkal, hogy ők elég  
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- kisstílűek ahhoz, hogy egy világméretű tolvajhálózattal felvegyék a versenyt. (Ez a modulban 

több helyen is igaz lesz, az egyik lényeges momentum az, hogy legyőzzék azt az érzést, hogy 
nem fog nekik sikerülni. Még ha nem is sikerül ténylegesen kézre keríteniük a sörlovagokat, 
akkor is fontos szempont a szerepjátékos értékelésnél például ez a lelki vívódás. 

 
A Kyel-pap azért nem tart velük este, mert elmegy a Papi Szék ülésére, ahol többek közt az ő ügyüket 
is tárgyalják. A háttérben marad végig, a szolgák, akik beengedik, nem is tudják, ki ő valójában, csak a 
pecsétgyűrűnek engedve engedik be a gyűlésre. A szék oszlopos tagjai persze értesülnek az ülés után 
arról, hogy az egyik gyanúsított itt járt, azonban már nem tehetnek semmit. Ez még nagyobb haragra 
gerjeszti őket, a mellett, hogy a Kyel-pap –és így az egész kompánia- is tud már terveikről: 

- Több csapatot is találtak az elfogásra 
o Vérdíj került ki egy nemes által rájuk, ha ezen az úton fogják el őket, akkor is a szék 

elé kell járulniuk 
o Állítólag a település –ami miatt lényegében ide kellene jönniük- valamilyen szekta 

faluja volt, így valószínűleg ezen szekta is keresi őket. Meg kell őket akadályozni 
abban, hogy sikerüljön tervük, ugyanis ők meg akarják ölni őket, ami rossz fényt 
vetne a székre több szempontból: 
 1. A szék nem tudta időben elfogni őket 
 2. Pyarronban, ahol elvileg a Szék tart rendet történik gyilkosság 
 3. Ellenfeleik gyengének fogják őket látni, mert nem tudtak megállni pár 

kalandozóval szemben 
 4. Mégiscsak hithűek, és van köztük egy inkvizítor is, az egyház nincs abban a 

helyzetben, hogy egy ilyen veszteség felett szemet hunyhasson 
Így tehát az első este során a Kyel-Pap elmondja társainak a helyzetet, innentől még éberebben 
figyelnek (ami leginkább a papról lesz elmondható, a többiek ugyanis néha felöntenek a garatra) 
 
Jó lehetőségnek ígérkezhet a játékosok számára ebben a helyzetben elkapni a papot, azonban nem 
szabad elfelednünk, hogy ő egy inkvizítor, és „áldatlan tevékenységükről” nem szerzett tudomást a 
város. Ha szorul a hurok, Leyk Koscom nem fél bevetni egyházi hatalmát, és ha felmutatta a gyűrűt, 
akkor bizony az összes katona, sőt, még a polgárok is védelmére kelnek a városban… Mészárlást 
rendezni nem lehet, és egy inkvizítor szavával szemben nem sokak szava állja meg a helyét. Ő maga 
igaznak és tisztának tartja magát, úgyhogy mágikus hazugságfelfedezéssel sem derülhet ki semmi 
cifra. Az pedig más tészta, hogy Kyel-papi volta miatt jó eséllyel felismeri a hazugságot és ő maga 
soha sem hazudhat. 
 
A pap ezt az utcabálon mondja el, ahol maszkokban sodródnak a tömeggel, és közben 
tapasztalataikat osztják meg egymással. A másik három fickó természetesen sörözött, a gladiátor 
matt részeg.  
 
A hátteret leírtuk, a helyszínek, ahol a sörlovagok tartózkodnak le vannak írva, a többit rád bízzuk! 
A játékosok valószínűleg próbálkozni fognak már az első napon, ha csak egy kis hiba is van 
gondolatmenetükben, ne add meg nekik, amit akarnak! Remélhetőleg nem lesz tökéletesen 
gondolkozó csapat, és így az első napon kudarc éri őket, amiből tanulnak, amin gondolkoznak, és ez 
adja a modulmegoldás sava-borsát. 
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A Karnevál második napja 
A második napon számos esemény zajlik, a sörlovagok is aktívak. Itt ismerhetik meg a várost, a 
rendezvényeket és a sörlovagokat a játékosok. 
KM! A játékosok minden információt megkapnak a rendezvényekről, hisz számos helyen ki van 
plakátozva, és mindenki erről beszél. Azt nem tudják, hol lesznek a sörlovagok (persze megtudhatják 
számos forrásból), de a rendezvényekkel tisztában vannak. 
 

A sörlovagok: 
Az előző este fáradalmait pihenik, délben kel még a Pap is. Délután kettő körülre szedik rendbe 
magukat, reggeli, felszedelődzködés, majd kétfelé válnak. A gladiátor és a kobzos az erőversenyekre 
indulnak „szórakozni”, míg a Paplovag és a Kyel-pap a városon kívülre látogat. Egészen pontosan egy 
Ellana-szentélybe, mely a várostól északra, egy ligetes területen fekszik. A főpapnő régi ismerősük, s 
ők mindig is anyagi támogatást nyújtottak a szentélynek, és míg a paplovagnak ezt az ifjú leányok 
meghálálták (), a Kyel-pap a főpapnővel beszélgetett, s információkat kapott, sokszor megbízatást 
is. Ez most sincs másképp, Új feladatot kapnak a papnőtől: 

- Erionba kell menniük, az egyik ottani Ellana-templomban ugyanis megöltek egy papnőt két 
nappal ezelőtt. Egyelőre a városrendészet nyomoz az ügyben, de úgy sem fognak semmire 
jutni, mert valószínűleg nem kisstílű leszámolásról van szó. Pár nap múlva esedékes 
indulniuk, fényt kell deríteniük a gyilkos kilétére, az ottani főpapnő elé kell vinniük. A fizetség 
tíz aranypénz lesz, és majd el kéne hozniuk egy ékszert is az itteni papnő számára.  

Miután a pap meghallgatta az alapvető információkat, és megbeszélte ezt a paplovaggal, utóbbi 
elmegy szobára két hölggyel, előbbi pedig elméje hatalmával értesíti a kobzost, hogy jöjjenek a 
szentélybe, nélkülük nem akar dönteni. Ezért az erőversenyeket elhagyván a városban lévő két 
sörlovag is útra kel. Míg kiérnek a pap hétköznapi és egyházi témákról beszélget a főpapnővel, 
megtudja, hogy milyen komolyan keresik őket, de nem foglalkozik vele egyelőre. Amint kiérnek a 
társak, és a paplovag is „végez”, leülnek, és átbeszélik, majd elvállalják a feladatot. Két-három napon 
belül indulnak is teljesíteni. Búcsút vesznek a hölgytől, majd visszatérnek a városba. A kapuőrség nem 
tud róla, hogy kerestetik őket, ezért ezzel nincs problémájuk. 
A városba bejutván maszkok nélkül tengnek-lengenek egy darabig, esznek valamit, majd úgy 
döntenek, ma este is elmennek szórakozni. A részeg matróz nevű kocsmában lyukadnak ki, ahol 
érdekes események bontakoznak ki. A kobzos magára vonja mindenki figyelmét, ugyanis zenélni 
kezd, s ezt a nép szereti, azonban egy jó kis bunyós nótát valaki félreért, és nagy verekedés kezdődik. 
Mondani sem kell, hogy a sörlovagok rendbe teszik a dolgokat, kihajigálnak mindenkit magukon kívül, 
majd a paplovag „önfeláldozóan” leül egy székre az ajtónál, és csak azt engedi be, aki szimpatikusnak 
tűnik neki (a játékosok is annak fognak tűnni, hacsak nem akarnak túlságosan jópofizni, vagy épp az 
ellenkezőjét.) Egészen szép társaság kerekedik, a kobzost mindenki meghívja, ezért ő nagyon csúnyán 
berúg néhány óra alatt. A gladiátor bírja a szeszt, de a helyi karcos pálinka rajta is kifog, bizony 
mindketten megszabadulnak a délutáni kürtőskalácstól. A paplovag éjfél tájban megunja a dolgot, és 
megbeszéli a Kyel-pappal, hogy most ő vigyáz a részegekre, Notrad majd addig szállást keres. 
Luxushelyre akar menni, így olyat keres, ahol nagy gőzfürdő is van, kaphat esetleg egy masszázst, és 
lazíthat. Az Al-Bahra Kahrem szeráj tökéletes választásnak tűnik, ezért ki is vesz ott egy lakosztályt a 
kompánia számára, majd fürdőzéssel üti el az időt. A szerájban igen nehéz lenne elkapni őket, 
ugyanis komolyan őrzött épület, és mivel számos befolyásos személy is gyakran jár ide, az őrjáratok is 
sűrűbbek errefelé. A személyzet is képes fegyvert forgatni, azonban a vendégeiknek le kell azokat 
adniuk a bejárat után. A pap hosszas győzködés után rá tudja bírni a két másikat a távozásra, így hát 
ők is a pihentető ágy felé indulnak fél kettő táján. Hamar megtalálják a helyet, de annál lassabban  
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jutnak be, a paplovagnak kell kijönni a bejárathoz igazolni őket, ugyanis a két ittas fickó nem fest túl 
jól… 

A Karnevál 3. napja 
A karnevál harmadik napja lesz sok csapatnak a modul tetőpontja. Ekkorra eleget tudnak már a 
karakterekről, megpróbálják legalább egyiküket vagy kettőjüket elkapni, esetlegesen már 
sikerülhetett is nekik. Ha eddig zökkenőmentesen jutottak el, akkor érdemes már kihúzni a negyedik 
napig velük, hiszen a harmadik éjszaka mindenki számára izgalmasnak ígérkezhet, és a bálon – 
emelkedett hangulatban a játékon belül, és azon felül is <értsd: eddigre a játékosok vagy összetörtek 
lelkileg a súly alatt, vagy tűzön-vízen átküzdötték magukat, és hősnek képzelik magukat> - a 
feszültség a tetőfokára hág majd. Valójában nem valószínű, hogy elkapják őket, de ezt nem is 
várhatjuk el tőlük, hisz jóval gyengébbek célpontjaiknál, akik szintén kalandozók, tehát okosabbnak 
kell lenniük, mint a KM-nek, hogy elkaphassák őket. 
 
A harmadik nap hajnalára meglehetősen sok hó esik a városban, ez kissé megnehezíti a haladást, és 
néhány rendezvény is elmarad emiatt (az időrendi táblázatban a megtartott események szerepelnek!) 
. Sokan félnek attól, hogy még hidegebb lesz, a városban gyilkosságokról szállnak a hírek szájról 
szájra… 

A sörlovagok: 
A harmadik nap során is sokáig alszanak a sörlovagok – mint mindig - , körülbelül délig. Ébredés után 
a városba mennek, esznek egy-egy lángost, józanítják magukat, aztán nekivágnak a nagyvilágnak. Az 
első akasztáson is részt vesznek, azonban onnan az íjászversenyre mennek, ahol nézelődnek egy 
keveset – Niudrog tudja, hogy meg tudná nyerni kategóriáját, mégsem teszi, a kocsmaversenyekre 
tartogatja erejét - , majd onnan a kocsmaversenyekre mennek. A kocsmaversenyek leírásánál 
megtalálható, milyen számokban indulnak, és hogyan szerepelnek. Miután ott  végeztek, s győztek, 
nincs már energiájuk ünnepelni – értsd: nagyon részegek  -  , Nofop el is alszik a helyszínen. Az 
ébren lévő három tag megbeszéli, mit is kéne tenni – ez alatt pedig az értendő, hogy Leyk elmondja, 
mi lenne jó - , majd elhatározzák, elmennek, s megnézik a Kockavetők alvilági rendezvényét, az 
állatos gladiátorviadalt. Itt – mint ott is olvasható – elég komoly botrány tör ki, minek következtében 
ők cellában végzik. Ez a cella a városi börtön alatt húzódik, Ternan idejében is itt volt ugyanis a 
börtön, s arra építették rá az újat, ezt beomlasztva (A Kockavetők kiásatták…). Úgy döntenek, itt töltik 
az éjszakát, hiszen négyük közül hárman nincsenek igazán a legjobb állapotban… Reggel majd változik 
a helyzet, de egy cellában is lehet aludni; ágy van. Az éjszakát pihenéssel, gondolkodással és 
regenerációval töltik, majd reggelre kitalálják az egészen egyszerű módszert a kijutásra. 

A karnevál utolsó napja 
Ha eddig sikerült kordában tartani a játékosokat, akkor a karnevál utolsó napja lesz a tetőpont a 
modulban. Ha ügyesek voltak, akkor sem túl valószínű, hogy mind a négy sörlovagot sikerült 
elkapniuk, ezért ezen a napon lesz erre lehetőségük. Természetesen figyelembe kell venni, hogy 
amennyiben már kaptak el közülük, akkor máshogy állnak a dolgokhoz, KM, ez a te fantáziádra van 
bízva. Akár el is menekülhetnek, ha úgy érzik (bár ez egy elég végletes megoldás). A számos esemény 
leírásával nem foglalkozunk, a sörlovagok cselekedetei a lényegesek számunkra. 
 
A karnevál utolsó napján számtalan esemény tarkítja a város amúgy sem nyugodt életét. Még mindig 
érkeznek új arcok százszámra a városba, ki pénzt keresni, ki költeni. Az idő valamennyit javult az előző 
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napihoz képest, és a kedélyek is jobbak, hiszen mindenki úgy tudja, hogy elfogták 
az összes tegnapi bűnöst.  

A sörlovagok: 
Az éjszaka folyamán a Kockavetők tömlöcét választották szálláshelyüknek, de reggel elegánsan 
szeretnének távozni. Ezt meg is teszik, mégpedig egy egészen egyszerű szakrális mágia (szilánkokra 
robbantás) segítségével. Az őrökkel hamar végeznek, lényeges felszereléseiket megtalálják (sokat el 
sem hoztak, azonban tudják, hogy komoly problémák elé néznek, ezért a legutolsó szálláshelyükről 
csak a lovaikat hozzák majd el, a szobákban hagyott holmikat ott hagyják). Nem sietik el a dolgot, 
megfontoltan cselekednek, a délelőtt folyamán végig a várost járják, felszereléseiket pótolják egy-egy 
üzletben, valamint próbálják az előző este folyományaként fellépő fejfájást csillapítani, ki-ki a saját 
módján. Délben az Antoh Dala nevezetű helyet választják ebédjük elköltésére, a nemesi bál előtti 
ebédhez egyiküknek sincs kedve, valamint a Gladiátor és a Darton-paplovag javaslatára olyan helyre 
akarnak menni, ahonnan ilyen megviselten sem nézik ki őket. A kényelmes ebéd után rövid 
beszélgetés után útnak indulnak a nemesi álarcosbálra, de megfogadják, hogy még ma este elhagyják 
a várost, és kimaradnak a zavargásokból, aminek előszele már be is köszöntött (A manifesztációval 
kapcsolatos problémák, az alvilági klánok között kirobbant kisebb klánháború, és az, hogy kerestetik 
őket [ekkorra nyilván tudnak már róla, hogy figyelik őket]). Ha terveiket senki nem húzza keresztül, a 
karneválzáró ünnepség alatt valóban így fognak cselekedni, a játékosok feladata ezt megakadályozni.  
A bálon nem lesz őket olyan nehéz felismerni; 

- Notrad: 
o hatalmas termetével alapból kitűnik a tömegből 
o Álarca szerint Airun Al Marem 

- Leyk: 
o mivel őróla tudnak legtöbbet a városban, valószínűleg a játékosok is sokat tudnak 

már róla (külsejéről, viselkedéséről) 
o Álarca szerint egy bagoly 

- Niudrog: 
o Az a fickó, aki folyamatosan a hölgyek társaságát keresi, és az este folyamán el is 

tűnik néhányukkal 
o Álarca szerint Ranagol (persze ez nem teljesen nyilvánvaló, csak a ranagoliták 

számára, a lényeg, hogy megbotránkoztassa a népet) 
- Nofop: 

o Az italospult állandó vendége 
o Álarcán önmaga képe látható 

Az álarcokat Niudrog készítette, mesterien festenek. Mind a négy sörlovag a számára legjellemzőbb 
dolgokat teszi ezen az estén, sokszor szét is válnak, mindnyájan fáradtak (nem aludtak túl jól a 
zárkában), és a Kyel-pap kivételével a másnaposságot mindannyian egy kis ismételt italozással fojtják 
el. A bál délután négy órakor kezdődik, ők körülbelül három órát töltenek ott el, az alábbiak szerint: 
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Időpont Notrad Leyk Niudrog Nofop 

16:00 A bál megnyitóján, a bárpultnál 

16:10 

16:20 A bárpultnál A kertben A bárpultnál A bárpultnál 

16:30 „Vadászaton”, 
potenciális 

partnerjelöltek keresése 
az egész bálon 

16:40 A lovagok közt, vért 
és fegyvermutogatás 

egymásnak 16:50 A bárpultnál 

17:00 A táncparketten és a 
bárpultnál felváltva, 

pihenésképpen 
mindig valamilyen 

italt fogyaszt, 
enyhén ittas már 

Beszélgetés egy 
Kyel-lovaggal 

Az első jelölttel (bukás) 

17:10 Az emeletről 
figyeli az 

eseményeket, 
gyanús 

embereket keres 

A második jelölttel 
(siker) 

Az istállóban (a 
lovászoknak 

kiadja a 
feladatokat, 
nézelődik) 

17:20 A második jelölt 
barátnőjével (siker) 

17:30 Mordan dul Elidio, közös barátjuk beszédjén (a beszéd végén egyeztetnek az indulásról) 

17:40 

17:50 Beszélgetés Mordan dul Elidioval A két hölgy társaságában 
az emelet egy ilyen célra 

berendezett és 
rendelkezésre bocsájtott 

szobájában 

A konyhában 
beszélget a 

szakácsokkal, 
dézsmálja a 
készleteket 

18:00 

18:10 

18:20 Néhány hölgy 
társaságában, az 
aula egy félreeső 

részében 

A kertben illetve 
az istállóban, az 
előkészületeket 

végzi az 
induláshoz 

A kertben 

18:30 

18:40 A bárpultnál A bárpultnál 

18:50 A bárpultnál Bújkálás a második 
hölgy férje elől 

19:00 Találkozó a konyha ajtajánál, indulás 
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A bálról elegánsan a konyhai ajtónál távoznak, a lovaik már ott várják őket, csendesen elhagyják a 
helyszínt, senki nem állítja meg őket. A városban feltűnés nélkül haladnak, a térkapukat is igénybe 
tudják venni, mivel már késő van, nem túl figyelmesek az őrök, ők pedig  busásan fizetnek is a 
használatért. Az éjszaka során Erionba, majd onnan Ifinbe utaznak, ott pedig kiterjedt 
kapcsolataiknak hála gyakorlatilag a lehetetlennel határos elkapni őket. Ezt a részt a versenymodul 
már nem tárgyalja, ha mégis ide kerülne a sor, hát bizony Rowon paplovagjaival, a helyi alvilággal és 
Kyel egyházával is szembe kell nézniük, ha el akarják kapni őket. 
 
VÉGE 
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A csapat neve: Pyarroni sörlovagok 

A csapat származása: Pyarroni államszövetség, Új-pyarron és környéke valamint 
Abaszisz 

A csapat tagjai: 
- A VÉGREHAJTÓ: Notrad Morab , Darton 8. szintű paplovagja (A csapat vezetője) [Morcos 

Notrad, a Szőke] 
- AZ INKVIZÍTOR:Lyek Koscom, Kyel7 . szintű papja  [Hidegvérű, a Csendes] 
- AZ ÖKÖL:, Nofop, 7.szintű Gladiátor [Hentes Nofop,az Aszisz] 
- A KÉM:, Niudrog Ebannaw, 7.szintű Bárd [Nőcsábász, a Ficsúr] 

A csapat múltjáról: 
A 4 fős alakulat egy pyarroni inkvizítor csoport. A Kyel-pap és a Paplovag régi ismerősök, s több év 
pyarronhű szolgálat után úgy döntöttek, inkvizítorok lesznek. A pap már el is nyerte ezt a titulust, a 
paplovagnak még nem sikerült. Az idők során hozzájuk verődött egy abasziszi gladiátor, s egyik 
küldetésük során egy kém segítette munkájukat. A feladat közben összebarátkoztak ők négyen, 
úgyhogy kérvényezték, hadd maradhassanak együtt. Mivel eddig minden feladatot sikerrel 
teljesítettek, megtehették, sőt; meglehetősen sok szabadságot is kapnak. 

A csapat hozzáállásáról: 
A kvartett mindent a pyarroni istenek nevében tesz, nem félik a halált, de elvárják, hogy más se 
tegye. Összetartóak, feladatukat mindig pontosan végzik. Ellenségeikkel kíméletlenek, de ebben sem 
várnak mást magukkal szemben. A paktumot mindenkivel betartatják, s ha ezt valaki elmulasztja –a 
mellett, hogy ezt a hitet vallja- azt keményen megbüntetik (általában halállal). 
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Notrad Morab 
A VÉGREHAJTÓ 
Kaszt: Darton-paplovag  Tapasztalati szint: 8  
Faj: Ember     Rassz: Pyarroni  Származás: Erion 
Vallás: Pyarroni (Darton) 
Jellem: Halál, Rend 
Magasság:  1,98 láb Testsúly: 143 font Szemszín: kékeszöld 
Hajszín: Szőke  Hajviselet: Hosszú, lófarokban fogva hordja 
Különleges ismertetőjegyek: Lásd: „Magasság” kezdetű sor  
 

„Hé, cimbora!  Meguntad az életed, és máris Darton elé akarsz jutni? A helyedben abba hagynám a 
társam szekírozását, mert ő békés fajta, de én kevésbé!” 
 

Rövid előtörténet,leírás: 
Harmincas évei elején járó, hatalmas figura, öblös hanggal, barátságos mosollyal. Erioni születésű, 
szülei mindenképpen papnak akarták adni, de választhatott, mely istennek kötelezi el magát. Nyolc 
éves korában döntötte el, hogy Darton-paplovag lesz, mikor apját vitte haza a kocsmából 
(természetesen részegen és összeverve), és egy maremita segített neki. Egy évre rá hát rowonba 
utazott, s megkezdődött a képzése. Anyjáék szerették volna, ha új-pyarronban tevékenykedik, s mivel 
hazaértekor már nem éltek, utólag tette ezt meg a kedvükért. Itt találkozott egy Kyel-pappal, kivel 
hasonló gondolkodásúak voltak, s elkezdték járni a világot, hogy betartassák a paktumot. 

FŐÉRTÉKEK: (16os átlag)  
Erő:  18 
Gyorsaság: 15 
Ügyesség: 16 
Állóképesség: 18 
Egészség: 20 
Szépség: 12 
Intelligencia: 18 
Akaraterő: 16 
Asztrál:  14 
Észlelés: 13 
 

HARCÉRTÉKEK: 
Kaszt alap Főértékből Kötelező HM Plusz HM Végeredmény 

KÉ  5  16(11)  0  0  16 
TÉ  20  39(19)  24  18  81 
VÉ  75  86(11)  24  6  116 
CÉ  0  6(6)  0  0  6 
Sebzés  0  +2/+4  -  -  +2/+4 
Tám/kör 1  1  -  -  1 
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FEGYVERES HARCÉRTÉKEK: 
PALLOS: 
KÉ: 22 (+6) TÉ:101 (+20) VÉ:132 (+16) Sebzés: 3k6+7  Tám/kör: 1 
TŐR: 
KÉ: 26(+10) TÉ:89 (+8) VÉ:118(+2) Sebzés:k6+2  Tám/kör:1 
PALLOS (Mozgó lóról): 
KÉ: 27(+5) TÉ: 121 (+20) VÉ: 142(+10) Sebzés: 3k6+7  Tám/kör:1 
PALLOS (Mozgó lóról, lovasrohamból): 
KÉ: 27(0) TÉ: 141 (+20) VÉ: 117(-25) Sebzés:6k6+14  Tám/kör:1/3 

SFÉ: 6 (félvért) 
EGYÉB ÉRTÉKEK 
Mana-pont: 9*8=72 Pszi-pont:5+8+8*4=45    
Ép: 8+10=18 Fp: 7+14+8*11=109 
AME: 49(4Tudatalatti,45StatikusPajzs)   MME: 51(6Tudatalatti,45StatikusPajzs) 

KÉPZETTSÉGEK 
Képzettség neve  Fok/% Ráköltött kp 

Pallos használata  Mf   
Lovagkard használata  Af 
Tőr használata   Af  Ppl 54. oldal – Pajzshasználat helyett 
Kultúra (Pyarroni)  Mf 
Helyismeret (Új-pyarron) 60% 
Erkölcs    Mf 
Nehézvértviselet  Mf  24 
Hadvezetés   Af 
Pszi    Mf*  *papi pszi-ostrommal 
Ökölharc   Af  3 
Írás/olvasás   Af 
Vallásismeret(Pyarroni)  Mf 
Történelemismeret  Af 
Heraldika   Af 
Etikett    Af 
Lovaglás   Mf 
Pusztítás (Pallossal)  Mf 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Birkózás   Af 
Csapdaállítás   Af 
Kocsmai verekedés  Mf 
Esés    19% 
Hátbaszúrás   Mf 
Szakma – Fegyverkovács Mf  15 
Szakma – Páncélkovács  Af  2 
Herbalizmus   Af  5 
Közös nyelv   Af,5 
Erv nyelv   Af,5  5 
Aszisz nyelv   Af,5  5 
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Leyk Koscom 
AZ INKVIZÍTOR 
Kaszt: Kyel-pap  Tapasztalati szint: 7  
Faj: Ember  Rassz: Pyarroni  Származás: Új-pyarron 
Vallás: Pyarroni (Kyel) 
Jellem: Rend, Halál 
Magasság:  1,78 láb Testsúly: 77 font Szemszín: kék 
Hajszín: Szőkésbarna  Hajviselet: Tüskére nyírt 
Különleges ismertetőjegyek: inkvizítori pecsét 
 
„Szerintem szükségtelen ezen vitáznunk, azt kéne végre kitalálnunk, hogy ez az ügy hogyan szolgálja 
az inkvizíciót és a paktumot. Ez a legfontosabb kérdés.” 
Rövid előtörténet,leírás: 
Középtermetű, zömök ember akinek a szigorú tekintetű arcán meglátszik az idő múlása. Tekintélyt 
parancsoló megjelenését fejébe hajtott kámzsája csak még baljósabbá teszi. Gyerekkora homályos, 
de feltételezhető hogy egy az Inkvizíció Szövetsége által eretnekség vádjával kivégzett hírhedt alvilági 
szerAfista testvériség egyik tagjának leszármazottja. Az árvának megkegyelmezett a papi szék, és a 
„Sötét erők által” megrontott gyermeket Kyel szolgálói vállalták magukra. Templomszolgaként majd 
papnövendékként tevékenykedetett. Pappá avatásakor az erioni rendházba utazott, ahol 
többedmagával a rend fenntartásáért volt felelős. Itt ismerkedett meg Niudroggal a helyi sötét 
bárddal egy veszélyes nekropoliszi küldetésen. Ekkor fogadta el az inkvizíció felkérését, és immáron 
az Államszövetség inkvizítoraként tevékenykedik szerte Yneven. 

FŐÉRTÉKEK: (15ös átlag)  
Erő:  14 
Gyorsaság: 15 
Ügyesség: 15 
Állóképesség: 16 
Egészség: 16 
Szépség: 14 
Intelligencia: 17 
Akaraterő: 17 
Asztrál:  18 
Észlelés: 18 

HARCÉRTÉKEK: 
Kaszt alap Főértékből Kötelező HM Plusz HM Végeredmény 

KÉ  5  15(10)  0  0  15 
TÉ  20  34(14)  21  0  55 
VÉ  75  85(10)  21  14  120 
CÉ  -  -  0  0  - 
Sebzés  0  0  -  -  0 
Tám/kör 1  1  -  -  1 
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FEGYVERES HARCÉRTÉKEK: 
HADIJOGAR + KÖZEPES PAJZS: 
KÉ: 27 (+7+5) TÉ:77 (+12+10) VÉ:178 (+13+10+35)Sebzés: 1k6+2  Tám/kör: 1 
KÉTKEZES BUZOGÁNY: 
KÉ: 15(+0) TÉ:62 (+7) VÉ:126(+6) Sebzés:3k6  Tám/kör:1/2 

SFÉ: 6 (félvért) 

EGYÉB ÉRTÉKEK 
Mana-pont: 9*7=63 Pszi-pont: 4+7+2*3+3*4=33    
Ép: 6+6=12 Fp: 6+13+7*8=75 
AME: 53(8Tudatalatti,45StatikusPajzs)   MME: 52(7Tudatalatti,45StatikusPajzs) 

KÉPZETTSÉGEK 
Képzettség neve  Fok/% Ráköltött kp 

Nehézvértviselet  Mf 
Kétkezes buzogány haszn. Af 
Hadijogar használata*  Mf 
Hadvezetés   Af 
Etikett    Af 
Vallásismeret (Pyarroni) Mf 
Írás/olvasás   Af 
Történelemismeret  Mf 
Pajzshasználat   Mf 
Pszi    Mf*  *papi pszi ostrommal 
Sebgyógyítás   Mf 
Lefegyverzés (hadijogarral) Mf 
Erkölcs    Mf 
Lélektan   Af 
Térképészet *  Af 
Futás    Af 
Helyismeret (Pyarron)  60% 
Esés    19% 
Ősi nyelv* (Godoni)  Af  10 
Legendaismeret* (Délvidéki) Af  10 
Szakma – Páncélkovács * Mf  15 
Élettan    Af 
Lovaglás   Af  1 
Szakma – Fegyverkovács Af  2 
Jog/Törvénykezés  Af  10 
Időjóslás   Af  3 
Közös nyelv   Af,5 
Aszisz nyelv   Af,4  1 
Ilar nyelv   Af,4  4 
Erv nyelv   Af,5  5 

• - öt képzettség, melyek birtokában a karakter inkvizítor lehet (5.TSZ felett). 
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Nofop 
AZ ÖKÖL 
Kaszt: Gladiátor  Tapasztalati szint: 7  
Faj: Ember   Rassz: Aszisz  Származás: Ifin 
Vallás: Pyarroni (Darton) 
Jellem: Halál 
Magasság:  1,91 láb Testsúly: 126 font Szemszín:fekete 
Hajszín:Fekete  Hajviselet: Félhosszú, kiengedve (hullámos) 
Különleges ismertetőjegyek: Hatalmas izomkolosszus  
 

„Na, akkó’ mos’ Miva’? Kit kell széjjelcsapni? Beütöm én a fejit úgy minden dögnek hogy a lába fog 
vérezni!” 
„Mi van, mi van, mi van?!” 

Rövid előtörténet,leírás: 
Huszonkilenc éves, nem az eszéről híres aszisz gladiátor. Renegeteg viadalon vett már részt, de 
három évvel ezelőtt ráunt a folytonos arénázásra. No nem a harcra, azzal soha nem volt baja, csak 
világot akart látni már. Nyereményeit mindig fegyverekben és vértekben kérte, s amire nem volt 
szüksége, általában eladta. Egy viadalon egy pap és egy paplovag megölte a viadal rendezőjét (valami 
hitszegés miatt) akit ő sem csípett, ezért köszönetképpen adott nekik felszereléseket. Azok 
összenéztek, s felajánlották, hogy ezért cserébe segítenek jobb fegyvereket készíteni neki. Pár hétig 
együtt járták Ifint, aztán Nofop úgy döntött, nem megy vissza többé. Velük marad. Az első barátaival. 

FŐÉRTÉKEK: (16os átlag)  
Erő:  18 
Gyorsaság: 18 
Ügyesség: 18 
Állóképesség: 18 
Egészség: 20 
Szépség: 12 
Intelligencia: 10 
Akaraterő: 18 
Asztrál:  10 
Észlelés: 18 
 

HARCÉRTÉKEK: 
Kaszt alap Főértékből Kötelező HM Plusz HM Végeredmény 

KÉ  9  16  0  0  25 
TÉ  20  24  28  28  100 
VÉ  75  16  28  0  119 
CÉ  0  8  0  0  8 
Sebzés  0    -  -  +2/+4 
Tám/kör 1  1  -  -  1
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FEGYVERES HARCÉRTÉKEK: 
KÉT SZABLYA: 
KÉ: 39 (+14) TÉ:130 (+30) VÉ:173 (+2*27) Sebzés: 1k6+5  Tám/kör:2+2 
KÉTKEZES CSATABÁRD: 
KÉ: 30(+5) TÉ:118 (+18) VÉ:135(+16) Sebzés:3k6+4  Tám/kör:1 
KÉT SZABLYA (Harci lázban): 
KÉ:44(+5) TÉ:150 (+20) VÉ: 99(alap-20) Sebzés:1k6+6  Tám/kör:2+2 

SFÉ: 4 (abbitacél sodrongying) 

EGYÉB ÉRTÉKEK 
 
Ép: 8+10=18 Fp: 7+16+7*11=100 
AME: 45(45StatikusPajzs)   MME: 45(45StatikusPajzs) 
 

KÉPZETTSÉGEK 
Képzettség neve  Fok/% Ráköltött kp 

Birkózás   Af 
Ökölharc   Af 
Kétkezes harc   Mf 
Nehézvértviselet  Af 
Pajzshasználat   Mf 
Szablya használata  Mf*  *Abasziszi gladiátor, 4 Af helyett 1 Mf, HBG 29.oldal 
Fegyvertörés –szablyával Af 
Esés    38% 
Ugrás    28% 
Hosszúkard használata  Af 
Rövidkard használata  Af 
Kétkezes csatabárd haszn. Mf 
Vakharc   Af 
Pallos használata  Af 
Buzogány használata  Af 
Pusztítás   Mf  30 
Harci láz   Mf  15 
Lovaglás   Af  1 
Úszás    Af  2 
Aszisz nyelv   Af,5 
Közös nyelv   Af,3  3 
Erv nyelv   Af,2  2 
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Niudrog Ebannaw 
A KÉM 
Kaszt: Bárd  Tapasztalati szint: 7  
Faj: Ember  Rassz: Kevert (erős gorviki beütéssel) 
Származás: Kereskedő hercegségek  Vallás: Pyarroni (Darton)  
Jellem: Halál 
Magasság:  1,78 láb Testsúly: 72 font Szemszín: (takony)zöld 
Hajszín: Fekete  Hajviselet: Kopaszra borotvált, tetovált 
Különleges ismertetőjegyek: a fejbőrére (ahol haja lenne) „haj” tetoválva 
(lófarokban összefogott fekete haj  ) 
 
„Hé, laposorrú! Igen, te! Nézz hülyén! Köszi!” 
 

Rövid előtörténet,leírás: 
Niudrog a kereskedő hercegségek szülötte, hatodik gyermekként nem sok keresnivalója volt anyja 
szoknyája mellett. Apjának kiléte máig sem ismert, valamelyik tengerész lehetett… Az utcán –azaz 
inkább a kocsmában- nőtt fel, s egy idős kobzos vette magához. Tizenöt évig sulykolta belé a bárd-lét 
csínját-bínját, az utolsó hét évben a mágiára is megtanította. Az öreg halálakor Niudrog úgy döntött, 
mestere nyomdokaiba lép, kalandozni fog, harcol a jóért, a saját eszközeivel. Pyarroni kém lett, de 
közben nem feledkezett meg magáról sem; falta a nőket, költötte a pénzt. Egyszer összekerült egy 
küldetés során egy kisebb inkvizíciós csapattal, s a feladat befejeztével azok kérvényezték, hogy hadd 
maradjanak együtt. Azóta együtt róják észak hegyeit, együtt tisztítják meg a városokat a gonosztól. 

FŐÉRTÉKEK: (16os átlag)  
Erő:  12 
Gyorsaság: 17 
Ügyesség: 17 
Állóképesség: 15 
Egészség: 16 
Szépség: 18 
Intelligencia: 18 
Akaraterő: 15 
Asztrál:  14 
Észlelés: 18 
 

HARCÉRTÉKEK: 
Kaszt alap Főértékből Kötelező HM Plusz HM Végeredmény 

KÉ  10  24(14)  0  0  24 
TÉ  20  36(16)  14  0  50 
VÉ  75  89(14)  14  10  113 
CÉ  10  17(7)  0  25  42 
Sebzés  0  0  -  -  0 
Tám/kör 1  1  -  -  1
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FEGYVERES HARCÉRTÉKEK: 
SZABLYA: 
KÉ: 31 (+7) TÉ:65 (+15) VÉ:130 (+17) Sebzés: 1k6+3  Tám/kör: 1 
KAHREI NYÍLPUSKA: 
KÉ: 33(+9) CÉ:55 (+13) Táv:30m Sebzés:1k3*  Tám/kör:3 
TŐR: 
KÉ:34(+10) TÉ:58(+8) VÉ: 115(+2) Sebzés: 1k6  Tám/kör:1 
TŐR (dobva): 
KÉ:39(+10+5) TÉ: 71(+11+10) VÉ:113  Sebzés:1k6*  Tám/kör:2 
*- érvényes az íjász szabály 

SFÉ: 4 (abbitacél sodrongying) 

EGYÉB ÉRTÉKEK 
 
Mana-pont: 8*7=56 Pszi-pont: 3+8+4*3+3*4=35    
Ép: 5+4=9 Fp: 6+10+7*9=79 
AME: 49(4Tudatalatti,45StatikusPajzs)   MME: 50(5Tudatalatti,45StatikusPajzs) 
 

KÉPZETTSÉGEK 
Képzettség neve  Fok/% Ráköltött kp 

Szablya használata  Af 
Hosszúkard használata  Af 
Tőr használata   Af 
Kahrei nyílpuska használata Af 
Fegyverdobás – Tőr  Mf 
Pszi    Mf 
Írás/olvasás   Af 
Legendaismeret  Mf 
Etikett    Mf 
Lovaglás   Af 
Szexuális kultúra  Mf 
Éneklés/zenélés  Af 
Hangutánzás   Af 
Hamiskártya   Mf 
Értékbecslés   Af 
Zsonglőrködés   Af 
Kocsmai verekedés  Mf 
Ökölharc   Af 
Csomózás   Af 
Tánc    Af 
Kötelékből szabadulás  Af 
Hátbaszúrás   Af 
Vallásismeret (pyarroni) Af  5 
Úszás    Af  2 
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Kocsihajtás   Af  2 
Álcázás/álruha   Af  12 
Nyomolvasás/eltűntetés Af  10 
Erdőjárás   Af  5 
Vadászat/halászat  Af  8 
Csapdaállítás   Af  10 
Mászás    100% 
Esés    29% 
Ugrás    40% 
Lopózás   100% 
Rejtződködés   35% 
Kötéltánc   85% 
Zsebmetszés   9% 
Csapdafelfedezés  24% 
Titkosajtókeresés  24% 
Közös nyelv   Af,5 
Erv nyelv   Af, 5 
Aszisz nyelv   Af,5  1 
Ilar nyelv   Af, 4  1 
Elf nyelv   Af, 4  2 
Gorviki nyelv   Af, 5  3 
 
 

A csapat felszerelése: 
1.– Paplovag, 2. – Pap, 3. – Gladiátor, 4. - Bárd 

Felszerelés neve   Értéke Súlya  Kinél/hol van? 
 

Fegyverek,vértek 
Abbitacél sodronying   30 arany 12 font  3. hordja 
Abbitacél sodronying   30 arany 12 font  4. hordja 
Jó minőségű félvértezet   180 arany 25 font  1. hordja 
Jó minőségű félvértezet   180 arany 25 font  2. hordja 
Két különleges abbitacél szablya 240 arany 1 font  3. kardhüvely 
Jó minőségű szablya   5 arany  1,5 font  4. kardhüvely 
Jó minőségű tollas buzogány  5 arany  2 font  2. övre tűzve 
Kiváló minőségű pallos   50 arany 6 font  1.  lován 
Kahrei nyílpuska   80 arany 3 font  4. oldalán 
4 keresztvasas dobótőr   6 ezüst  2 font  4. oldal,csizma,ló,ló 
Tőr     1 ezüst  0,3 font  1. tőrhüvely 
Kétkezes buzogány   12 ezüst 3 font  2. lován 
Közepes pajzs    16 ezüst 3 font  2. kezében/lován 
60 nyílpuska vessző   3 arany  1,2 font  4. tegezben 
 
ÖSSZ:     806 a 5 e 1. – 31,3  2. – 33  3. – 13  4. – 19,7 
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Ruházatok, kiegészítők 
két váltás jó minőségű utazóruha 2 arany  4 font  1. hordja/nyeregtáska 
egy pár acélbetétes bakancs  1 ezüst  2 font  1. hordja 
egy díszes bársony kardhüvely  1 arany  1 font  1. hordja 
egy egyszerű tőrhüvely   1 ezüst  0,1 font  1. hordja 
egy csuhás viaszosvászon köpeny 1 arany  1 font  1. hordja/nyeregtáska 
hátizsákként használható nyeregtáska 1 arany  1 font  1. hordja/lovon 
két váltás jó minőségű utazóruha 2 arany  4 font  2. hordja/nyeregtáska 
egy pár bakancs   1 ezüst  1 font  2. hordja 
egy papi ruházat   1 arany  2 font  2. nyeregtáska 
egy csuhás viaszosvászon köpeny 1 arany  1 font  2. hordja/nyeregtáska 
nyeregtáska    1 ezüst  1 font  2. lovon 
egy inkvizítori gyűrű   -  -  2. hordja 
két váltás jó minőségű utazóruha 2 arany  4 font  3. hordja/nyeregtáska 
egy pár bakancs   1 ezüst  1 font  3. hordja 
két egyszerű kardhüvely  2 ezüst  2 font  3. hordja 
egy csuhás viaszosvászon köpeny 1 arany  1 font  3. hordja/nyeregtáska 
nyeregtáska    1 ezüst  1 font  3. lovon 
két váltás jó minőségű utazóruha 2 arany  4 font  4. hordja/nyeregtáska 
 
egy pár bakancs   1 ezüst  1 font  4. hordja 
három álruha (nemes,koldus,pap) 1 arany  6 font  4. nyeregtáska 
egy csuhás viaszosvászon köpeny 1 arany  1 font  4. hordja/nyeregtáska 
nyeregtáska    1 ezüst  1 font  4. lovon 
4 egyszerű tőrhüvely   4 ezüst  0,4 font  övön/lovon… 
egy díszes kardhüvely   6 ezüst  0,4 font  övön 
 
ÖSSZ     18 arany 1. – 9,1  2. – 9  3. – 9  4. – 13,8 
 

Egyéb felszerelések 
Paplovagnál: fenőkö, kova és acél, tűzszerszám, szekerce, 10 méter kötél, takaró, kis sátor, 2 
zár/lakat, 3 fáklya, 10 mécses.6 tucat szeg Össz ár: 1 arany 4 ezüst 40 réz Össz súly: 7 font 

Papnál: kis sátor,prém,  tömlő, 2 fáklya, kulacs. Össz ár: 13 ezüst  9 réz Össz súly: 12 font (ha a tömlő 
tele) 
 
Gladiátornál: kulacs, 10 méter lánc, kalapács, kréta, 3 zsák, nagy sátor. Össz ár: 1 arany 1 ezüst 7 réz 
Össz súly: 12 font 
 
Bárdnál: kulacs, 5 méter éles zsineg, 2 mászóvas, lámpás, lámpásolaj, 5 ív papír, pecsétviasz, 3 dl 
tinta, írótoll, sminkesdoboz(1a). Össz ár: 1 arany 2 ezüst 15 réz Össz súly: 6 font 
 

Állatok 
Egy különlegesen képzett 
és idomított nehéz harci ló  50 arany 1. 
Egy erős könnyű harci ló  3 arany  2. 
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Egy erős utazóló   2 arany  3. 
Egy utazóló    1 arany  4. 
 
 
ÖSSZESEN : 883 arany 1 ezüst 56 réz 

 
Készpénzük: 116 arany 2 ezüst 44 réz 

elosztása: az apró a bárdnál, 10 arany érték (8 arany 20 ezüst) mindenkinél (zsebben, vagy zsákban), 
a maradék 76 arany a papnál, ládikában. 
 

VARÁZSTÁRGYAK: 
Egy darab 3 ÉP-s gyógyital  12 mana-pont   

KIEGÉSZÍTÉS: 
A sörlovagok modulbéli mentalitásáról: 

- A sörlovagok TUDJÁK, hogy keresik őket 

- Tudják, hogy bármikor rájuk támadhatnak [nehéz őket meglepni] 

o Ezzel mégsem foglalkoznak túlzottan, látszólag egyáltalán nem 

- Fel vannak készülve a támadásokra 

- Nem riadnak vissza szinte semmilyen eszköztől, ha szorul a hurok 

 

KM! A modul talán legfontosabb mondatait fogod most olvasni: 

A sörlovagok VÉRBELI KALANDOZÓK. Mindent úgy tesznek, ahogy kalandozóhoz „illik”, igazi profik. 
Gyakorlatilag a modul mesélése mellett négy karakterrel kell egyszerre játszanod. Ez nem kis 
kihívás, de próbálunk minél több támpontot adni ehhez. Vess be minden (reális) eszközt, hogy 
meggátold a játékosokat abban, hogy elfogják a sörlovagokat. Ha ennek ellenére mégis sikerül 
nekik, hát gratulálhatsz. Semmiképp ne legyen könnyű dolguk, ahogy a való életben sem lenne. Ha 
elakadsz valamiben, keresd fel a modulírók egyikét, ő minden bizonnyal választ tud adni 
kérdésedre. Ne félj kérdezni a tábor előtt sem, hisz ezen a részen múlik szinte az egész. 

És amit már a modul elején is hangsúlyoztunk: tarts szüneteket! A játékosoknak is összegezniük 
kell magukban, hol is tartanak, és neked is. Segítségedre lesz a pontozó táblázat második oldala, 
ahol azt tudod majd vezetni, min léptek túl, és minek kéne most következnie. 
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A kaput és térkapukat őrző katonák 

közkatonák 

(3. szintű ember harcosok) 
 

A katonák az átlagos pyarroni közkatonák közé tartoznak, nem újoncok, de nem is veteránok. 
Remélhetőleg a játékosok nem keverednek velük harcba, KM, próbáld ezt megakadályozni. Számos 
eszköz áll ehhez rendelkezésedre, félemlítsd meg őket, ha szükséges, ha nem elvetemültek, általában 
elég annyi is, hogy családos emberek . A városkapuknál 4-2-2, a térkapuknál 10-10-4 katona 
található. Ha kenyértörésre kerülne sor, akkor viszont ne kelljen improvizálni: 
 
Jellem: Rend, Élet Magasság: 1,7-1,9 láb 
Vallás: Pyarroni, főként Kyel, Dreina Testsúly: 75-100 ynevi font 
 Testalkat: izmos/szálkás, egyszóval harcedzett 
Erő: 12-16 Elsődleges fegyver: változó 
Gyorsaság: 10-14  
Ügyesség: 11-15 Ruházat: címeres mellény, nadrág, gyalogoscsizma 
Állóképesség: 12-16  Látható fegyverek: hosszúkard/alabárd/k. nyp. 
Egészség: 13-17 Látható vértezet: láncing+fémsisak(SFÉ: 2) 
 Max Ép: 10-14 
Ψp: - Max Fp: 30-35 
Mp: -  
AME: 20 (épített statikus pajzs) Kedvelt támadási felület: fegyveres kéz 
MME: 20 (épített statikus pajzs) Taktika: védekező, lefegyverző  
 Bátorság: 14 
Vértezet SFÉ: 2 (láncing és sisak felület)  
Vértezet MGT: 1  
  
Beszélt nyelvek:  közös (AF,5), [pyar (AF,5)], erv (AF,2) 
Felszerelés: a fegyvereken, vértezeten és ruhán kívül semmi. 
 
Esetlegesen használt  képzettségek: Fok/% 
Lefegyverzés (hosszúkard, alabárd) Af 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Fegyverhasználat (hosszúkard/alabárd/k. nyp) Af 
Hadrend Af 
 
Fegyver: hosszúkard(1) alabárd(2) könnyű nyílpuska(3) tőr 
KÉ: 24 19 20 27 
TÉ: 53 53 Táv:50 47 
VÉ: 109 108 93 95 
CÉ: - - 25 - 
Sebzés: 1k10 2k6+2 1k6+1 1k6 
Tám/kör: 1 ½ 1 1 
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A kaput őrző varázslók 

Mentalisták 

(5. szintű ember varázslók) 
 

Minden egyes kapunál 2-2, a térkapuknál 12 varázsló van. A feladatuk a beérkező idegenek 
megvizsgálása, amennyiben ebbe nem mennek bele, feltartóztatásuk, minden eszközzel. 
Gyakorlatilag varázstudó őrkatonák. Általában azokat teszik ide, akiknek semmi dolguk, vagy akik 
hibát követtek el, és itt kell bizonyítaniuk. Ebből következően nem teljességgel alaposak [ezért is 
lehet őket egy emléktorzító medállal kijátszani] 
 
Jellem: Élet, Rend Magasság: 1,6-1,8 láb 
Vallás: Pyarroni- Adron Testsúly: 50-75 ynevi font 
 Testalkat: vékony,  nem harcias 
Intelligencia: 15-18  Elsődleges fegyver: mágia 
Akaraterő: 14-17  
Asztrál: 14-17 Ruházat: talár, alsónemű 
Gyorsaság: 9-12 Látható fegyverek: - 
Egészség: 10-13 Látható vértezet: - 
 Max Ép: 5 
Ψp: 37 Max Fp: 26 
Mp: 50  
AME: 41 (37 statikus pajzs) Pszi-diszciplínák: ostrom, pszi-lökés, telekinézis 
MME: 41 (37 statikus pajzs) Taktika: védekező, varázsló  
 Bátorság: 14 
Vértezet SFÉ: 0  
Vértezet MGT: 0  
  
Beszélt nyelvek: közös (AF,5), [pyar (AF,5)], erv (AF,3), elf (AF,2), törpe (AF,2) 
Felszerelés: 
 
Esetlegesen használt  képzettségek: Fok/% 
Pszi Kyr metódus 
Élettan Af 
Emberismeret Af 
 
Varázslatok: 
pszi – gondolatátvitel – jelentést tesz felettesének 
elemi erő aura (10 SFÉ), rövid időre 
hűség – minél nagyobb E 
ha nagy a vész, a gyűrűjét használja, mely elteleportálja a varázslótoronyba, ahol riaszthat. 
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Kocsmáros, „Fogadó a Félszemű Macskához”(Vörösorrú Tottar) 

kocsmáros, közember 

ember 
 

Vörösorrú Tottar egy ötvenes éveiben járó, enyhén pocakos fickó. Nagy lapátkezeivel könnyen 
utasítja rendre a lovászlegényeket, de valószínűleg erős pofonokat is oszthat velük. Alapvetően 
mogorva, azonban egy kis piáért (hisz megvesztegetni nem lehet, de kínálni azt igen) sok mindent 
elmondhat. Amit tud: 

- Csak ezen az éjszakán szállnak meg itt a sörlovagok [I] 
- Másnap délelőtt veszik fel az új ruháikat a szabónál, s maszkokat is vesznek majd. [I] 
- A következő éjszakát a „Bújdosó vágtató” fogadóban töltik majd [H, nem is tervezik] 
- A sörlovagok külsejét is le tudja írni [I, de erre elég sokan képesek ] 

Sokat beszél, felesleges locsogással is tele van, mesél nekik minden szarról, hogy kik szálltak meg 
nála, hogy milyen olcsó, ők is maradjanak, szóval a sok sallang közül kell kiszűrni a hasznos infót, vagy 
sokat kell kérdezni. Minél jobban leitatják, annál több dolgot hajlandó mondani, de annál 
pontatlanabb is. Megfélemlíteni nem lehet, ha ezzel próbálkoznak, a városi őrségért kiált. 
 
arc: Kissé püffedt arcú, láthatóan alkoholista [vöröseslila orr], bajuszos, rövdhajú 
ruházat: Zsíros kötény, zöld és barna színű egyszerű, strapabíró ruházat. 
jellem: Rend, Élet 
vallás: Pyarroni - Dreina 
bátorság: 10 
  
Beszélt nyelvek: Közös (AF,5), [Pyar (AF,5)], Erv (AF,2), Dzsad (AF,2) 

A Bárd első esti szeretője(Eliniall) 

nemeskisasszony 

félelf 
Eliniall egy ritka szerzet. Apja elf, anyja ember volt, de egész életükben 
pyarronban éltek. Az anya már eltávozott az élők sorából, apjával élnek, 
ketten, egy kisebb nemesi házban, a belvárosban. Természetesen fülig 
belezúgott a kobzosba az éjjel, levette lábáról lehengerlő szövegével és 
teljesítményével… Nem fogja felkeresni, és nem akar róla semmit 
elárulni, annyira „szereti”… 
Amit tud: 

- A karneválra jöttek, mulatni, szórakozni. Nem akarnak a papi szék elé járulni [I] 
- Valójában titkosügynökök, a Pyarroni Titkosszolgálat emberei [H] 

külső: szemrevaló teremtés (SZS:15), kedves, bájos. Szőke haj, zöld szem, formás keblek. Hosszú 
szoknyát, fűzőt visel, haja konytban. Emberi szemmel kb 22 éves. 
jellem: Rend 
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vallás: Pyarroni, Arel 
bátorság: 8 
  
Beszélt nyelvek: Közös (AF,5), [Pyar(AF,5)],Elf (AF,5) 

A kockavetők klánja 
A Kockavetők egy rejtélyes társaság, akik nem a hagyományos értelemben vett tolvaj klánnak 
számítanak. Tevékenységi körük közé tartoznak az illegális gladiátor viadalok, fű és ajzószer 
kereskedelem, szerencsejáték, fogadások és üzérkedés. Tagjaik között szinte valamennyi náció 
képviselteti magát: pyarroniak, shadoniak, északiak, dzsadok de még gorvikiak, fél elfek és udvari 
orkok is akadnak köztük. A klán létszáma nagyjából 200-300 főre tehető, de informátoraikkal illetve 
az eseményeikre kilátogató vendégeikkel együtt meghaladja az 1000-et. Legtöbbjük inkább Afféle 
szerencsevadász vagy kalandozó mintsem tolvaj vagy fejvadász, rajtuk kívül még gladiátorok, 
kereskedők, kisnemesek, mágiahasználók, pyarroni polgárok találhatóak meg soraikban. 
A klán vezetése egyértelműen megbecsült pyarroniak kezében van. Nyílt titoknak számít hogy 
kapcsolataik vannak a városőrségen belül. Súlyos pénzeket fizetnek nekik azért, hogy fals 
információkat adjanak ki róluk legnagyobb rosszakarójuknak az Inkvizíciós Szövetségnek. 
 
A klán létrejötte Új-Pyarron létrejöttével esik egybe. Az ok, a szigorú pyarroni törvények nem tették 
lehetővé az akkor bevándorló külhoniaknak, hogy folytathassák az otthon megtűrt tevékenységeiket. 
(dzsad rendszerű viadal, fű árusítás, stb.) 
 
A Kockavetőknek két jelentős központjuk van a városban: 
Az Öreg Ciszterna és a Részeg Matróz Kocsma. 
 

Kazim Al Kalish (A kockavetők embere) 

Magas rangú klántag 

(5. Szintű dzsad tolvaj) 
Jómódú dzsad kereskedő, aki elsősorban gladiátor viadalokért felel a szervezetben. Harcosokat és 
különböző szörnyeket szállít vagy csempész be a városba. Igen megbecsült tagja a klánnak, és jó 
kapcsolatot alakított ki a városőrség egy-két tisztjével is. A való életben felesége, családja van, s 
átlagos kispolgár. Van egy kis boltja a polgárnegyedben.  
A Harcosok szervezésén túl ajzószerrel is kereskedik, melyet boltjában az arra érdemeseknek (erről 
azért jó néhány kérdésben meggyőződik) fel is ajánlhat, busás ellenérték fejében. Ha esetleg nagyon 
barátkozóak a játékosok, egy jó kötésűnek (mindenképp harcos/harcművész főkaszt) fel is ajánlhat 
egy mérkőzést a hétfő esti viadalon, persze komoly honorárium ellenében. 
 
Jellem: Káosz Magasság: 1,78 láb 
Vallás: Galradzsa Testsúly: ~100 ynevi font 
 Testalkat: Pocakos, tömzsi 
Erő: 13 Szemszín: Mogyoróbarna 
Gyorsaság: 13 Haj: Tüskére nyírt, fekete 
Ügyesség: 17 Ruházat: Dzsad kisnemesi ruházat, bő darabok 
Állóképesség: 11 Látható fegyverek: dzsambia 
Egészség: 15 Látható vértezet: - 
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Szépség: 12  
Intelligencia: 15 Max Ép:9 
Akaraterő: 14 Max Fp:45 
Asztrál: 13 Max Ψp: 21 
Éberség/Észlelés: 16 Max Mp: 0 
AME:  24(21 statikus pajzs) MME: 25(21 statikus pajzs) 
 
Beszélt nyelvek: Közös[,Pyar],Dzsad,Erv,Gorviki (Af,5) 
Felszerelés: Boltjában vízipipákat, dohányt árul, azonban valójában a pult alatt többféle ajzószer is 
kapható. Magánál hordja a napi bevételt, mely elég tetemes (hála az ajzószereknek), k6+4 arany, 
k10+20 ezüst. 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Pszi – Pyarroni Af 
Mellébeszélés Mf 
Emberismeret Af 
Rejtőzködés 40% 
 
Szófordulatai: 
„Kedves cimborák! Gyertek beljebb, és mondjátok, milyen szél az, mely ilyen messzire repít hazájától 
embereket?” 
„Nálam lehet fogadni este. Már ha értitek, mire gondolok. Ha nem, semmi dolgom veletek.” 
„Hölgyem, az ön keze oly csodásan illatozó, mint friss eső után a nemrégiben kihajtott rózsabokorról 
szakajtott, a vörös minden árnyalatában pompázó, kedves, mosolygó rózsaszál, melyet szakajtása óta 
a sivatagi szellő szárít, s friss forrásvíz tart életben.” 
Jellemvonásai: 
Kimért, megfontolt, azonban gyorsan barátkozó, örökké mosolygó, magát sokra tartó figura. 

Sector Marcon (A kockavetők fő arénaharcosa) 

Lecsúszott kóborlovag, alkoholista 

(6. szintű ember harcos) 
 

Lecsúszott pyarroni kóborlovag és hajléktalan nemes. Jelenleg alkoholista és a klán viadora. Amikor 
nem a söntésnél ül és piál, akkor az arénában harcol. Könnyen beszédbe lehet vele elegyedni vele -
főleg egy kupa sör társaságában- de a szervezet belső ügyeiről nem hajlandó beszélni.  Szemre túl 
lehet az ötvenen, valójában csak 38 éves. Izmai majdnem a régiek, de fürgeséggel legyőzhető. 
Felettébb kedveli a kihívásokat és a veszélyt, könnyen belemegy bármiféle kihívásba, fogadásba. Ez 
lehet akár Szkandertől a veremharcig bármi. JK-k is megküzdhetnek vele, és helytállásukkal vagy 
győzelmükkel kiérdemelhetik Marcon tiszteletét, valamint a továbbiakban segítségükre is lehet. 
Fegyverét két kézre fogva harcol, ha teheti. 
 
Jellem: Rend, Halál Látható fegyverek: Másfélkezes kard 
Vallás: Hitetlen Látható vértezetek: Láncing / Mellvért+Láncing 
 Magasság/testsúly: 1,93 láb/103 font 
Erő: 17  
Gyorsaság: 14  
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Ügyesség: 14 Ruházat: Kopott nemesi ruhák/ harci dísz 
Állóképesség: 16 Szem: Világoskék 
Egészség: 16  Haj: Hosszú, őszesbarna, már ritkás 
Intelligencia: 11  
 Max Ép: 13 
Asztrális ME: 40 (építtetett statikus pajzs) Max Fp: 62 
Mentális ME: 40 (építtetett statikus pajzs)  
 Max Ψp: - 
Vértezet SFÉ: 2/6 
Vértezet MGT: 0 Max Mp: 
 
Beszélt nyelvek: Közös (AF,5), [Pyar (AF,5),] Erv,Aszisz,Dzsad (AF,2) 
Felszerelés: Semmi, ami értékes lehetne. Szakadt ruhák, néhány rézpénz (az Öreg Ciszternában saját 
öltözője van, amihez csak neki van kulcsa, a legtöbb pénzt ott tartja, hogy ne igya el ), egyedül a 
másfélkezes kardja értékes. Annak értéke kb 8 arany, míves megmunkálása és szép markolata miatt. 
 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Másfélkezes kard használata Mf 
Nehézvértviselet Mf 
Dorbézolás (Még ha nem is használjuk) Mf (4. fok) 
Hamiskártya Af 
Kötelékből szabadulás Af 
Harci láz Af 
Pusztítás Af 
Ökölharc Mf 
Kocsmai verekedés Mf 
 
Fegyver: Másfélkezes kard Puszta kéz 
KÉ: 31 32 
TÉ: 91 72 
VÉ: 133 112 
CÉ: -(4) 4 
Sebzés: 2k6+3 k6+3 
Tám/kör: 2 3 
 
Szófordulatai: 
„Hogy kérek-e? Naná! Egy sört nem lehet visszautasítani! De ha egy másikra is meghívsz, akár szóba 
is állok veled!” 
„Haver, nem hiszem, hogy te ilyen kemény vagy. Mutasd meg, válassz párbajnemet!” 
„Az aréna az én területem. Darabokra téplek. Menekülj, amíg teheted!” 
Jellemvonásai: 
Ingerlékeny, megkeseredett, élvhajhász fickó. 

A Szürkecsukylás testvériség Új-Pyarron falai közt 
A szürkecsuklyások Ynevszerte hírhedt klánja Pyarronban is képviselteti magát. A maga módján 
megtűrtnek számítanak a városon belül, hiszen páratlan alvilági ismereteik és szerteágazó 
kapcsolataik révén, sok világi - és esetenként egyházi – „üzlettárssal” rendelkeznek a városon belül. A 
testvériség pyarroni képviselete már Ó-Pyarronban is buzgón tevékenykedett, és még a Dúlás 
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eseményeit is sikerült a maguk javára fordítani: a város értékeit sikerült 
kicsempészniük az ostromgyűrűből, és a biztonságos északi határ felé hurcolták azt. Hogy azután 
hová kerültek ezek az ereklyék, nem tudni, de valószínűsíthető hogy a klán vezető rétegének 
kastélyait díszítik a messzi Shadonban. 
A pyarroni kirendeltség belső tagjainak száma meghaladja az 500at, akik legtöbbje megfelelően 
specializálódott tolvaj, de harcosok és bárdok is akadnak köztük. Főleg lopással, betöréssel, védelmi 
pénzek szedésével, esetenként zsarolással foglalkoznak. Legtöbbjük pyarroni de sok köztük a shadoni 
származék is. Egyéb nációk nem jellemzőek náluk, legfőképpen gorvikiak nem, akikre –„a kivétel 

erősíti a szabályt” alapon – szinte vadásznak. Más fajok egyedei végképp nem 
találhatóak meg sorukban. 
A többi alvilági klánnal felületes a kapcsolatuk, és általában igyekeznek ellenükre 
tenni – legfőképpen a Kockavetőknek -, mivel nem állhatják a konkurenciát a 
saját területükön. Ez általában kimerül a különböző üzletek eljátszásában és 
esetenként éjszakai kocsmai verekedésben.  
 

A szürkecsuklyásoknak nincsenek meghatározott központjai a városban, viszont vannak 
találkozóhelyeik, ahol áru és 
információ cserét folytatnak: 
A kikötői Antoh Dala fogadó 
A Talponálló kocsma 
Egyéb kikötői raktárépületek 
A városi piac 
 

Heges Nidheg 

Szürkecsukylás 
informátor 

(3. szintű ember bajvívó) 
 

Sebhelyes arcú Shadoni származék, 
aki számos információval szolgálhat a 
városban történtekről, általános 
dolgokról. A sörlovagokról tud, de 
nem kutattak utánuk, így csak az 
általános dolgokat tudja. Esténként a 
Talponálló nevezetű kocsmában 
tengeti idejét, főként kártyázással, iszogatással. 
Igazán jó ismeretei a kikötőben folyó üzletekről vannak. Ha a játékosok sokat kérdezősködnek, és 
nem helyiek, jelenti klánjának őket, s figyelésükre embereket állíttat. Valószínűleg nem fog harcolni. 
 
Jellem: Káosz Magasság: 1.7 láb 
Vallás: Domvik (de nem erős hívő) Testsúly: 65 ynevi font 
 Testalkat: szálkás, vékony 
Erő: 11 Szemszín: Kék 
Gyorsaság: 14 Haj: Szőkésbarna, középhosszú 
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Ügyesség: 16  Ruházat: nemesi ruhák, fekete karimás, tolldíszes kalap 
Állóképesség: 9 Látható fegyverek: tőrkard 
Egészség: 13 Látható vértezet: - 
Szépség: 15  
Intelligencia: 14 Max Ép: 7 
Akaraterő: 11 Max Fp: 29 
Asztrál: 13 Max Mp: - 
Éberség/Észlelés: 17 Max Ψp: - 
AME: 3 MME: 1 
 
Beszélt nyelvek: Közös (Af,5) [Pyar (Af,5)], Shadoni (Af,3), Gorviki (Af,2), Erv (Af,1) 
Felszerelés: nemesi ruházat, díszes tőrkard, k6+2 ezüst, k10+20 réz 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Hamiskártya Mf 
Kocsmai verekedés Af 
Mellébeszélés [ha létező] Af 
Helyismeret (Új-Pyarron) 85% 
 
Szófordulatai:  
„Nem lesz olcsó, de megoldható!” 
„Gyertek, kártyázzunk egyet! Ha nyertek, elmondok néhány dolgot, amire szükségetek lehet.” 
„A te anyádat!” 
 
Jellemvonásai: 
Nemtörődöm, éber, komoly fickó. 

 

Zagit (mestertolvaj) 

Szürkecsuklyás 

(4. szintű ember fejvadász/2. szintű tolvaj) 
 

Zagit a szürkecsuklyások embere, mestertolvaj és fejvadász. Ő 
fogja figyelni a játékosokat, ha gyanúsnak tűnnek.  Jól bánik a 

fegyverekkel, de nem kockáztat. Ellophat értékes dolgokat a 
játékosoktól, melyekből szimpatikus mágiával kiszedhető 
valamilyen információ. 

 
 
 

Jellem: Káosz, Halál Magasság: 1,81 láb 
Vallás: Pyarroni - Arel Testsúly: 77 ynevi font 
 Testalkat: Szálkás, izmos 
Erő: 14 Elsődleges fegyver: Mérgezett dobótőr 
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Gyorsaság: 16  
Ügyesség: 16 Ruházat: jelentéktelen városi ruha/bármi 
Állóképesség: 15 Látható fegyverek: - 
Egészség: 15 Látható vértezet: - 
 Max Ép: 11 
Ψp: 16 Max Fp: 50 
Mp: -  
AME: 18(16 statikus pajzs) Kedvelt támadási felület: nyak, lágyék 
MME: 19 (16 statikus pajzs) Taktika: távolsági támadások, védekezés  
 Bátorság: 14 
Vértezet SFÉ: -  
Vértezet MGT: -  
  
Beszélt nyelvek: Közös (Af,5), [Pyar (Af,5),] Shadoni (Af,2), Gorviki (Af,2) 
Felszerelés: 6 dobótőr, 2 adag méreg, tolvajfelszerelés, két üveg méz (nemrég vette a boltban). 
 
Esetlegesen használt  képzettségek: Fok/% 
Fegyverdobás (tőr) Mf 
Zsebmetszés 60% 
Lopózás 85% 
Rejtőzködés 80% 
Álcázás/álruha Mf 
Zárnyitás 40% 
 
Fegyver: dobótőr(dobva) 
KÉ: 40 
TÉ: 88 
VÉ: 108(alap) 
CÉ: - 
Sebzés: k6+3 (+ íjász szabály!)* 
Tám/kör: 2 
 
*=méreg (hatóidő:k10 szegmens, erősség: 5 (Egs. próba -1), Kontaktméreg (bőrre kerülve már hat), 
Sikeres egs próba: semmi, Sikertelen: kábulat. Érték: 1 arany/adag. 

A Tengeri farkasok 
A legkisebb alvilági testvériség a városban. Kívülről nézve alig többek egyszerű rosszarcúak 
társaságától, de valójában a szakma legjobbjai között tartják őket számon. Ők ugyanis tengeri 
csempészek, okleveles kalózok, akik bármit bárhova elszállítanak búsás haszonért cserébe, vagy 
éppen megcsáklyáznak egy-egy kereskedőhajót. A cél érdekében azonban nem restek álcázni 
magukat: hol Hat városi kereskedőhajónak, hol shadoni hadihajónak, vagy Edorli diplomatahajónak 
adják ki magukat, miközben fegyvereket, szeszt, lopott kincseket vagy túszokat szállítanak. Flottájuk 
egy tucat különféle hajóra tehető, amik a Gályák tengerének különböző kikötőiben állomásoznak. 
Pyarron kikötőjében szinte mindig állomásozik egy közülük, és megbízókra vár. (kb.40 ember) 
A Tengeri farkasok között nincs jellemző rassz vagy nemzetiség, csak kettő dolog közös bennük: A 
hajózásban és a tengeri harcban kiválóan képzettek, illetve egységesen magukon hordják 
testvériségük szimbólumát, a farkas fej tetoválást. 
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A Tengeri Farkasok pyarronban állomásozó hajója mindig az akkori 
központjuk a kapitány vezetése alatt. Ezen kívül tagjaik (legénységük) megtalálhatóak a város 
különböző kocsmáiban. A többi klánnal semleges viszonyt ápolnak, a Szürkecsuklyásoknak néha 
szállítanak Shadonból, de nincsenek álandó kuncsaftjaik.  
A játékosok sokmindent megszerezhetnek tőlük, ha tudják, hol keressék, és megfelelő árat is adnak 
érte. A Tengeri farkasok azonban alapvetően bizalmatlanok, ezért valahogy bizonyítaniuk kell 
„egyensségüket”. 
 

Fletsbel Kapitány 

A tengeri farkasok vezetője 

kevert származású ember 
A nap nagy részében a hajón van, de ha néha betér az Antoh Dalába akkor azt mindig emberi 
társaságában teszi. A lehetséges megbízókkal mindig ő tárgyal a hajóján. 
Hithű Antoh hívő. Valaha pap volt, de súlyos vétket követett el Antoh egyháza ellen és kitagadták. 
Korlátozottan képes szakrális mágia használatára. (9 mp) 
 
Ruházat: fekete ing, fekete fejkendő, bőrnadrág, kopott csizma, oldalára könyv szíjazva. 
Jellem: Káosz 
Vallás: Pyarroni - Antoh 
Bátorság: 15 
  
Beszélt nyelvek: Közös (Af,5), [Pyarroni (Af,5),], Dzsad (Af,2), Gorviki (Af,2) 

Valah 

A tengeri farkasok elsőtisztje 

dzsad 
Kopasz tagbaszakadt szerecsen elsőtiszt a kapitány leghűségesebb embere, és jobbkeze, egyben 
legjobb harcosa is. Nem nagyon beszéli a pyarroni nyelvet, de dzsadul tökéletesen ért. Emberei 
szerint a messzi El Qusarmából való. 
 
Ruházat: Bő nadrág, széles öv, kis mellény. Mellkasa meztelen, keresztbe vetve rajta dobótőrök sora 
Jellem: Rend, Halál 
Vallás: Hitetlen 
Bátorság: 18 
  
Beszélt nyelvek: Közös (Af,2), [Pyarroni (Af,2),], Dzsad (Af,5), Gorviki (Af,1) 
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Jorgen  

Inkvizítor 

(6.Szintű Uwel-lovag) 
 

Mogorva kopasz ember, ránézésre középkorú 
kalandozónak tűnik. Valójában inkvizítor, akinek szent 
meggyőződése, hogy mindent csak erővel és 
fanatizmussal lehet megoldani. Hiszi, hogy Uwel azért 
választotta ki őt, hogy megtisztítsa Új-Pyarront a 
rosszakaróitól. Eléggé hírhedt az alvilágban, mivel 
számos romlott embernek oltotta ki az életét az 
Inkvizíció nevében. Félelmetes kétfejű csatabárdját 
szerte a városban rettegik. Csak is kizárólag azt 
használja. 
[Ennek alapján akár a Sörlovagok közé is tartozhatna, 
azonban ő csupán torzult lelkű kalandozóknak tartja 
őket, akik az Inkvizíció mögé bújva hamis tanokat 
követnek. Továbbá személyes bosszú vezérli /nem halált 
kívánó/ Leyk Koscom ellen, és igyekszik elkapni, így könnyen lehet, hogy a JK-k is az útját állhatják…] 
 
Jellem: Rend, Halál Magasság: 1.85 láb 
Vallás: Uwel Testsúly: 90 ynevi font 
 Testalkat: erős, zömök 
Erő: 16 Szemszín: barna 
Gyorsaság: 14 Haj: nem jellemző 
Ügyesség: 14 Ruházat: díszes vörös ing és nadrág 
Állóképesség: 15 Látható fegyverek: kétkezes csatabárd 
Egészség: 15 Látható vértezet: mellvért  
Szépség: 10  
Intelligencia: 13 Max Ép: 13 
Akaraterő: 17 Max Fp: 60 
Asztrál: 13  
Éberség/Észlelés: 15 Pszi metódus, szint, fok: pyarroni MF 
 Max Ψp: 28 
Asztrális ME: 31 Asztrális statikus pajzs: 28 
 Asztrális dinamikus pajzs: - 
Mentális ME: 35 Mentális statikus pajzs: 28 
 Mentális dinamikus pajzs: - 
Vértezet SFÉ: 4 (mellvért) 
Vértezet MGT: 0 (MF) Mágiaforma: Papi 
 Max Mp: 49 
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Beszélt nyelvek:  közös(Af,5)[,Pyarroni (Af,5)] 
Felszerelés:  
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Nyomolvasás Mf 
Ökölharc Mf 
Lefegyverzés Mf 
Vallásismeret Mf 
Fegyverdobás Af 
Futás Af 
Csapdafelfedezés 50% 
Fegyver: Kétkezes Csatabárd (MF)* 
KÉ:  32                   
TÉ:  87 
VÉ: 128  
CÉ: -  
Sebzés:  3k6+3 
Tám/kör:  1 
 
*a fegyvert a Beteljesített bosszú aurája lengi körül /mágikus fegyvernek számít/ 
 
Szófordulatai: 
„Uweltől hiába vársz bocsánatot!” 
„Az Inkvizíció figyel téged, úgy vigyázz!” 
„Ne ellenszegülj a hit hatalmának, különben az lesújt rád!” 
Jellemvonásai: Határozott, Agresszív, Fanatikus, Könyörtelen, Önfejű 

 

Enika Luenass 

Ellana Pyarroni főpapnője 

8. szintű Ellana-papnő 
 

Enika egy csodálatos teremtés, aki meglehetősen fiatalon örökölte meg 
a főpapnői pozíciót, miután az akkori főpapnővel egy politikai botrány 
során végeztek, s ő kerítette kézre gyilkosát. Harminc tavaszt látott, 
szemében értelem és szeretet csillog, békés, boldog teremtés, de a 
hatalom is sugárzik belőle. A sörlovagokat évek óta ismeri, és szereti, 
ezért nekik segítséget nyújt, ha szükségesnek látja. Számos 
információval bír a sörlovagokról, azonban átverni igen nehéz, erővel 
pedig a lehetetlennel határos kihúzni ezt belőle. A titkosszolgálat vagy az 
inkvizíció számára információkat nyújthat, ha meggyőződött a 
küldöttség valódiságáról, de vészhelyzetben képes akár nekik is hazudni. 
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Jellem: Káosz, Élet Magasság: 1,77 láb 
Vallás: Ellana Testsúly: 53 ynevi font 
 Testalkat: Vékony, nőies 
Erő: 8 Szemszín: kék 
Gyorsaság: 14 Haj: hosszú, szőke 
Ügyesség: 15 Ruházat: bő ruházat, élénk színekkel, fejdísz 
Állóképesség: 13 Látható fegyverek: 
Egészség: 12 Látható vértezet: nincs 
Szépség: 18  
Intelligencia: 16 Max Ép: 8 
Akaraterő: 16 Max Fp: 52 
Asztrál: 16 Max Mp: 67 
Éberség/Észlelés: 13 Max Ψp: 39 
AME: 45 (39 statikus pajzs) MME: 45 (39 statikus pajzs) 
 
Beszélt nyelvek: Közös (Af,5), [Pyarroni (Af,5),] Erv, Aszisz, Elf (Af,3), Gorviki, Dzsad, Shadoni (Af,1) 
Felszerelés: --- 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
A kasztnál felsoroltakon kívül: 
(Mellébeszélés – ha használjuk) Mf 
Emberismeret Mf 
Etikett Mf 
Politika/Diplomácia Mf 
 
Szófordulatai: 
„Kedveseim, nagyon rég találkoztunk már! Mi hír felétek, meséljetek a kalandokról és a nagyvilágról!” 
„Fordítsuk komolyra a szót; egy feladatom van számotokra. Kis jutalom, nagy megbecsülés.” 
„Én nem ismerek sörlovagokat. Ha keresnek valakit, miért pont a Szerelem Istennőjének szent helyén 
teszik ezt? Menjenek innét.” 
Jellemvonásai: 
Tartózkodó, béketűrő, merengő, kedves, szeret beszélni, örökké jókedvű 
 

Az Osaguna kardművész rend 
A rendet egy Tiadlanból kivándorolt nagymester alapította P.sz. 3663-ban. A nagymester nem volt 
gazdag, de szegény sem, így, mivel építkezésre nem volt pénze, vett egy nagyobb raktárépületet a 
fogadónegyed egyik csendesebb sikátorában, és átalakíttatta a tanoncok képzésének és 
elszállásolásának megfelelően.. A falakat tölgyfával burkoltatta, a padló durva kőburkolatát 
felszedette és leparkettáztatta, szándékosan gyatra anyagot használva, amit fel is locsoltatott. Így a fa 
megvetemedett, helyenként aláázott, a padló tehát minden lépénél irgalmatlanul recseg, a behatolók 
tehát nem maradhatnak észrevétlenek (-40% a karakterek Lopakodás képzettségére).  
 

Ishikawa Kigomei  

Rendfőnök (Sensei) 

7. Szintű Kardművész 
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Ishikawa Tiadlanból származott Új- Pyarronba , P.sz 3660-ban (akkor még 
Ternan csak egy kis, békés település volt, a letelepedést választották), 5  évesen menekültek el 
tucatnyi más családdal a határmenti településekből  a világ különböző tájaira. Az ő karavánjuk Délnek 
indult, de csak néhányan érték meg az út végét. Anyja meghalt mielőtt elérhették volna Eriont, így 
apja oldalán folytatta tovább az utat. Csaknem 3 év vándorlás után sikerült is letelepedniük Ternan 
szélén, ahol apja megkezdte a kiképzését.  Most a helyi kardművész rend főnöke, az apja által 
alapított rendházat ő viszi tovább. Tudását gyarapítani nem tudja, hiszen nála képzetteb harcosról 
nincs tudomása. Elméjét az évek alatt kőkeményre csiszolta, türelmes, csendes, lehetetlen kiborítani. 
Harmónia van a lelkében, nem ismeri a tréfát, de szívesen elbeszélget egy tea mellett bárkivel, ha van 
ideje. A környéken hatalams megbecsülés övezi, becsületes és segít az elesetteken. A rendházat 
adományokból tartja fenn, és van néhány befolyásos barátja  a negyed vezetőségének körében. 
A város politikai, alvilági dolgairól nem sokat tud, eléggé elzártan él ilyen szempontból. 
Kardművészekkel-harcművészekkel szívesen társalogna, főleg Tiadlaniakkal. 
Jellem: Rend Magasság: 1,75 ynevi láb 
Vallás: Pyarroni, Dreina Testsúly: 70 ynevi font 
 Testalkat: szálkás 
Erő: 16 Szemszín: fekete 
Gyorsaság: 20 Haj: barna 
Ügyesség: 19 Ruházat: kimonó 
Állóképesség: 14 Látható fegyverek: Slan kard 
Egészség: 16 Látható vértezet: nincs 
Szépség: 11  
Intelligencia: 13 Max Ép: 10 
Akaraterő: 16 Max Fp: 74 
Asztrál: 18  
Éberség/Észlelés: 19 Pszi metódus, szint, fok: Slan, 7, Mf 
 Max Ψp: 39 
Asztrális ME: 51 Asztrális statikus pajzs: 39 
 Asztrális dinamikus pajzs: 4 
Mentális ME: 51 Mentális statikus pajzs: 39 
 Mentális dinamikus pajzs: 6 
Vértezet SFÉ: - 
Vértezet MGT: - Mágiaforma: - 
 Max Mp: - 
 
Beszélt nyelvek: közös (Af,5) [, Pyarroni (Af,5)], tiadlani (Af,3) 
Felszerelés: Slan kard, ruházat, némi készpénz (K6+3 ezüst), nyakában bőrszíjon védőszellemet 
mintázó csontmedál, melyet az apja csinált neki 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Pszi (Slan) Mf 
Fegyverhasználat (Slan kard) Mf 
Fegyvertörés Mf 
Hadvezetés Af 
 
Fegyver:  Slan kard 
KÉ: 43 
TÉ: 90 
VÉ: 126 
CÉ: - 
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Sebzés: K10+2 
Tám/kör:  
 
Szófordulatai: 
„Higgy magadban Fiam, de közben figyeld a szellemek mit súgnak Neked” 
„Ötszáz felülés, negyven kör a rendház körül, kétszáz fekvőtámasz, utána kitakarítotok, aztán két órát 
harcoltok ebédig” 
„Nem azért építette apám ezt a rendházat hogy aztán én elkótyavetyéljem egy tál lencséért” 
„A hús béklyóját a lélek megacélozásával vethetjük csak le magunkról” 
Jellemvonásai: 
Büszke, csendes, becsületes, erkölcsös, humortalan, udvarias 

Képzett Kardművész I.-IV. (Musogeshi, Marakawa, Riu-Jen, Iukage) 

A Rendfőnök segédjei 

4. Szintű Ember Kardművészek 
 

A Mester segédei a rendnél, ők foglalkoznak a rendház ellátmányozásával, segítenek a tanoncoknak, 
felügyelnek a rendre. Mind a Mester kiképzett tanítványai, halálig elkötelezettek a Rendfőnökért. 
Jellem: Rend Látható fegyverek: Slan kard 
Vallás: Pyarronita Látható vértezetek: Kardművész vért 

Magasság/testsúly:~1,80 ynevi láb/ ~72 ynevi font 
Erő:17  
Gyorsaság:18  
Ügyesség:18 Ruházat: Kimonó 
Állóképesség:17  
Egészség: 16  
Intelligencia: 12  
 Max Ép: 10 
Asztrális ME: 27 Max Fp: 50 
Mentális ME: 27  
 Max Ψp: 23 
Vértezet SFÉ: 4 
Vértezet MGT: 1 Max Mp: - 
 
Beszélt nyelvek: közös (Af,5) [, Pyarroni (Af,5)] , Tiadlani (Af,1) 
Felszerelés: Slan kard, Kardművész vért, aprópénz (5K10 réz), talizmánok 
 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Fegyverhasználat (Slan kard) Af 
Fegyvertörés (Slan karddal) Mf 
Pszi (Slan út) Mf  
 
Fegyver: Slan kard 
KÉ: 40 
TÉ: 79 
VÉ: 115 
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CÉ: - 
Sebzés: K10+2 
Tám/kör: 1 
 
Szófordulatai: 
„Igenis, Tisztelt XY Úr!” 
„Ó Mester...” 
„Száddal lelked szólott” 
Jellemvonásai: 
Fegyelmezettek, csöndesek, segítőkészek, bátrak 

José Luis Torrente 

Az aranykör lovagrend Új-pyarroni rendházának helyettes kapitánya 

10. Szintű Krad-paplovag 
 

Medvetermetű, sötét bőrű és tekintetű, borostás figura. Ereiben nasti vér csörgedez. Izmait egy korg 
is megirígyelhetné. Pszihasználó karakterek megláthatják az auráján a sötét foltot, ez a sötét múlt 
nyoma. Bár pontosan senki sem tudja, Ru-Shennoni szolgálata előtt mit is csinált a lovag, 
mindenkinek megvan a maga verziója. Egyesek szerint kráni renegát, mások azt mondják, egy nomád 
törzs kitaszított tagja, aki lemészárolta a családját egy őrült és fagyos éjszakán. Megint mások dzsad 
amundvadásznak tartják, aki lepaktált Amhe-Ramun fajzataival és ezért kellett elmenekülnie. Ő maga 
sosem beszélt erről, és előszeretettel huzat ötvenet korbáccsal annak a hátára aki sokat firtatja. 
Mindezek mellett tudása és műveltsége hatalmas, a könyvtár a kedvenc helye rögtön a csatatér után. 
Sokat segíthet a karaktereknek, de az udvariatlanságot nem tűri. 
Sok információt tud a városról, tagja a Papi Széknek, ezért azon ügyekről is sokat tud. Mindig 
mérlegel, mielőtt beszél, attól függ, mit mond el, hogy ki kérdezi és hogyan. 
 
Jellem: Rend Magasság: 1,91 ynevi láb 
Vallás: Krad, pyarronita Testsúly: 120 ynevi font 
 Testalkat: hordómellkas, dagadó izmok 
Erő: 20 Szemszín: szénfekete 
Gyorsaság: 13 Haj: hollófekete, félhosszú 
Ügyesség: 12 Ruházat: egyszerű byzonbőr ruha 
Állóképesség: 18  Látható fegyverek: pallos, láncos buzogány, tőr 
Egészség: 17 Látható vértezet: abbitacél teljes vértezet 
Szépség: 10  
Intelligencia: 17 Max Ép: 15 
Akaraterő: 18 Max Fp: 120 
 Asztrál: 12  
Éberség/Észlelés: 12 Pszi metódus, szint, fok: pyarroni, 10, Mf 
 Max Ψp: 48 
Asztrális ME: 50 Asztrális statikus pajzs:48 
 Asztrális dinamikus pajzs:  
Mentális ME: 56 Mentális statikus pajzs: 48 
 Mentális dinamikus pajzs:  
Vértezet SFÉ: 7 
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Vértezet MGT: nincs Mágiaforma: szakrális 
 Max Mp: 90 
 
Beszélt nyelvek: közös, erv, shadoni , déli nomád(Af,5), dzsad (Af,3) 
Felszerelés: 93 mp-os dísztelen rúnapallos, láncos buzogány, egyszerű öltözék, abbitacél teljes 
vértezet, szintén dísztelen, pénz (K6+2 arany, 2K10 ezüst), 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Legendaismeret Mf 
Történelemismeret Mf 
Vallásismeret Mf 
Hadvezetés Mf 
Helyismeret (Új-Pyarron) 80% 
Helyismeret (Lovagnegyed) 100% 
Helyismeret (Papi negyed) 100% 
 
Szófordulatai: 
„Csak akkor szólj, ha Krad számára értékeset kívánsz mondani” 
„Kránba!” 
„Huszat rá, aztán dobjátok a trágyadombra!” 
„Mint tudjuk...” 
„(tetszőleges torokhangú halandzsa, nasti káromkodásként előadva)” 
Jellemvonásai: 
Türelmetlen, forrófejű, végletekig igazságos, hatalmas a tudásszomja, élénk, ha kedvesek vele 
barátságos. 
 

Rafi 

Torrente Fegyverhordozója 

5. Szintű Ember Krad-paplovag 
 

Erősen rövidlátó, fegyvermániás segéd. Felnéz Torrentére, feltétlen hűséggel viseltetik iránta.  
Komplett fegyverraktár, mindenütt nehézfegyverek lógnak róla meg a lováról. A gyilkolást 
ugyanakkor nem vallja sajájának és a mentorát is igyekszik visszafogni. Tudásszomja hatalmas, bár 
nem közelíti meg Torrentéét, ellenben gyakran idézget Krad bölcsességeiből, amivel hamar bárkinek 
az idegeire megy. Fiatal és életerős, de a látóüvege nélkül elveszett ember. Önuralma messze 
túlszárnyalja a várúrét, de azért korántsem végtelen. 
Jellem: Rend, Élet Látható fegyverek: Pallos, Lovagkrad, Láncos 

Buzogány, Rövidkard, Tőr 
Vallás: Krad, pyarronita Látható vértezetek: Acél mellvért 

Magasság/testsúly: 1,87 ynevi láb/ 93 ynevi font 
Erő: 17  
Gyorsaság: 14  
Ügyesség: 13 Ruházat: Lovagi ruházat 
Állóképesség: 16  
Egészség: 16  
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Intelligencia: 15  
 Max Ép: 14 
Asztrális ME: 35 Max Fp: 61 
Mentális ME: 33  
 Max Ψp: 30 
Vértezet SFÉ: 4 
Vértezet MGT:- Max Mp: 42 
 
Beszélt nyelvek: közös, dzsad, shadoni (Af,5,4,3)  
Felszerelés: Fegyverek, fegyverek és fegyverek. Van nála pallos, láncos buzogány, rövidkard, tőr, 
lovagkard, továbbá a lován tollas buzogány, másfélkezes kard, kétkezes csatabárd és egy handzsár 
(ezt inkább csak gyűjtőszenvedélyből vette).  A szent szimbóluma a nyakában lóg, egy aranykörbe 
foglalt nyitott könyvet mintáz. Némi pénz is akad (K10 ezüst) 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Minden fegyver használata Af 
Fegyverismeret Mf 
Vallásismeret Af 
Történelemismeret Mf 
Legendaismeret MF 
 
Szófordulatai: 
„Hű, hol vetted azt a szép eronei keresztvágású csatacsillagot?” 
„Megnézhetem? Hmm... jól kiegyensúlyozott a fenése viszont gyatra, Ajánlom a kelet-tiadlani 
fenőköveket, az egyben ápolja is a pengét” 
„Aha, ez pont olyan mint amikor kopjával vadászol goblinra” 
Jellemvonásai: Bátor, szenvedélyes (fegyverek iránt), kíváncsi, barátságos 
 

Átlagos Aranykör Lovag 

Beavatott / Lovag 

1.-2. Szintű Ember Krad-paplovag vagy Lovag 
 

Egyszerű felismerni az Aranykör beavatottjait, hiszen fehér ruhájuk közepén elöl és hátul is az 
aranyszínű kör, Krad jelképe díszeleg. Számosan vannak a rendházban, de a rendházon kívül is. 
Megbecsült polgárai a városnak, szinte mindőjük nemesi származással büszkélkedhet. Bárkivel 
szívesen társalognak, bárkit útbaigazítanak. Önkéntes városőrök, erkölcscsőszök is ők, ha bárhol 
probléma támad, valószínűleg rövid időn belül ott terem egy közülük. 
 
Jellem: Rend Magasság: ~1,8-1,9 ynevi láb 
Vallás: Krad, pyarronita Testsúly: ~80-90 ynevi font 
 Testalkat: erőteljes 
Erő: 15-17 Elsődleges fegyver: lovagi fegyverek 
Gyorsaság: 13  
Ügyesség: 13  Ruházat: Egyenruha, aranykörrel a mellrészen 
Állóképesség: 15-17 Látható fegyverek: változó 
Egészség: 15-17 Látható vértezet: sodronyingtől félvértig 
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Ψp: 0-10 Max Fp: 20-30 
Mp: 0-18 
AME: 12  
MME: 12   
 Bátorság: 14-16 
Vértezet SFÉ: 3-5  
Vértezet MGT: -  
  
Beszélt nyelvek: közös (Af,5) [Pyarroni (Af,5)] , Shadoni (Af,2), Erv (Af,2) 
Felszerelés: fegyverzet, egyenruha, vértezet, valamennyi pénz, kaszttól függően szent szimbólum, 
ékszerek 
 
Esetlegesen használt  képzettségek: Fok/% 
Helyismeret (Új-Pyarron) 75% 
Helyismeret (Lovagnegyed) 90% 
Etikett Af 
 

Zorbin atya 

Tanácsnok, Pyarroni rendházfőnök, Főpap-helyettes 

10. Tsz Adron-pap 
 

Alacsony idősödő pyarroni. Erőteljesen kopaszodik, haja csupán a füle mögött van. Arcáról nem 
eviláginak tűnő bölcsesség sugárzik, folyton hunyorít, és mellőzi a hirtelen mozdulatokat. Mindig 
kimérten, és gyakran tőmondatokban beszél, nem mutat semmilyen érzelmet, nagyon türelmes. 
Mindig két kísérőjével közlekedik. Rendkívüli tisztelet övezi a városban, többek között jelen volt 
Pyarron ostrománál, és az új város építésében is jelentős szerepet játszott. Derengő fényt árasztó 
botját mindig magánál hordja. 
[Zorbin atya már több éve a Papi Szék megbecsült tagja, és az Inkvizíciós üléseken is meg szokott 
jelenni. Mivel Adron főpapja Taba el Ibarában tartózkodik, ő helyettesíti a Fehér Páholy ülésén, így 
szinte minden bel- és külhoni történéssel – egyetlenként - tisztában van.] 
 
Jellem: Rend, Élet Magasság: 160 
Vallás: Adron Testsúly: 50 
 Testalkat: sovány 
Erő: 11 Szemszín: barna 
Gyorsaság: 11 Haj: Rövid kopaszodó 
Ügyesség: 14 Ruházat: fehér tóga 
Állóképesség: 13 Látható fegyverek: A botja 
Egészség 13 Látható vértezet: nincs 
Szépség: 10  
Intelligencia: 18 Max Ép: 9 
Akaraterő: 17 Max Fp: 65 
Asztrál: 20  
Éberség/Észlelés: 17 Pszi metódus, szint, fok: pyarroni MF 
 Max Ψp: 48 
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Asztrális ME: 58 Asztrális statikus pajzs: 48 
 Asztrális dinamikus pajzs: - 
Mentális ME: 56 Mentális statikus pajzs: 48 
 Mentális dinamikus pajzs: - 
Vértezet SFÉ: - 
Vértezet MGT: - Mágiaforma: Papi 
  Max Mp: 90 
 
Beszélt nyelvek: Közös, pyarroni, erv Af 5. Ilar, dzsad, elf, Af 3. 
Felszerelés: Ruha és bot 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Vallásismeret Mf 
Mágiaismeret (mentál) Mf 
Történelemismeret Mf 
Alkímia Mf 
Sebgyógyítás Mf 
Legendaismeret Mf 
Godoni nyelv Mf 
Élettan Mf 
Építészet Mf 
 
Fegyver: Mágikus bot 
KÉ: 14  
TÉ: 48 
VÉ: 125 
CÉ: - 
Sebzés: 1k6 
Tám/kör: 1 
 
Szófordulatai:  
„Rossz idők jönnek hamarost, újra fel fogja ütni a fejét a gonosz.” 
„Megtisztítani. Igen. Ez a megfelelő szó.” 
„Persze. Hogy nem.” 
 
Jellemvonásai: Nyugodt, Kimért, Érzelmileg közömbös, Megfontolt, Önfeláldozó 

Than et-Reszikmin 

Hírneves dalnok 

5. Szintű Ember Bárd 
 

Híres bárd, aki világéletében léhűtéssel kereste meg a betevőt. Ellenfeleihez képest ronda, 
nevetségesen néz ki, mégis bármelyik nőt fel tudja szedni. Alazzgeregesben született, senki sem tudja 
mikor. Valódi fegyvere a gitárja, ez a mágikus hangszere. A karakterek partnerét megpróbálja 
elcsábítani (75% eséllyel sikeresen), a karaktert magát pedig teletűzdelni szurkálódó megjegyzéseivel. 
Nagy eséllyel kialakul egy jó kis verekedés, melyben kevés eséllyel marad alul. Ölni azonban nem áll 
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szándékában. Okulárét visel. Napjai legnagyobb részét az Antoh Dala 
nevezetű tavernában tölti, általában zenél is, melyet azért enged a tulajdonos, mert a vendégeknek 
tetszik, pénzt pedig nem kér érte. 
 
Jellem: Káosz, Élet Magasság: 1,77 ynevi láb 
Vallás: Ateista Testsúly: 90 ynevi font 
 Testalkat: pocakos 
Erő: 11 Szemszín: barna 
Gyorsaság: 16 Haj: fekete 
Ügyesség: 16 Ruházat: változó 
Állóképesség: 10 Látható fegyverek: tőr 
Egészség: 13 Látható vértezet: nincs 
Szépség: 12  
Intelligencia: 16 Max Ép: 9 
Akaraterő: 15 Max Fp: 36 
Asztrál: 15  
Éberség/Észlelés: 13 Pszi metódus, szint, fok: Pyarroni, 5., Mf 
 Max Ψp: 23 
Asztrális ME: 28 Asztrális statikus pajzs: 23 
 Asztrális dinamikus pajzs: - 
Mentális ME:28 Mentális statikus pajzs: 23 
 Mentális dinamikus pajzs: - 
Vértezet SFÉ: 4 
Vértezet MGT: 0 Mágiaforma: Bárdmágia 
 Max Mp: 30 
 
Beszélt nyelvek: közös (Af,5)[,Pyarroni (Af,5)], shadoni (Af,4), dzsad (Af,3), gorviki (Af,2), erv (Af,3) 
Felszerelés: A gitárja, számtalan álruha, abbitacél sodronying, tőr, apró fúvócső méreggel preparált 
nyilakkal (görcsös röhögést okoz 2K6 körre, sikeres egészségpróba esetén a karakter csak idiótán 
vigyorog az időtartam alatt), készpénz (K10 arany, 2K6 ezüst) 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Mellébeszélés Mf 
Álcázás/álruha Af 
Éneklés/zenélés Af 
Hamiskártya Mf 
Kocsmai verekedés Mf 
Fegyver: Tőr 
KÉ: 40 
TÉ: 60 
VÉ: 107 
CÉ: - 
Sebzés: K6 
Tám/kör: 2 
 
Szófordulatai: 
„Jó a hajad, Elestél?” 
„Hmm, ez a legújabb gro-ugoni kollekció?” 
„Anyád is ezt mondta mikor keveselltem a kedvezményt...” 
„Az előbbi goblin valahogy intelligensebben kérdezett” 
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Jellemvonásai: Idegesítő, szabadszájú, nincs 
benne félelemérzet, habzsolja az életet, állandó mókamester 

 

Majomkutya 

Rém 

7. Szintű Wuki Harcos 
 

Szőrös, büdös, kommunikációképtelen (csak üvöltözik állandóan) 
lény. Nem tudni honnan került ide, sem hogy mi a célja.  
Hatalamas, nem evilági számszeríjjal harcol. Vértezet nem visel. 
Egyáltalán semmit nem visel. Asztrál- és mentálmágiára immunis, a 
lelke nem evilági. 
 
Jellem: Káosz Magasság: 2,25 ynevi láb 
Vallás: Nincs Testsúly: 160 ynevi font 
 Testalkat: magas, izmos 
Erő: 22 Szemszín: barna  
Gyorsaság: 13  Haj: egész testet borító mogyoróbarna szőrzet 
Ügyesség: 13 Ruházat: nincs 
Állóképesség: 19 Látható fegyverek: nagy fekete számszeríj 
Egészség: 20 Látható vértezet: nincs 
Szépség: 4  
Intelligencia: 7 Max Ép: 20 
Akaraterő: 11 Max Fp: 120 
Asztrál: 6  
Éberség/Észlelés: 14 Pszi metódus, szint, fok: - 
 Max Ψp: - 
Asztrális ME: immunis Asztrális statikus pajzs: - 
 Asztrális dinamikus pajzs: - 
Mentális ME: immunis Mentális statikus pajzs: - 
 Mentális dinamikus pajzs: - 
Vértezet SFÉ: - 
Vértezet MGT: - Mágiaforma: - 
 Max Mp: - 
 
Beszélt nyelvek: wuki 
Felszerelés: számszeríj 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Fegyverhasználat (számszeríj) Mf 
Kocsmai verekedés Mf 
Fegyvertörés (puszta kézzel) Af 
Fegyver: Számszeríj 
KÉ: 45 
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TÉ: - 
VÉ: 120 
CÉ: 45 
Sebzés: K10+1 
Tám/kör: 2 
 
Szófordulatai: 
„HÜÜÁÁÁÁÁ” 
„ÁÁÁÓRÁÁÁÁÁÁHHH” 
„HRUWÁÁÁÁÁÁÁÁÓÓÓÓÁÁÁÁ” 
Jellemvonásai: 

Kaotikus, kiegyensúlyozatlan, érzelmileg ingadozó, aggresszív 

 

 



Eltévelyedettek  Írta: Alkyone, Con Salamander, Suttogó 

   

Tartalomjegyzék NJK-k Helyleírások 
A Kalandozok.hu 2008-as Téli Táborának hivatalos versenymodulja ©Con Salamander, Kalandozok.hu 

Oldal: 64 / 89 
 

Helyleírások, térképek: 

 
A helyleírások tartalomjegyzéke: 

A kapuk leírása ............................................................................................................................. 65. oldal 
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A kapuk leírása 
 
A városba három nyilvános kapun 
keresztül lehet bejutni, de számos 
más lehetőség is adódik (levegő, 
csatorna, kikötő, stb.). 
A kapuk 15 méter magas, vaskos 
tornyok aljában vannak, melyeken 
lőrések díszelegnek. Az őrség egy 
része kint áll, míg a többiek a 
toronyban, vagy a túloldalon 
tartózkodnak. Egy hatalmas (kb 4 láb 
magas, 4 láb széles, STP: 220), 
kétszárnyú tölgykapu, közvetlenül 
mögötte pedig egy felhúzható rács 
(STP: 300) alkotják a kapu külső 
védelmi vonalát, ezeket éjszakára zárják. A belső oldalon csak egy felhúzható, és a külsőnél valamivel 
vékonyabb (STP: 180) rács található, ezek csak háborús időkben vannak zárva. A falakon is őrök 
strázsálnak, odabent is több katona posztol. 
A városfal egyébként igen vastag (2 láb), s 6-7 láb magas, áttörni rajta ostromgép nélkül lehetetlen 
próbálkozásnak látszik (STP egy négyzetméteren: 700). 
A legegyszerűbb erőszakos módszer talán a zsaluk leütése, bár azok is kemények (STP: 70). Az ajtó 
egy szárnya legalább 200 font, belülről gerendával szokták zárni. A rács súlya megközelíti a 350 fontot 
kívül, a 200at belül. 
Ha komoly csatára kerülne sor kint, a rácsot mintegy tíz másodperc alatt le lehet engedni, és a 
toronyban lévők reakcióideje igen rövid. A számszeríjászok könnyedén célba vehetik védelmük 
mögül, akit csak akarnak. Remélhetőleg a modul elején nem lesz szükség hasonlóra, de a menekülés 
során ezen adatok fontosak lehetnek. 
 

A térkapuk leírása 
 

Ha esetleg valaki nem olvasott volna róluk…  
Új-Pyarronba térkapu segítségével is eljuthat az utazó, bár rejt magában kockázatot. Az állatokra 
bélyegek kerülnek, s az emberek szellemi védelmét is megerősítik az utazásra, azonban még így sem 
biztos, hogy oda érkezik az induló, ahová szeretett volna. A legjobb térkapuk esetén is van 1% esély 
(k100->01) arra, hogy a játékosok véletlenszerű helyre kerülnek; ez egy párhuzamos anyagi sík is, 
vagy valamely idegen pontja a világnak. 
Az Új-pyarroni térkapukon áthaladhat akár szekér is, az érkezőktől nem szednek díjat, a távozás 
viszont gyalogosan 1 arany, lóval 3 arany, szekérrel vagy akkora méretű eszközzel pedig 8 arany. 
A térkapuk természetesen állandóak, őrzésüket a kapuk tere leírásánál tárgyaljuk. Bármelyik kapuba 
is néz az illető, láthatja a túloldalon rá váró várost. A kapuk körül speciális kirekesztő varázskör van, 
melyen csak azok léphetnek át, akiken egy bélyeg szerepel. Ilyen bélyeg a kapuőrökön és a 
varázslókon is van, de idegenek nem juthatnak át, amíg azt a varázsló nem engedi. Mágikus 
védművek garantálják a kapu épségét, elpusztítani a lehetetlennel határos. 
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A kapuk terének leírása 
A kapuk tere a város szívében található, a Polgárnegyedben, annak is az Egyetemnegyedhez és 
Fogadónegyedhez közeli részén, nem messze a belső faltól. Kilenc térkapu kapott helyet itt, melyek 
elnyújtott V-alakban helyezkednek el. Balról jobbra haladva a következő városokba juthat el a 
kalandozó: Predoc, Edorl, Ru-Shennon, Shadlek, Erion, Syburr, Viadomo, Ifin, Doran. 
A karnevál ideje alatt a Shadleki és Ifini kapuk vannak zárva. 
A kapuk terét számos őr és varázsló védi. 
„Aki sosem járt még Új-Pyarron szívében, s nem látta még a kapuk terét, az a világ egyik csodájától 
esik el. Kilenc kapu sorakozik V-alakban a téren, melynek kövezett talaját itt-ott fák, cserjék, virágok 
ritkítják. Forgalmas hely, azonban logisztikai csoda is, hiszen a kapuk közelében sosincs tumultus, az 
őrök, a paplovagok és varázslók szava elég az ittenieknek –és a legtöbb utazónak is-, hogy ne 
erőszakoskodjon. Elég egy rossz szó, s kitiltják a környékről is az illetékest. A teret nem veszi körül 
semmilyen fal, mégis mindenki tudja, hol álljon meg. Sokfelé el lehet látni a hetvenszer ötven láb 
nagyságú térről, látható a katedrálisok csúcsa, az egyetemek magasabb épületei, de még a Tűtorony 
is. Közel a fogadónegyedhez vezető kapu, s az egyetemnegyedbe is hamar eljuthat az oda vágyó. 
Fogadók a tér mentén nincsenek, néhány ivó és étterem kapott csak helyet, a pihenni vágyókat 
azonban tárt kapukkal várja a fogadónegyed száznál is több épülete.” 

A piactér 
Minden magára valamit is adó városnak van egy 
piactere. Új-pyarronnal sincs ez másképp. A 
város nyilvánvalóan nem a kereskedelemből él, 
hisz szakrális központ, de nem lehet meg e 
nélkül. Hogy fenntarthassa az áruforgalmat úgy, 
hogy az komolyan nem zavarja nyugalmában az 
egyetemváros és a nemesek életét, egy olyan 
helyre kellett tenni a piacteret, ahol amúgy is 
nagy a nyüzsgés. A város tervezői a 
kikötőnegyed mellett döntöttek, így egy 
meglehetősen nagy piacot hozva létre, mert 
köztudottan bőséges a halállomány az öbölben, 
s a halpiaccal együtt emelték az építményt. 
Ugyanis a piac nem magától alakult ki, határok 
közé van szorítva, mint oly sok minden e városban, a bódékat is a városiak adományaiból emeltették, 
s azokat a megbecsült kereskedőcsaládok ingyen, a néhány alkalmi standot a többiek 
ellenszolgáltatás fejében vehetik igénybe. A piac árai változóak, de általánosságban elmondható, 
hogy a halon kívül semmi sem nevezhető olcsónak. A közbiztonság piacokhoz képest különösen jó, a 
különleges standoknál (ékszeres standok, fegyveres standok) külön őrség áll, de a piacon is minden 
negyven-ötvenedik ember városőr vagy katona. Gyakorlatilag minden kapható itt, csak jó helyen kell 
keresni. A piac egy ponton mélyebben van a többinél, s itt a talajba vájt vályogépületek is 
standokként funkcionálnak. Itt lehet pult alól illegális szereket, fegyvereket szerezni, ha elég pénze 
van az embernek, s elég ocsmány képe is hozzá. Ezen standok némelyikének hátuljában rejtett 
zugokon keresztül eljuthatunk a város csatornarendszeréhez, de akár a nagy leengedő-csatornához is. 
Innen könnyű megtalálni a menekülőutat is, amit a vezetés tervezett, s a nemesi negyed, a 
lovagnegyed, az egyetemnegyed és a papi negyed tagjait lehet rövid úton ide menekíteni általa. Ezek 
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általában főterek kútjai alá vezetnek, melyet mágikus jelek tartanak helyükön 
[tapadás varázsjel], s a jel megtörésével [ez fentről lehetséges, számos más jel feltörése után] nyílnak 
meg.  

A főtér 
A város főtere nem mondható túl nagynak. A nemesi negyedben található a tér, amit így hívnak, és 
számos nagyobb is akad nála a városban. Azért ezt a teret nevezik e néven, mert ez a tér áll 
legrégebben a városban. Amikor az egyházfik úgy döntöttek, Új-Pyarron megalakul, ezen a ponton 
jelölték ki a város közepét, mely később aztán jócskán elcsúszott. Ide hordták a nyersanyagokat az 
építkezéshez, ide vezettek a poros utak, melyeket azóta kiköveztek, s a teret is benőtték a három-
négy emeletes házak. A tér funkciója tehát megszűnt, mostanra már nem is nevezhető térnek, két-
háromszáz lélek ha elférne a házak közti kis placcon. A helynek inkább emocionális jelentősége van, a 
város nemesi házainak nagy része szokott ellátogatni ide szabadidejében, s leülni azokra a kövekre, 
melyeket szándékosan hagytak itt (vagy hozattak vissza) az építőmesterek. Így tisztelegnek a 

nemesek azon építők 
emléke előtt, akik 
meghaltak a város építése 
közben. Ezen építők névsora 
is megtalálható itt egy 
kőtáblán, hatszáznégy 
nevet számlál; építészekét, 
segédekét, 
karavánvezetőkét, 
matrózokét – számos olyan 
emberét, aki bizonyíthatóan 
a város épüléséért adta 
életét. A nemesi házak 
tagjai találkozókat is 
szoktak ide szervezni. A tér 
mellett számos kávéház, 
teaház, étterem kapott 
helyet, ahol egy kellemes 
délutánt tölthet az erre járó. 

Mérnek itt forralt bort is, az átfagyottak számára. 

A víziváros 
A legrégibb része a városnak, a valamikori Ternan városának központja volt. Keletről csupán a Gályák 
Tengere határolja, kikötője tucatnyi mólóval büszkélkedhet, de így is méretben messze elmarad a 
szomszédos Hat Város gigászi kikötőjéhez képest. A legszembetűnőbb különbség a többi 
városrészhez képest az épületek eltérő stílusjegyei, ami inkább a szintén Hat városi kyr stílusú 
épületekre hajaz. Az itteni emberek nagy része halászattal, és kereskedelemmel foglalkozik. A 
közbiztonság jónak mondható, a kikötőben sűrűn járőröznek a katonák, a raktárépületeket pedig 
általában őrzik. 
 
Főbb helyszínek: 

- Antoh Dala taverna 
- Fogadó a Félszemű Macskához 
- Fogadó a Narválhoz 
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- Al-Bahra Kahrem szeráj 
- Részeg Matróz kocsma 
- Öreg ciszterna 
- Piactér 
- Antoh szentély 

 

A polgárváros 
A város szíve, mivel itt lakik a legtöbb ember, itt a legnagyobb a népsűrűség. Az épületek 3-4 
szintesek is lehetnek, de csak az alsó két szint építik a városra jellemző fehér gránitból. Rengeteg 
kiskereskedés és iparos műhely van itt, és kocsmákból is akad egy pár. A sok nép miatt ideális a terep 
a tolvajoknak és besurranóknak, így a közbiztonság pyarroni szemmel hagy kívánnivalókat maga után, 
de az utazók szerint megfelelő. Kisebb balhék gyakoriak itt, de szinte sosem fajulnak el, köszönhetően 
a városőrség (és az inkvizíció) közreműködésének. 
 
Főbb helyszínek: 

- Talponálló kocsma 
- Kapuk tere 
- Főtér 
- Az Oroszlánszív Lovagrend Rendháza 
- Az Aranykör Lovagrend Rendháza 
- Az Osaguna Kardművész rend rendháza 

 
 

Az egyetemváros 
A pyarroni oktatás második legnagyobb központja Lar-Dor után. Központi terén Krad szobra 
emelkedik ki, dicsőítve a világi tanokat. El van különítve a város többi részétől, így itt viszonylagos 
nyugalom honol, a közbiztonság tökéletes. Az itteni kaszárnyákban többféle tudományt oktatnak: 
gazdaságtant, építészetet, hadművészetet. A tanítók általában Dreina és Krad bölcs papjai közül 
kerülnek ki. A tanulók általában a nemesi vagy felső polgári rétegből kerülnek ki, de több paraszti 
származású egyén is lehetőséget kaphat, akiket az egyház arra alkalmasnak tart. 
 
Főbb helyszínek: 

- Nagy Bibliotéka (könyvtár) 
- Dreina-katedrális 

 
 

A Dreina-katedrális 
„… Pyarroni vallás legnagyobb temploma Új-Pyarronban 
készül. Jelenleg is több száz hozzáértő dolgozik Dreina 
aranykupolás épületóriásának megalkotásán. A Hatalom, 
Rend, Gazdagság, Hűség istennőjének temploma 
peridiánból készül, amit Pyarron lakossága csak fehér 
gránitnak nevez. Az ó-pyarroni mintájára épülő templom 
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alapját a Larmaron hegység lejtőjén ásták meg, s szépségében és 
gazdagságban már most is felülmúlja porigégett elődjét. Az építés elkezdését Eniroh Saholem, Dreina 
déli hitterületeinek főpapja kezdeményezte. Az épület terveit is ő készítette. Jelenleg ő Ynev 
legnagyobb Dreina-templomának vezetője, s egyben a Pyarroni Inkvizíciós Szék egyik jelentős tagja. 
 A templom főépületébe három udvaron keresztül juthat be a hívő. Az első, s egyben a legnagyobb 
ezek közül, a külső udvar. Az utcától öt, enyhén összetartó oszloppár választja el. A közel tízméteres 
oszlopokat, csigavonalban felfutó olajfaágak díszítik. Mindőjüket egy-egy gráingerenda köti össze, 
melyek így öt kaput alkotnak. A bejáratok között gondosan nyírt örökzöld cserjék virágoznak. A 
középső oszloppár tetején Dreina istennő hat méteres szobra áll. Kissé felemelt balját maga mellett 
tartva, kifordított tenyérrel ábrázolták. Jobb kezében mérleget tart. Hullámos, vállára omló haját, 
olajágból készült fejpánt fogja össze. A baloldalán lévő oszloppáron az Aranyúrnő Ó-Pyarronban 
elhalálozott Kegyeltje, Gaude Nery’da diplomata papnő szobra tekint Pyarron városára, az istennő 
jobbján lévő oszloppáron pedig az Aranyúrnő legendás főpapjának, Hifram Amerrinek művészien 
kidolgozott szobra áll. Kezében bőségszaruval, s a Törvény Jogarával ábrázolják. (Ő volt az Ó-Pyarroni 
templom főpapja, amíg Krán orvvadászai nem végeztek vele.) 

A külső udvar egész területét gránitlapok borítják. Az udvar jobb és 
bal oldalán oszlopsor áll, ezen keresztül lehet bejutni a 
hosszirányban elhelyezkedő alacsony épületekbe. Ezekben a 
helyiségekben találhatóak a raktárak, gazdasági melléképületek, 
szállások. Itt pihenhetnek mega menedéket kérő hívők, vagy a 
bajba jutott vándorok. Ezen épületek egyikében lehet bejutást kérni 
a templom belső szentélyébe. Ha valaki az Inkvizíciós Szék elé 
szeretne járulni, akkor is itt töltik ki a megfelelő okmányokat Dreina 
papja… 
A következő udvaron az Aranyúrnő iskolái, a Pyarroni Egyetem 
törvényházai, zárdái, szerzetesrendjeinek kolostorai helyezkednek 
el. 
A harmadik tagolt udvar maga a Templomudvar, ahol Dreina 
Főtemplomának arany kupolái magasodnak…” 

Papok, Paplovagok kézikönyve, Első kötet, 65. oldal 

Az Oroszlánszív Lovagrend Rendháza 

Történelem: 
A város első épületei között épült a rendház, azóta is stabilan áll negyede központjában, fennen 
hirdetve Dreina hitét. Paplovag-képzése legendás, a lovagrend tagjai tudásukról és remek 
döntéshozó képességükről váltak méltán híressé. A Lovagrend paplovagjait bárki felismeri az utcán, a 
vallásosabbak köszönnek is nekik, ők a város igazi lelki pásztorai, bírái és fél-szentjei egyben. Aki 
kezet emel rájuk, az a város egészével nézhet farkasszemet. 

A rendház: 
A lovagnegyed közepét uraló épület nem hasonlít erődre, inkább várkastélynak mondható. Kapuja 
mindig nyitva áll, felette címeres lobogók tömkelege, S egy idézet: „Ne akarj legyőzni olyasvalakit 
tudásban, aki életét a tanulásnak szentelte.” Az épület díszes, láthatóan jól megy a rendnek, saját 
könyvtárral is bír. A falak közé bárki bebocsájtást nyerhet, aki a könyvtárban szeretne olvasni, vagy 
akinek egy Oroszlánszív lovaggal van dolga. Szépen berendezett minden helyiség, láthatóan mindent 
a tanulásnak, a tudásnak rendeltek alá. Avatottabb szemeknek árulkodó lehet néhány boltív, néhány 
helyiség; bizony törpök keze munkája is fekszik az épületben. 
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Az Aranykör Lovagrend Rendháza 
 

Történelem:  
P.sz. 3686-ban épült, az első épületek közt volt Új-pyarronban, külföldi építészek bevonásával. A 
szándék az volt, hogy egy bevehetetlen erődöt építsenek, még akkor is ha a földrajzi adottságok ezt 
megnehezítik. A rendház kicsit megviselt, mert a külsőségekre sosem fordítottak túl nagy gondot.A 
várúr csak fegyverekre, toborzásra és ellátmányra költ.  
  

A rendház: 
A lovagnegyedben fekszik, a nyugati végen ahol protektori feladatokat is ellát. Ó-Pyarron bukása után 
épült, az ott szerzett tapasztalatok felhasználásával. A rendház tehát zömök, komor, falai a 
legvékonyabb helyen is meghaladják a másfél ynevi láb vastagsáhot, a legerősebb részeken akár hat 
láb vastagok is lehetnek. Gyilokjárók és lőrések vannak mindenütt, a fal tetején mellvéd, 
harminclábanként bástya, a bástyákon lándzsavetők és páncéltörő nyílpuskák (egy lándzsavető és 
három nyílpuska tornyonként). Az öregtorony kétemeletes, négyszög alapú kőépítmény ölnyi vastag 
falakkal, keskeny ablakokkal..Az erősség nyugati oldala különösen erős (ez néz Krán felé), a kapu a 
keleti oldalon található, egy négy láb magas, acélabroncsos yllinori feketetölgy ajtó (Stp: 450), előtte 
karnyi vastag leereszthető acélrács (Stp: 600), hatalmas kifelé meredő tüskékkel. A kapu felett kissé 
kopott sárgaréz kör, amelyi fennen hivatott hirdetni Krad dicsőségét. A lobogó az erősség tetején 
szintén Krad körével díszített, enyhén rojtos szélű, kissé fakó. Az udvar téglákkal van borítva, a déli 
falhoz istálló van építve, melyben akad még hely a kalandozók lovainak. 
 

Az Öreg Ciszterna,  a Kockavetők székhelye 
Ez a ciszterna valójában nem is olyan öreg hiszen Ternan alapjainak lerakása még 200 éve sincs, de 
mégis ez a város legrégibb építménye. Bár a városnak több kútja is van, akkoriban szükségesnek 
látták túlbiztosítani az ivóvíz ellátást, ezért építették a szándékosan túlméretezett víztározót. Csupán 
a korai időkben használták az esővíz megszűrésére, illetve vésztartaléknak egy esetleges aszály 
idejére. Azután a több év kihasználatlanság miatt lassan mérgezővé vált a vize az elterjedő kék algák 
és ibloghok miatt.  
A klán vezetése ekkor úgy határozott, hogy birtokba veszik a ciszternát. Leengedték a több éves 
poshadt nyálkás vizet a kikötőbe, kiirtották az elszaporodó dögöket, majd titkos építkezésbe kezdtek. 
Átalakították a födémet, majd tovább fúrtak a padlóba, végül kialakítottak két 20 láb sugarú vermet, 
amik ideálisak a földalatti viadalok számára. 
A ciszterna másik két melléktermét érintetlenül hagyták, fenntartva a látszatot: a hely elhagyatott. 
Itt működik a város legnagyobb játékbarlangja, minden másnap rendeznek itt eseményeket, a többi 
napon szünetelnek. A Kockavetőknek megvan a módszerük arra is hogy illetéktelenek véletlenül se 
jussanak be a rejtekhelyükre. Csak kétféleképpen lehet bejutni: Egy titkos ajtón át, vagy a kikötőből a 
leengedő-csatornán keresztül. 

Fogadó a Félszemű Macskához 
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Hely:Új-Pyarron, Fogadónegyed 
Szolgáltatások: Szállás, Lóellátás, Étkezés, Ivó, Fürdés 
 
Az utcáról: 
Barátságos kis épület, címere egy macskafej, melynek egyik 
szemét rongy takarja. Az ajtón az ivóban lévők nótázása 
hallatszik ki, lámpások fénye világítja meg a fehér falakat. A 
kéményből fehér füst tört elő, s a levegőbe szagolva forralt 
bor illatát érzi az ember. Nem túl nagy, de valószínűleg akad 
pár szobája az utazóknak. 
Külső részletes leírás: 
Körbejárva már látszik, nem is olyan kicsi az épület. Két szintje hússzor tíz láb alapterületű, s az 
emeleten valószínűleg szobák vannak. Falai az Új-Pyarronban használatos Peridanból vannak. 
Ablakait üveg tölti ki, ami arról árulkodik, hogy nem megy rosszul az üzlet. Békés helynek tűnik. 
Mindkét oldalán egy másik épület kap helyet, vele majdnem szemben kis istálló, valószínűleg hozzá 
tartozik. Őrök sehol. 
  
Belső leírás: 
 Ivó: Belépvén az ajtón az ivó zsivaja fogadja az ide tévedőt. Számos asztal, s a legtöbbnél ülnek 
is. Változó külsejű figurák; harcosok, katonák, polgárok, s egy-két fura szerzet is. Minden békés, az 
egyik asztaltól halk zene szól egy kobzosnak hála, itt-ott kártyáznak, de étkeznek is páran. A levegőt a 
forralt bor illata uralja. A helyiség nem dohányzó. 
 Szoba#1: Egyszerű kétágyas szobák. 4 darab található, az 1-4. számúak. Két ágy, egy-egy 
utazóládával, egy nagy szekrény, egy kis tükör az íróasztalnál, valamint két szék. Két ablak, melyeket 
kívülről zsaluval, belülről függönnyel lehet sötétíteni. Ára: 10 réz/éj 
 Szoba#2: Az átlagosnál jobb, egyágyas szobák. Szintén négy darab található, az 5-8. számúak. 
Egy-egy ágy, egy íróasztal, lámpással, tükörrel, írószerekkel. Egy utazóláda, egy kis szekrény, néhány 
virág. Egyetlen ablak, kívülről zsaluval, belülről függönnyel lehet sötétíteni. Ára: 10 réz/éj 
 Szoba#3: Díszes, meglehetősen drága, három férőhelyes szoba. Egyetlenegy, a 9. számú, a 
folyosó végén. Valójában három szoba, egy előtér, egy fürdő és egy háló tartozik ehhez az ajtóhoz. Az 
előteret kanapé uralja (1 férőhely), fotelek, dohányzóasztal. Helyet kap még itt egy háromszékes 
étkezőasztal, néhány fiókosszekrény (étkészletek, alkoholos italok, gyümölcsök). A kristályos 
függőlámpa komoly fényűzésről ad tanúbizonyságot. A fürdőben egy nagy kád, egy mosdódézsa, 
törölközők, köpenyek, tisztítószerek. A hálót a baldachinos ágy majdnem teljesen elfoglalja. Vörös 
selyem ágynemű, rengeteg párna. Két kis éjjeliszekrény, néhány könyv, s egy üveg víz, poharakkal. 
 Konyha: A konyhában nem szeretik az idegeneket, ezért a szakács nem engedi be egykönnyen 
az embert. Ha valahogy mégis bejutna, láthatja, hogyan dolgozik, két segédjével. Sokféle ételt képes 
elkészíteni, ez látható a mosatlanon (egyvalaki szinte mindig mosogat) és a felszerelés minőségén is. 
Illatok százai keverednek, csillogó fémedények, félkész ételek, sürgés-forgás jellemzi ezt a helyiséget. 
Sülteket (akár vadhúst is), salátákat, helyi specialitásokat lehet kérni, a legtöbb hozzávalóval 
rendelkeznek, különleges kéréseket is tudnak teljesíteni 2-3 óra alatt. (Pl. malacsült, egészben) 
 Fürdő: Létezik egy közös fürdő is, ahol négy, függönnyel elválasztott kétszáz literes hordóban 
áztathatja le az út porát a vándor. A hordókat háromnegyed óra alatt tudják feltölteni, a vizet 
illatosítják. A fürdő ára: 10 réz. 
 
Árkategória: átlagostól magas árakig (a minőség függvényében) 
Minőség(1-5): 3-4 
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Fogadó a Narválhoz 
Hely: Új-Pyarron, a fogadónegyed és a kikötőnegyed határán 
Szolgáltatások: Szállás, Lóellátás, Étkezés, Ivó 
 
Az utcáról: 
Régi épület, legalábbis a városhoz mérten. Nyolcvan-száz éves is lehet már, falai azonban masszívak, 
erődszerűek, ezért nem nagyon fogott rajta az idő. Apró ablakok, a falak meleget árasztanak. Méretei 
alapján legalább fél tucat szobával kell, hogy rendelkezzen, és az istállóból hallható nyerítések arról 
adnak tanúbizonyságot, hogy vendégek is akadnak. 
Külső részletes leírás: 
Az épület tizenötször nyolc láb alapterületű, lehetséges, hogy régen erőd volt, láthatóak az átépítés 
nyomai, valaha bástya állt az ajtó felett. Az ajtó is masszív, vészhelyzet esetén a városiak menedéke 
lehetne. A kapu előtt két őr is áll, fegyveresek, képzettnek tűnnek, nem holmi kidobólegénynek. 
  
Belső leírás: 
 Ivó: Az ivó valamikor bálterem lehetett, legalább négy láb magas ugyanis, és tágas, nyílt tér az 
egész. Szemben párosan ívelt lépcső vezet az emeletre. Bal oldalt van a söntés, három alkalmazott is 
figyel a vendégek kérésére. Kéttucatnyian lehetnek idebent, polgárok és nemesek, utazókat nem látni 
itt. Békés beszélgetés, pipázgatás, borozás, ezzel a néhány szóval leírható a hangulat. Látszik, hogy 
minőségi a hely. 
 Szoba#1: A sörlovagok szállásául szolgál az első nap estéjén a hely. Négyágyas szoba, 
kulturáltan berendezve.Kettő található belőle, az első emeleten, egymással szemben.12 réz/fő/éj 
 Szoba#2: Egyszerű, kétágyas szoba, melyből nyolcat számlálhatunk a második emeleten.15 
réz/fő/éj 
 Szoba#3: Díszes szobák, melyekben egy-egy fő aludhat el, négy darab van belőle, az első 
emeleten. fél ezüst/fő/éj 
 Szoba#4: Nyolcágyas szobák, mindjárt kettő, a harmadik emeleten. Ezeken a szobákon osztozni 
szoktak. 6 réz/fő/éj 
 Konyha: Egyszerű konyha, a pincében található, onnan hordják fel az étkeket. Két szakács 
dolgozik, specialitásuk a vadsültek elkészítése. Mindig lobog a tűz, mindig csinálnak valamit, de szép 
rendet tartanak, átlátható az egész. Halakat, vadakat, salátákat készítenek főként, hatalmas 
tálakban. 
 
Árkategória: középmagas árak 
Minőség(1-5): 3-5 
 

Al-Bahra Kahrem Szeráj 
Hely: Új-Pyarron, fogadónegyed 
Szolgáltatások: Szállás, Fürdő, Masszázs, Étkezés 
 
Az utcáról: 
A város szinte egyetlen dzsad stílusban emelt épülete. Tornyok, kerekded formák jellemzik, 
alapterülete legalább hatszáz négyzetláb. Ablakain általában csak függöny található, néhol azonban 
rózsaüvegből vannak. 
Külső részletes leírás: 
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Hatalmas épület, egyszintes, aranyozott kupolák, égbetörő tornyok díszítik. 
Lóellátásra láthatóan semmi nem szolgál, a kapuban strázsák vigyázzák a rendet, akik mindenkitől 
elveszik a fegyvereket. A fürdőből illatos gőz száll az égbe, a telepített pálmafák és az egész hely 
hangulata az Ibara gazdag városainak egyikét idézik. 
Belső leírás: 
 Étkező: Alacsony helyiség, azonban tágas, tükrökkel növelik még nagyobbra a térérzetet, 
félmeztelen szolgálók és szolgálólányok elégítik ki a vendégek igényeit. Csak étkezési céllal senki nem 
jöhet be, azonban ha a szállást is igénybe veszi, bármilyen ételt hajlandóak számára elkészíteni, ha 
elérhető számukra. A veszteség sem számít, csak a vendég. 
 Szobák: Minden szoba egyszemélyes, azonban a két szomszédosba is nyílik ajtaja, így össze 
lehet kapcsolni lényegében annyit, amennyi a folyosó azon oldalán helyet kap. Két folyosó van, 10-10 
szobával. A szobában kényelmes, hatalmas ágy, szőnyegek, füstölők, aranyozott tárgyak kapnak 
helyet, minden kényelmi szempontot kielégítenek. A rózsaablakok üvegmintái mesterek keze 
munkáját dícsérik. A szobák ára egységesen 2 ezüst/fő/éj. 
 Konyha: Dzsad konyha, az arra utaló jellegzetességekkel, azonban szinte bármit elkészítenek a 
vendég óhajára. Szeretik a fűszereket, az erős ízeket. 
 Fürdő: A fürdő igénybe vehető a szállóvendégek számára díjmentesen, önmagában fél 
ezüstpénzbe kerül fejenként. Illatos, meleg vizében bárki kipihenheti fáradalmait, itt lehet a masszázst 
is igénybe venni, melynek ára attól függően, hogy csak masszázsról, vagy teljes körű szolgáltatásról 
van szó 50 réz vagy 3 arany. A masszőrlányok igen szemrevalóak, és értik a dolgukat. 
 
Árkategória: magas árak 
Minőség(1-5): 4-5 
 

Talponálló kocsma 
Hely: Új-Pyarron, polgárnegyed 
Szolgáltatások: ivó 
[A szürkecsuklyások itt is bonyolítanak néha üzleteket] 
 
Az utcáról: Ha az ember egy kis sörszagú, füstös helyre vágyik, a talponálló kocsma remek helynek 
ígérkezik. Olcsó a sör, de legalább szar is. Nincsenek minőségi italok, de az ócskákból a legtöbb 
kapható, és néhány középkategóriás is van, erről tanúskodik az árlista. 
Külső részletes leírás: Egy kis lebuj, melynek falai már omladoznak, a sarkokba penész fészkelte be 
magát. Nem életbiztosítás itt egy sört sem inni, valószínűleg gyakoriak a verekedések, és az ital sem 
mindig marad az emberekben, erről tanúskodnak a falak is. A nyílászárók szakadtak, öregek, ahogy 
az egész hely is. Akinek erre van szüksége, az bizonyára alkoholista.  
  
Belső leírás: 
Belül kissé más a helyzet, mint amit a kinti látszat sejtet. A nevét meghazudtoló módon rendelkezik 
pár asztallal és székkel is, de ezek legtöbbször foglaltak, így a pultnál vagy valamelyik támasztónál 
ihatja meg lőréjét az ember. Sok alkoholista, de néhány idegen is van itt. 
Konyha: 
Semmit nem főznek, legfeljebb szeszt. Valódi konyha nem létezik, csak egy italmérő, ahol általában 
vizezik a bort és a sört is. Olcsó lőrék, olcsó sörök. A házi pálinka azonban egészen tűrhető. Kapható 
Derher, ami a sörlovagok kedvence. 
 
Árkategória: olcsó 
Minőség(1-5): 1-3 
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Részeg Matróz 
kocsma 
Hely: Új-Pyarron, 
kikötőnegyed 
Szolgáltatások: ivó 
 
Az utcáról: Ha valaki 
izgalomra vágyik, itt 
megkaphatja. Kellő időben 
érkezvén az ajtón és ablakon 
kirepülő emberek mutatják, 
hogy mi is az igazi helyzet. Kis 
épület, bármelyik percben 
összedőlhet, ha rossz 
gerendának vágnak neki 
valakit. 
Külső részletes leírás:  Ha az ember jobban megnézi, mégsem olyan rozoga az épület, bírja a 
gyűrődést. Falai újszerűek, de hányástól és vértől mocskosak, a nyílászárók cseréjére viszont úgy tűnik 
nem adnak sokat, azok nincsenek túl jó állapotban, már amelyik létezik. Hatszor öt lábon pihennek a 
falak. 
  
Belső leírás: 
Ülőhelyet nehezen talál az ember, azért általában verekedni kell, amiben persze itt mindenki benne 
van. Egy-két pofonért nem kell több egy rossz szónál, és egy kiadós veréshez elég egy csúnya sértés. A 
helyiek legkeményebbjei járnak ide, csonttörő ökölcsapások, savanyú sör és vidám emberek helye ez. 
Ha valaki azt kiáltja, vége a verekedésnek, az kihívható szemtől szemben, ha ez nem történik meg, 
csend lesz. A kocsmárosnak ilyen téren komoly tekintete van, nem szokás kihívni. 
Konyha: 
Lőre, olcsó sör, bivalyerős pálinka. Nagyjából ez a készlet. Alkoholmentes italra senki ne számítson, 
legfeljebb egy kis tengervizet kaphat minden porcikája. 
 
Árkategória: olcsó 
Minőség(1-5): 1-2 

Antoh Dala taverna 
- A szürkecsuklyások egyik lebonyolítóhelye 
- A tengeri farkasok kedvenc helye 

Igazi kikötői késdobáló. A szolgáltatás minősége hagy némi kívánnivalót maga után, feltéve ha a 
kedves vendég többet kíván egy kupa rumnál, vagy egyáltalán valami ételt akar. A zsíros körasztalok 
egyszerű fahordókon pihennek, és a székek is inkább kis hordók és ládák. Mindent áthat a halszag, 
amit a szomszédos tengeri piacról hoz át a szél, de ezt a szesz részben semlegesíti. Az árak tükrözik a 
színvonalat.  
Főleg tengerészek fordulnak meg itt, jelen esetben a Tengeri Farkasok. Kockázással, kártyázással 
múlatják az időt egy-egy kupa rum társaságában. Tengerész történeteket is mesélnek, amelyek nagy 
része igaz is lehet, annak ellenére, hogy szó esik bennük, krákokról, sellőkről, és szellemhajókról.  
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Heges Nidheg is itt tölti az idejét, főleg a farkasokkal kártyázik, és legtöbb esetben 
nyer is ellenük. A sarokban valami tehetségtelen igric is dalolászik, akit csak azért nem vágnak ki a 
helységből, mert nem esik kézre az asztaloktól. A kocsmáros is igazi alkoholista, aki nem csinál 
problémát a részegségből, és nem különösebben érzékeny az erőszakra sem. Egy esetleges kocsmai 
verekedés esetén fogadásokat lehet kötni nála a különböző felekre. 
A sörlovagok itt költik el ebédjüket a negyedik napon, ami bőséges ugyan, de szinte csak a tenger 
gyümölcseit tartalmazza, másból nem túl jó a kínálat… 
 

Ellana szentélye 
Hely: Új-Pyarrontól északra, a ligetes részen, a városkaputól körülbelül másfél mérföldre. 

„Egy kis ligetben áll e kis épület, mely kerek, íves formáival a béke szigetének tűnik. Fák veszik körbe, s 
gyönyörű leányok és hölgyek járnak környékén. Közelebb érvén láthatóvá válik a Lótuszvirág, így 
bizonyosságot adván a felől, hogy valójában egy Ellana-szentély” 
 
Kívülről aprónak tűnő épület, melynek azonban négy szintje van, de ebből három a föld alatt. Számos 
helyiség található az épületben, szintenként legalább hat. A legalsó szinten van lótusz leányainak 
lakhelye, a felett a konyha, a raktárak, felülről a második szinten néhány jól hangszigetelt szoba, ahol 
Ellana oltárán áldozhat, akinek megengedtetett, a legfelső szinten a fogadószobák, hátul az oltár, két 
oldalt pedig egy-egy fürdő és masszázsszoba. Ha Ellana oltárán eleget áldoz a vendég (5 aranytól), 
akkor az Ő lányai kényeztetik az utazót. A főpapnő semmilyen körülmények között sem vehető rá a 
dologra, de minél több az áldozat (100 aranyig), annál jobb lányokkal szerelmeskedhet a vándor. 
Az épület belül fényűzőbb, mint kívülről látszik. Ha valaki ne adj’ isten kirabolni szeretné, az egész 
épületben 2-300 aranyat, és legalább 1000 arany értékű tárgyat vihetne magával. 
 

Ázott kutya kocsma 
Hely: Új-Pyarron, gyakorlatilag bárhol 
Szolgáltatások: ivó 
 
Az utcáról: Egy egyszerű kis kocsma áll az út szélén, melyben az a figyelemreméltó, hogy teljesen 
átlagos. Semmi különös, egy kis cégér, nótázgatás hallatszik, de nem tűnik sem drágának, sem 
olcsónak. Új építésű épület, valószínűleg nem rég nyithatta meg kapuit a vendégek számára. 
 
Külső részletes leírás: Egy teljesen átlagos kocsma, hatszor hat lábon terül el, széles üvegablakain át 
látható a benti élet. Nincsenek túl sokan, minden teljesen újnak tűnik kívül és belül is, barátságos kis 
hely, ahol megihatja sörét egy fáradt utazó, Predociját egy helyi nemes, és olcsó pálinkáját a 
munkából visszatérő földműves. 
  
Belső leírás: 
Jó minőségű, gyakorlatilag teljesen új bútorok, eszközök töltik be a helyet, nemesek, parasztok és 
vándorok egyaránt ülnek az asztaloknál. Nem túl nagy, de minden apró zugot kihasználnak ülőhelyek 
teremtésére, így kicsit nehéz eljutni egyik végéből a másikba. A kocsmáros és lánya viszik az üzletet, 
mindketten mosolyogva várják a vevőket. 
 Konyha: 
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Egyszerű étkekkel tudnak szolgálni, egy gyors konyhájuk van, egy-két salátafélét, 
hideg szendvicseket, sült kolbászt kaphat, aki megéhezett. Az italkínálat széles, lőre, és ötfürtös 
Predoci, tehát végletek nem kaphatóak. 
 
Árkategória: átlagos 
Minőség(1-5): 2-4 
 

Kopott csizma fogadó 
Hely: Új-Pyarron 
Szolgáltatások: Szállás, Lóellátás, Étkezés, Ivó 
 
Az utcáról: 
Egy kisebb téren fekszik a Kopott csizma fogadó, e kedves kis vendégcsalogató épület. Két szintű, falát 
fehérre meszelték, ablakain marhahólyag feszül. Láthatóan nem a gazdagok kedvenc helye, de egy 
kalandozónak mindenképp megteszi. 
Külső részletes leírás: 
A ház tizenötször tizenkét lábon terül el, láthatóan a földszinten és az emeleten kívül egy pinceszint is 
tartozik hozzá. Mellette istálló és fészer, kis, kerítés nélküli kertjében fák és néhány pad. Cégére 
kopottas, valószínűleg felújított épület, mely barátságosságot és nyugalmat sugároz az érdeklődők 
számára.   
Belső leírás: 
 Ivó: Az ivóhelyiség nem túl nagy, öt-hat asztal van mindössze, általában nincsenek túl sokan itt. 
A tulajdonos –öregedő, szakállas fickó- láthatóan nem az inni betérő vendégekből él. Barátságos hely, 
kandalló biztosítja a meleget, a falon állatbőrök és trófeák díszelegnek. 
 Szoba#1: Egyszerű szoba a pincehelyiségben, egy ággyal, éjjeli szekrénnyel, utazóládával és 
íróasztallal. Függőlámpás biztosítja a fényt. 8réz/éj. Négy található belőle itt. 
 Szoba#2: Háromágyas szoba a pincében (2 db), alapfelszereltségekkel, és egy közös 
étkezőasztallal. Virágok, trófeák, lámpások a szoba díszei. 8 réz/fő/éj. 
 Szoba#3: Hatágyas szoba, egyszerű berendezéssel. Szekrények, szőnyegek, egy könyvespolc, az 
ágyak végében utazóládák. Íróasztal nincs, egy nagy étkezőasztal uralja a helyet. Az egyetlen 
pincehelyiség, melynek ablakai vannak, melyek az utcakövek magasságában néznek a szabadba. 8 
réz/fő/éj. 
 Szoba#4: Az első emelt ’lakosztálya’. Díszesen berendezett szoba, kényelmes ággyal, 
szekrénnyel, szépítkezőasztallal. Legfeljebb két fő részére adják ki. Négy ablaka van, és két ajtaja, a 
második azonban zárva található. (A pincébe lehet lejutni, csak külön kérésre nyitják ki). a szoba ára 
egy főre 30 réz, két főre 40 réz éjszakánként. 
 Konyha: A földszinten kap helyet a konyha, ahol egy szakács gondoskodik a vendégek 
étkeztetéséről. Sok mindent el tud készíteni, különlegességekre azonban nem vállalkozik, még nem 
teljesen profi a szakmájában. Közepesen főz. 
 
Árkategória: alacsony-közepes árak 
Minőség(1-5): 2-4 
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Az Osaguna harcművész rend rendháza:  
A belépőt egy kisebb előszoba fogadja, ahol le kell vennie lábbelijét, valamint az itt elhelyezett két őr 
(általában a képzés első felén már átesett, tapasztaltabb tanoncokra bízzák ezt a feladatot) 
tiszteletteljesen felszólítja őket a fegyvereik letételére (a rejtett fegyverek -  ha nincsenek túl 
nyilvánvaló helyeken, mert a tanoncok ezek megmutatására is meg fogják kérni a karaktereket – a 
karaktereknél maradhatnak). Az őrök nem lekenyerezhetők, semmiképp nem lehet meggyőzni őket 
arról, hogy bármiben is megszegjék a szabályokat. Röviden, informatívan válaszolgatnak, a 
bizalmaskodásra vagy sértésekre nem reagálnak. Az előszobán áthaladva a karaktereket a raktár nagy 
részét kitöltő kiképzőterem fogadja. A földön tatamik, néhány rongybaba lóg a plafonról, a falakon 
fakardok, Az egész épület kívül-belül puritán, de tiszta. A kiképzőterem fala fehérre van meszelve, 
semmilyen díszítés nincs rajta. A terem a raktár teljes szélességében elterül, csak ezen átkelve lehet a 
mester és a többiek szállására eljutni. Egész délelőtt és egész délután edzés van, csak ebédelni 
hagyják abba. Ha a karakterek ezen időpontok valamelyikében érkeznek, a mester hajlandó őket 
fogadni, ám csak rövid időre, mindössze pár percre hajlandó kijönni a küzdőtérről és a terem 
oldalánál váltani néhány szót a karakterekkel. Utána esetleg megkéri őket (ha fontosnak találja az 
ügyüket), hogy térjenek vissza este. Este a mester a szobájában fogadja a karaktereket, ez a raktár 
bejárattal átellenes végén helyezkedik el, a legjobban védett helyiség. Hogy ide eljussanak a 
karakterek, át kell menniük az öltözőn (finomlelkű karakterek számára Egészségpróba +2 módosítóval 
a szag miatt, ha elvétik K6 perc Kábultság), utána egy folyosón, melynek két oldalán a tanoncok 
szobái helyezkednek el. A folyosó végén van a mester szobája, egy kicsi, de lakájos szobácska. Néhány 
mécses szolgáltatja a fényt, a falon egyetlen legyező szolgál díszítésként. Rajta a felirat: „A rózsa 
ugyan megszúr és vérzel, a liliom viszont álmodban öl meg”. 

A Titkos Tharr-szentély 
Leginkább a toroni karakterek számára esélyes ennek a helynek a felfedezése. A Dreina-szentély alatt 
nyugszik közvetlenül, onnan nyerve a fűtést és a rejtettséget Pyarron inkvizítorai elől. Az áramló 
szakrális eredetű manát ugyanis Dreina felkentjeinek tudják be, és eleddig senkinek nem tűnt fel, 
hogy az aktivitás akkor is meglepően nagy, amikor a templom zárva tart... A lejárat a templom 
mögötti sikátorból nyílik. Az egyik utcakövön apró szimbólum, egy bevarrt ajak van felkarcolva, erre 
kell emberi vért cseppenteni, hogy az ajtó kinyíljon. Természetesen bárkinek a vére megteszi. Az 
információt nehezen lehet megszerezni, igen kevesen tudnak a létezéséről a városban, s még 
kevesebben osztják ezt meg akárkivel.  
 
Ha sikerül lejutniuk, vaksötét fogadja őket. A sarokban szikkadt emberi karok vannak olajba áztatva, 
ezt meggyújthatják fáklya helyett. A falak iszamósak a vértől, a padló is lucskos a kivágott belek 
tartalmától. A folyosó nem hosszú, egy kisebb helyiségbe torkollik, ahol Tharr-papok végzik 
szertartásukat. 
K6: 
1: Épp embert esznek nyersen, mellé kántának. 
2: Közösülnek, közben korbáccsal verik egymást, némelyik nyers emberi húst rágcsál, mellé kántálnak 
3: Egy kifeszített szerencsétlen kínoznak korbáccsal, tőrökkel. A karakterek érkezésekor épp 
kasztrálják. Mellé kántálnak. 
4: Egy várandós anya felbontott méhébe ürítkeznek, mellé kántálnak. 
5: Az agyvelővel bekent oltáron csúszkálnak nekifutásból hason, mellé kántálnak. 
6: Mindenki békésen horgol, csak a tűk csattogását és visszafogott kántálást lehet hallani. A 
szépséghibája a dolognak az, hogy cérnaként emberi beleket használnak. 
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A szektavezér egy kecskeszerű (és szagú) kénsárga csuhás alak, nyakig véres 
és láthatóan borzasztóan elégedett. A toroni/nyilvánvalóan Tharr-hitű partiknak segíthet 
útbaigazítást adni, illetve Tharr áldását adhatja rájuk. Cserébe székletmintát kér tőlük. 
 

A Fellegvár 
 
A Fehér Páholy az államszövetség szíve, a Fellegvárban üléseznek, amit a nemesi negyedek vesznek 
körül. Megépítésekor a fő szempont az volt hogy hasonlítson a valamikori pyarroni elődjére. 
Monumentális égbeszökő tornyok, alabástrom színű épületek jellemzik, de a városból vajmi keveset 
lehet látni belőle, tekintve hogy jó 20 láb magas fal veszi körül. 
 

A Fellegvár részei: 
 
A Fehér Páholy 

A Tűtorony 

Adron Főszentélye 

Bejutás a Fellegvárba 
 
A Fellegvárba való bejutás alapesetben csak a kiváltságosok – magas rangú papok, egyházfők, 
pyarroni/lar-dori varázslók - számára lehetséges. Ha a JK-k mégis azon elhatározás mellett döntenek, 
hogy megpróbálnak bejutni némi információ reményében, akkor kétféle megoldást választhatnak: 
Megpróbálnak egy befolyásos embert manipulálni hogy bejussanak. Ez történhet: 
átveréssel (pl. pyarroni titkosügynököknek adják ki magukat) 
zsarolással (ha van mivel)   
asztrál/mentál mágiával (sok sikert a pajzsokhoz) 
Ebben az esetben az alábbi nehézségekkel kell szenbenézniük: 
A beavatottak mind közepes-magas tapasztalati szintű mágiahasználónak számítanak, akik általában 
varázsló, pap, ritkában paplovag kasztokból kerülnek ki. Ebből adódóan rendelkeznek a mesterfokú 
pszihasználat minden előnyével, továbbá szellemi értékeik magasak, könnyen átlátnak a szitán, így 
igen dörzsöltnek kell lenniük a JK-knak, hogy elérjék a céljukat. Mindezek mellett hűségük töretlen az 
Államszövetség felé, így elég körülményes átállítani őket a másik oldalra. Az esetleges siker 
követelménye a megfelelő helyzetkihasználás, és a jó szerepjáték. 
A másik lehetőség hogy egyszerűen beszöknek. Ez történhet: 
álruhában 
láthatatlanul az ingázók árnyékában 
egyéb extrém módon (pl. alagútfúrás kanál segítségével, a palotafal felett átlendülni egy liánon) 
 
Akadályok: 
Elsődleges akadály a palota várfala illetve a kapu. A fal fehér gránitból, a kapu vasfából készült, 
rúnával védettek. Teljes mértékben ellenállnak minden fizikai és mágikus támadásnak. Ezen kívül a 
kapu csak mágiával működtethető, a beavatottak mágikus medáljának a kapuajtó megfelelő 
foglalatába helyezésével.  



Eltévelyedettek  Írta: Alkyone, Con Salamander, Suttogó 

   

Tartalomjegyzék NJK-k Helyleírások 
A Kalandozok.hu 2008-as Téli Táborának hivatalos versenymodulja ©Con Salamander, Kalandozok.hu 

Oldal: 79 / 89 
 

Hagyományos őrséggel nem rendelkezik ez a városrész, helyettük a Mágusok 
sokkal hatásosabb eszközöket alkalmaznak. A városban azt beszélik, hogy a Fellegvár zárt parkjaiban 
lévő emberszobrok mindent látnak a külvilágból, és szükség esetén megelevenedve állnak a hívatlan 
vendégek útjába… 
A Tűtorony a fehér páholy mágusinak lakhelye, és szellemi központja. Csupán nagy hatalmú 
pyarronita varázslóknak van joguk belépni erre a helyre, de tudni vélik hogy Adron magas rangú 
papjait, és a mindenkori állami hatalmat gyakorló Dreina főpapját is gyakran fogadják. 
Minden bizonnyal Ynev egyik legtitokzatosabb és legjobban védett építménye ez. 
A Fehér Páholy a pyarroni mágusok tanácsa, amely alapvetően különbözik a hatalmat gyakorló Papi 
Széktől. Míg a papi tanács leginkább, az államszövetségen belüli egyházi és világi dolgokról hoznak 
döntéseket, addig a Páholy egész Ynevre vonatkoztatva folytatja – többnyire világi – politikáját. 
Egyesek tudni vélik, hogy a Páholy ülésein nem csupán az államszövetség van jelen, hanem az északi 
hitsorstársaik is. Valamint valójában a tanácsnokok Ynev különböző pontjairól kapcsolódnak be az 
ülésekre, mivel ezeket a tanácskozásokat leginkább a mentál síkon bonyolítják le. 
Adron legnagyobb szentélye is a fellegvárban található. Maga a Fény Botjának hordozója Adron 
főpapja szentelte fel az oltárt, aki maga is tagjai a Fehér Páholynak, illetve a Papi Széknek. A szentély 
elöljárója Zorbin atya, aki ideje egy részét itt tölti átszellemült imátkozással, és meditálással. A 
szentélyt a papokon kívül, vallásos varázslók is látogatják.  

 

 
 

 

Mellékszál: Zorbin Atya Elrablása 

Találkozás Zorbin atyával 
 
Azok a kalandozók, akik a Fehér Páholytól kapták a meg a küldetést, már találkoztak az atyával, akik 
nem, azoknak több alkalom is nyílik a találkozásra. Az első napon Zorbin atya sokat ingázik a 
városban. Hol a Fehér Páholyban, hol a Papi- vagy Inkvizíciós Székekben tanácskozik, kisebb-nagyobb 
ügyekben. Egy kis hintóval közlekedik, amit két szolgálója hajt, így elég gyakran feltűnik a város 
utcáin. A JK-k legnagyobb eséllyel a Kapuk Terén beszélhetnek vele, ahol a kapuőrökkel szokott 
beszélni. 
 
A Szürkecsuklyások eltervezik, hogy elrabolják Zorbint, és megpróbálnak minél többet kiszedni belőle 
a Tűtoronyban elhangzottakról. A vezetőség már több napja döntött arról, hogy egy ilyen lehetőséget 
vétek lenne elszalasztani, és amúgy is illik öregbíteni a klán hírnevét. Heges Nidheget bízzák meg, 
hogy szedje össze a csapatot, amelyhez két magas rangú Erioni klántársuk is csatlakozik. Tudják, hogy 
nagy veszélyekkel jár egy nagy varázshatalmú pap elfogása, ráadásul sértetlenül. Ezért gyorsan ható 
idegmérget vetnek be a cél érdekében. A JK-knak valószínűleg fogalmuk sincs hogy mit terveznek a 
Szürkecsuklyások, így nem fogják tudni megakadályozni őket ebben. Ha mégis érdeklődnének felőlük, 
(vagy csupán az alvilág felől) akkor az alábbi válaszokat kapják: 
 
„Már jó pár napja nem történt semmiféle rendbontás, ez annak köszönhető, hogy a Kacaj ünnepének 
hírére megkettőztük az őrséget a városon belül.” – Mondja büszkén egy városőr 
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„A Szürkék készülnek valamire. Mi figyelni fogunk, és nektek is nyitva legyen 
szemetek, barátaim” – Kazim Al Khalid  
 
„Hátt, én nem nagyon tudom megmondani… hogy mivan. De egy biztos. A sógoromtól már egy hete 
nem kérték a védelem megfizetését. Az ilyenek… már csak jóemberek lehetnek, nem?”  
Félrészeg polgár az egyik kocsmában 
 
A támadás éjközépkor történik meg egy félreeső helyen a polgár negyedben, miközben Zorbin atya 
hazafelé tart a hintóján. Sok ideig beszélt a térkapukat felügyelő térmágusokkal, így a szokásosnál 
jóval később indult el, és ez a támadói malmára hajtja a vizet. Rövid összecsapás veszi kezdetét. A 
környező háztetőkről a szervezet fejvadászai vetődnek rá a hintóra, és egy pillanat alatt 
ártalmatlanná teszik a két szolgálót. Az atya gyorsan lereagálva a helyzetet, a Szent Fénnyel vakítja el 
támadóit és látván a túlerőt, menekülőre fogná. Azonban a támadók újabb hullámja letaglózza, és 
méreggel elkábítják. Őt és a szolgálóit is elhurcolják, a lovakat elhajtják a hintóstul, a gazdátlan kordé 
a fél városon keresztül vágtat, mire megállítják…  
 
Abban az időben több polgár és járőröző katona felfigyel a pár pillanatig tartó túlvilági fénykitörésre, 
ami a város nagy részén látható volt. A katonák a helyszínre sietve, nem találtak semmit az 
eredetéről, azt gondolják valamelyik igric szemfényvesztéssel szórakozik. A jelenségre felfigyel Leyk 
is, aki a csapatában az egyetlen józan ember azon az estén, (és általában mindig) de csak később válik 
világossá számára Zorbin atya elrablása, és hogy a fényjáték a Szent Fény megidézése volt, és nem 
holmi bárdmágia.  
 
Másnap a JK-knak egy templomszolga mint futár hozza az üzenetet, miszerint azonnal el kell menniük 
a Dreina katedrálishoz. Ott diszkréten közlik velük a hírt az atya eltűnéséről, és kijelentik hogy 
mostantól ez az ügy jelent számukra prioritást. A Sörlovagok másodlagosak, noha a Papi Szék 
elsősorban őket hozza összefüggésbe az atyával. A JK-k újra elkezdhetnek nyomozni, és lehet velük 
érzékeltetni a helyzett súlyosságát. Amit tudnak: 
Valószínűleg támadás áldozata lett az atya 
Valószínűleg életben van(nak), mivel vérnyomokat nem találtak. 
Az egyetlen közvetlen szemtanú a hintóba befogott két ló volt. Őket megtalálták a város túloldalán. 
A támadók többen voltak (5+) 
Mágiára, harcra utaló nyom nincs. 
 
Az atyát a legnagyobb titokban a kikötőbe szállítják, a Tengeri Farkasok hajójára, és itt is marad. A 
Farkasok fognak a továbbiakban felügyelni rá, és a két erioni fogják kivallatni.  
A megállapodás abból indult ki, hogy Heges Nidheg elnyert egy nagyobb összeget Fletsbel kapitánytól 
kártyában, amikor az Antoh Dalában játszottak. Nidheg elengedte az összeget annak fejében, ha 
Tengeri Farkasok hajlandóak a hajójukon őrizni egy értékes túszt két napon keresztül. Mivel a 
Farkasok nem tartanak semmitől, és szükség esetén bármikor elmenekülhetnek, elfogadták az 
ajánlatot. Nidheg ezzel bebiztosítja magának, hogy bekerüljön a klán belső körébe, közvetlen a 
vezetők mellé. 
 

Nyomozás 
 
Több szerv is elkezdi a kutatást Zorbin után, többek között az Aranykör lovagjai, az Inkvizíció (Jorgen 
vezetésével), néhány pyarroni titkos ügynök, és a Sörlovagok is. Próbálnak nem feltűnőeknek 
látszani, ezért többen karneváli maskarát öltenek. (kivétel Jorgen) A fő gyanúsítottak természetesen 
a Sörlovagok, ebben a legtöbben egyetértenek, így a őket próbálják keresni, de mivel egészséges 
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versengés van köztük, legtöbbször egymásnak tesznek keresztbe, és ez 
sokszor Sörlovagoknak kedvez. 
 
 

Kiszabadítás 
 
Amennyiben a JK-k megbizonyosodnak arról, hogy az atya a hajón van, többféle mód nyílik a 
kiszabadítására: 
Erőszakkal feljutnak a hajóra, harcot kezdeményezve ezzel. A hajón 10 matróz tartózkodik, és még 10 
a 100 lábbal távolabb lévő Antoh dalában.(feltéve, ha még nem intézték el őket) A többiek a 
városban vannak szétszórva különböző kocsmákban. Ha a Farkasok érzik a vesztüket, akkor 
megpróbálnak kihajózni, és tovább folytatni a harcot. Amennyiben ez is kevésnek bizonyul, úgy a 
vízbe ugorva próbálnak menekülni, hátrahagyva minden értéküket. A két erioni szürkecsuklyás az 
élete árán is megpróbálják megakadályozni, hogy visszaszerezzék tőlük az atyát. Végső esetben azzal 
fenyegetnek, hogy megölik őt, ha nem teszik le a fegyvert. 
 
Ezen kívül többféle út lehetséges: A JK-k a kapitánynak adják ki magukat és visszarabolják Zorbint, 
Meglékelik a hajót, és kivárják a megfelelő pillanatot stb. 
Bárhogy alakul a JK-k számíthatnak rá, hogy a Szürkecsuklyások nem fogják elfelejteni őket és az 
elkövetkező napokban vadászni fognak rájuk. 
 

Mellékszál: A Majomkutya 
 

A városban terjeng egy legenda egy bizonyos Rémről, aki rettegésben tartja a gombaszedő néniket, 
és néhányat el is rabolt közülük. Ennél többet nem tudhatnak meg senkitől. Ha a karaketerek az 
Ellana-szentély felé veszik az irányt, a városon kívül egy sárfoltban nem emberi lábnyomokra 
akadhatnak (Észlelés próba –2-vel). Ha követni kezdik a nyomokat, egy barlanghoz juthatnak (újabb 
Észlelés próba, ezúttal –1-gyel). Előtte egy kőtáblán felirat, amely sok helyen már olvashatatlan: 
 

R*G** R***N, **Y *ES*** M***** G***X*S***... 

 

A barlangban kétfelé mehetnek. Ha a balra mennek, némi bolyongás és egy-két patkány elpusztítása 
vagy elzavarása után egy csontvázra bukkanhatnak, kezében egy furcsa, rozsdás, kb tenyérnyi 
fémszerkezet, egy valaha fehér ing málladozik rajta, afelett egy fekete mellény maradványai, lábán 
fekete nadrág foszlányai. Mellette egy furcsa, rozsdásodó, sokágú, görbe nyelű fémbot hever, rajta 
viaszosvászonra hasonlító anyag maradványai. 
Ha jobbra indulnak, hosszas bolyongás után egyre büdösebb lesz, mindenütt emberi és állati 
maradványok a földön. Ha kutakotdni kezdenek, vagy nem fordulnak vissza rögtön, hatalmas üvöltés 
rázza meg a barlangot, és hamarosan megjelenik előtük egy hatalmas, szőrös élőlény, és gondolkodás 
nélkül támad. Ha a karakterek jártak a barlang másik üregében, és elhozták magukkal az esernyőt, 
annak alkalmazásával a bestia megadásra készeríthető, és hajlandó a karakterekkel tartani egy 
darabon, addig, amíg másokkal nem találkozik. 



Eltévelyedettek  Írta: Alkyone, Con Salamander, Suttogó 

   

Tartalomjegyzék NJK-k Helyleírások 
A Kalandozok.hu 2008-as Téli Táborának hivatalos versenymodulja ©Con Salamander, Kalandozok.hu 

Oldal: 82 / 89 
 

Új-pyarron maga: 

 

„Az Égi Fény szerinti 3691. évben a hatalmas építkezések első szakaszának záróaktusaként a Gályák-
tengerének déli partján, a Dorlan deltájában fekvő ősi kikötőváros, Ternan elnyeri új nevét: 
megszületik Új-Pyarron, az Államközösség központja.” (Szürkecsukylás Testvériség) 

„Pyarron büszke nemessége – a kilencszázöt ősi család és a főpapi dinasztiák – nem nyugodtak bele 
Pyarron pusztulásába. Nem mutattak hajlandóságot sem a pyarronitákhoz hasonló önmarcangolásra, 
sem a belenyugvásra. Vallják, Pyarron nem város, hanem eszme, melynek tovább kell élnie, és tovább 
is él. Ó-Pyarron nem volt más, mint az eszmének állított emlékmű, mely, ha leromboltatott, hát újra 
emeltetik. Másfél évtizedes előkészítő munka után hozzáláttak új-Pyarron városának megépítéséhez, 
a mediterrán éghajlatú Predoc tőszomszédságában, A Gályák Tengerének partján. A folyó, mely az új 
várost felezi, azonos azzal, amely ó-Pyarront is átszelte egykor.  

Az építkezés a mai napig folyik, s Pyarron varázslói és mágusai is kiveszik belőle a részüket. A 
városban minden épületet egységes stílusban, a környező hegyekben bányászott különleges kőből, a 
helybéliek által fehér gránitnak nevezett peridanból emelnek. A deltavidék kanyonjainak mélyén 
csillanó folyóágak, a fák és bokrok zöldellő foltja, a szirtek fokain gyöngyházfehéren ragyogó épületek 
festői látványt kínálnak a környező dombhátakról letekintő látogatónak. 

Új-Pyarron – lakó egyszerűen csak Pyarronnak nevezik – örökölte elődje szellemi és kulturális 
nagyságát. Újból, még pompásabb, még terjedelmesebb formában felépítette a Nagyvilág 
Bibliotékát, az Egyetemvárost, a Kapuk terét, de még a Fellegvár és az Istenek Hegye megfelelőjét 
is. Legnevezetesebb jelképe mégis a Tűtorony, a Fehér Páholy mágusainak lakhelye. A város már 
négy esztendő múltán hatalmasabb, mint Ó-Pyarron volt valaha is; erdők érintetlenül hagyott 
részletei, parkok, rendezett kertek tagolják. Mondják, nincs még egy város a világon, mely határain 
belül ennyi növénnyel büszkélkedhet. Az utakat, tereket, a város belterületein kígyózó ösvényeket 
szökőkutak, szobrok ékesítik; az égretörő szirtek között, az ezer ágra szakadt Dorlan vize felett díszes 
hidak ívelnek át. 

Új-Pyarronban majd’ mindent megvásárolhat és megtanulhat az utazó. Többen közülük évekre, 
évtizedekre itt maradnak, hogy a méltán világhíres Pyarroni Egyetemvárosban tanulhassanak, s a 
diákévek múltával gyakran a végleges letelepedés mellett döntenek. Majd minden tudományt 
oktatnak itt, a mágiától a mechanikáig, a haditudományoktól a művészetekig. Minden jelentős 
pyarroni hitű lovagrend fenntart a városban legalább egy rendházat, s ezek legtöbbjében kiképzés is 
folyik; a legnagyobb tekintélynek azonban az Aranykör és az Oroszlánszív lovagrendek örvendenek. 

A távoli Lar-dor harcos- és varázsló-iskoláinak növendékei is gyakran a városban laknak, hiszen a 
Kapukon át bármikor visszatérhetnek mestereikhez. 

Új-Pyarron minden tekintetben méltó nagy elődje örökségéhez. Államszervezete teokrácia. A legfelső 
hatalmat a különböző istenek főpapjainak tanácsa, a Papi Szék birtokolja, és Dreina papi rendje 
gyakorolja. Hivatalos nyelve a pyarroni legtisztább beszélt változata. 
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A pyarroniak magas, szalmaszőke hajú, fehér bőrű emberek. Vonásaik nemesek, arcélük finoman 
metszett, szemük világos. Szerfelett műveltek, és erre meglehetősen büszkék is. 

Mivel a vidék éghajlata kellemes, az itt lakók nem hordanak súlyos, bársonyból, brokátból készült 
ruhakölteményeket. A selymet – különösen a finom, lágy selymet- részesítik előnyben. Lenge, fehér 
inget szabnak belőle, s hasonlóképp szellős pantallót. A derekukra – praktikus okból – széles bőrövet 
csatolnak: ebbe dugják tőrüket, erre kötik kardjuk hüvelyét. A nők gyakorlatilag csak kebleiket 
takarják el, rAfinált szabású, parányi ruhadarabokkal, s ha feltámad a tenger felől a hűs szellő, 
selyem kabátba burkolóznak. Szoknyát nemigen hordanak, inkább zavarba ejtően lágy selyemből 
készült, széles szárú, sejtelmes szoknyanadrágot. A színek közül a fehér hódít, de évszaktól és divattól 
függően szerephez jut a világos- és a mélykék, sőt, olykor még a fekete is. A zárkózottabb természetű 
pyarroni férfiak kedvenc színe a méregzöld. Pyarronban – tán mondanunk sem kell – annyi az utazó, 
hogy lakói nem ütköznek meg a legszokatlanabb öltözékeken sem. 

Az árak magasak, a kínálatra azonban senkinek sem lehet panasza. 

Pyarronban hivatalosan lovagnak, harcosnak, papnak, paplovagnak lehet tanulni, de akadnak itt 
magányos mesterek, apró iskolák is, ahol gladiátorok, boszorkányok, bárdok, kard- és harcművészek 
oktatják tudományukat. A város vezetése rossz szemmel nézi a titokban tevékenykedő – de 
tevékenykedő – tolvaj, fejvadász- és boszorkánymester-klánokat. Tűzvarázslónak Pyarronban sem 
lehet tanulni. 

A közbiztonság kivételesen jó; a törvények szigorúak, már-már kegyetlenek; a város hatékony 
eszközökkel bír betartásukra. 

Hitéletében a pyarroni vallás eredeti, újabban selmovitának nevezett irányzata az uralkodó. Minden 
istennek külön papjai vannak. A városban számlálhatatlanul sok templom akad, túlnyomórészt 
pyarroni hitűek. Eldugott zugokban, mellékutcákban azonban más, a Pyarroni Paktumot betartó 
vallás szentélyeire is ráakadhat a látogató.” (Első Törvénykönyv) 
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Az államszövetség politikai helyzete (kiegészítő olvasmány) 
 

„Pyarroni Államközösség 

A Pyarroni Államközösség Dél-Ynev pyarroni vallású, Pyarronhoz számos szállal kötődő országait, 
városállamait tömöríti. Minden idők legkülönlegesebb szerkezetű országa, kiterjedését lehetetlen 
pontosan meghatározni; államai a Délvidék egymástól távol eső tájaink fekszenek, olykor több ezer 
mérföldnyi gyéren lakott pusztaság, járhatatlan hegység vagy tenger választja el őket egymástól. 
Néhány esetben maguk a tagállamok sem többek egy-egy városnál vagy városnyi erősségnél. 

A kezdetektől fogva mágikus Kapuk kötik össze őket, melyeken át az utazó egyetlen lépéssel egyik 
városból a másikba juthat. A Kapukat Pyarron mágusai készítették, s minden Kapu Pyarronba (egykor 
Ó-Pyarronba, ma Új-Pyarronba), a Kapuk terére nyílik. A városi gárda válogatott egységei őrködnek 
mellettük, és mindig készenlétben áll néhány varázsló, hogy szükség esetén lezárja a fenyegetett 
átjárót. A Kapuk hihetetlen mértékben megkönnyítik a közlekedést és a kereskedelmet az államok 
között, melyek így minden más országnál szorosabban összetartozó egységet képeznek. 

Némi túlzással elmondhatjuk, hogy a Gályák Tengerének mellékén meghúzódó hat Város Pyarron 
kikötője, a több ezer mérfölddel délebbre eső Lar-dor Pyarron kertvárosa és egyik egyeteme; Predoc 
az istállója, Edorl az éléstára, míg a jóval keletibb fekvésű Viadomo második fellegvára. 

Vitathatatlan, hogy az Államközösség központja és vezetője Pyarron városa. A világ számtalan 
népének vallási központja, a Fehér Páholy székhelye, a tudomány és a művészetek fellegvára. Dicső 
titulussai rendíthetetlen tekintélyt kölcsönöznek neki a közösségen belül, bár a többi állam nem 
tartozik közvetlen irányítása alá. Különböző társadalmi rendszerrel, saját uralkodóval bírnak, 
vallásukon és érdekeiken túl csak Pyarron iránti feltétlen hűségük közös. Vezetőik szentírásként 
kezelik a pyarroni papság kéréseit és tanácsait – amit többszörösen is helyesen tesznek, hiszen Dreina 
papi rendjéből kerülnek ki Ynev legkiválóbb politikusai és közgazdászai. 

Az Államközösség Nagytanácsa minden évben egyszer ül össze – az államok vezetői, uralkodói, és 
népes kíséretük részvételével -, hogy megvitassa a múltat és megtervezze a jövőt. A tanácskozásra 
minden alkalommal – legyen az rendes összejövetel vagy alkalom szülte gyűlés – Pyarronban, a 
Követek Palotájában kerül sor. 

A Pyarroni Államközösség majd’ három évezred alatt nyerte el mai formáját. Története Ó- Pyarron 
megalapításával kezdődött, s egybeforrt az új hit térhódításával. Az alapját jelentő első szövetség 
P.sz. 506-ban köttetett, mikor a Délvidéken megbukott kyr restauráció utolsó bástyája, a Hat Város 
szövetsége hivatalosan is felvette a pyarroni hitet. Ekkor még csak a közös vallás erős köteléke fűzte 
egymáshoz a két – Kránnak kiszolgáltatott – apró, emberlakta országot. Újabb társakra P.sz. 996-ban 
leltek, a feudális hagyományokhoz ragaszkodó pyarroni nemesek alapította ikerállamban, a 
Pyarrontól elszakadt, ám oda visszavágyó Predoc és Edorl hercegségekben. Az ezredforduló 
ünnepélyes pillanata alkalmat szolgáltatott az Államközösség megalakítására: P.sz. 1000-ben, Dreina 
Tercének harmadik havában megszületett a híres dokumentum. 
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A Pyarron szerinti 1239-es első nomádjárás mindennél fényesebben bizonyította az új államalakulat 
katonai erőtlenségét: a négy egyesült nomád törzs harcosait csak közvetlenül a városfalak alatt 
sikerült feltartóztatniuk a védőknek. A fiaskón okulva Pyarron hozzálátott déli határainak kitolásához 
és megerősítéséhez, amihez mindenekelőtt tapasztalt harcosokra volt szüksége. 

Elsőként Sempyer gigászi várát építették fel, ahol Pyarron forróbb vérű, harcos nemesei találtak 
otthonra. Alig húsz esztendővel később tizenötezer pyarroni hitre tért shadoni zsoldos érkezett a 
sztyeppére, s újabb két évtized múltán már állt példátlan méretű város-erődjük, Syburr. A 
leghosszabb előkszítő munkát a harmadik erősség létrehozása igényelte; pyarron hittérítői két 
évszázadon át alapozták meg a nomádok Nasti törzsének pálfordulását, míg végül az 1400-as évek 
közepére, honosították az ősi hitüket megtagadó nomádokat. Félig föld, félig szikla erődjüket, 
Enysmont az utolsó aranypénzig Pyarron emeltette. A három végvárat, s a köztük felépülő kisebb 
erősségeket eleinte Déli Pajzsnak nevezték, később, ahogy a mesterségesen létrehozott államok 
növekedtek, lakosságuk gyarapodott, falvakat, városokat alapított, Pajzs Országoknak. A Három 
Pajzs Szövetség megnevezést elsőként az 1693-as Testvériség Okirat említi. Ettől kezdve a Három 
Pajzs teljes jogú tagja a Pyarroni Államközösségnek. 

A kudarcba fulladt 1810-es második, majd 1865-ös harmadik nomádjárás bizonyította az elgondolás 
helyességét, s újabb tapasztalattal szolgált a haditudományok részére: a nomád harcmodor 
alkalmatlan kőerősségek bevételére. Ezen okulva a Dreina-lovagrend még a század végén 
hozzákezdett a nomádok utolsó megmaradt betörési útvonalának lezárásához a Salumoion-hegység 
egyetlen hágóján. Az építkezés egy teljes évszázadot vett igénybe, ám 2017-re elkészült minden idők 
legbevetetlenebb vára, Viadomo. Felépülésének pillanatától fogva a lovagrend központjául szolgált; 
Pyarron önálló államnak, s az Államközösség tagjának tekintette. 

Az Államközösség utolsóként Lar-dort fogadta soraiba. Az iskolavárost 2647-ben alapította a Fehér 
Páholy, és a 2800-as évekre oly mértékig fejlődött, hogy a Papi Szék önálló jogú tagként felvette az 
Államközösségbe. 

A Pyarroni Államközösség immár több évezredes, ármányoktól és véres határvillongásoktól terhes 
háborút folytat Kránnal; s folyamatos, jelentős erőfeszítéssel védi belső területeit a déli nomád 
hordák portyáitól. Politikai és gazdasági eszközökkel küzd a Pyarroni Paktum betartásáért, 
támogatására minden bajbajutott pyarroni hitű ország számíthat, legyen akár Délen, akár Északon. 
Kimondottan jó kapcsolatot tart fenn a Kereskedő Hercegségekkel, tán még jobbat a dzsad 
emírségekkel és a távoli Északi Szövetséggel, semleges, de baráti viszonyban áll a shadoni 
birodalommal, Dorannal, az elfekkel. Kevésbé jó a kapcsolata Ordannal, Toronnal és Gorvikkal. 
Fennállásának legválságosabb időszakét a közelmúltban, a Dúlás Éveként emlegetett 3676-os 
esztendőben, illetve az azt követő évtizedben élte. Pyarron (mai nevén Ó-Pyarron) áldozatul esett 
Krán praktikáinak, és leromboltatott; lakossága az Államközösség többi országába és Shadonba 
menekült, a hit központja időlegesen Viadomóba költözött. 

Pyarron büszke nemessége nem nyugodott bele a történtekbe, és pénzt, erőfeszítést, mágiát nem 
kímélve hozzálátott Új-Pyarron felépítéséhez. Mióta 3691ben a város magja a Gályák Tengerének déli 
partján, a Dorlan deltájában felépült, az Államközösség új központjául szolgál.” 
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„Pyarroni titkosszolgálat 

Létéről és tevékenységéről sokat, tagjairól szinte semmit nem tud a világ. Sokan azonosítják a 
pyarroni illetőségű kalandozókkal, s manapság összefüggésbe hozzák egy Smaragd Testvériségként 
ismert szervezettel, illetve egy Lord Racen nevű, közkedvelt pyarroni nemesúrral is. 

Ami bizonyos, a titkosszolgálat Pyarron (és a Pyarroni Eszmeként emlegetett világnézet) védelmét 
látja el Yneven, hírszerzéssel, és titkos akciókkal. Megalakulásának körülményeiről és időpontjáról 
nem ismertek a részletek; a szervezet először a Pyarron szerinti II. évezred alkonyán hallatott 
magáról. A századok során számtalan rend és nemesi udvar mögé rejtőzött, de mindig időben 
fedőszervet váltott. 

A titkosszolgálat ügynökei a Délvidék minden országában fellelhetők – a lelkes műkedvelőktől a 
hivatásos kémekig -, a Pyarron politikájában jelentősnek számító államokban teljes ügynökhálózatok 
és titkos rendházak működnek. 

A különleges ügynökök – tapasztalt kéme, varázslós és fegyverforgatók – a legkülönb kiképzést 
kapják, kiváló mesterektől tanulják tudományukat. 

Egy részük fejvadász. Ők shadoni árnyékjárók, ereni embervadászok, de javarészt Gorvikból 
kivándorolt fejvadászok leszármazottaitól örökölték mesterségüket. 

Köztudott, hogy a titkosszolgálat ügynökei között számtalan a kalandozó, aki felajánlja szolgálatait 
az emberiség bástyájaként emlegetett városnak. Hogy miféle feladatokat hajt végre, arról minden 
ügynök mélyen hallgat – de az akciók ritkán vértelenek. A titoktartást elsősorban az ügynökök 
védelme indokolja, hiszen Kránnak és csatlósállamainak fejvadászai, nyomolvasói és bérgyilkosai 
Ynevszerte valóságos hajtóvadászatot rendeznek a titkosszolgálat leleplezett ügynökei után – a 
tetemes kárnak köszönhető ez, melyet a szervezet okoz Ranagol birodalmának. 

A pyarroni titkosszolgálat világszerte hatékonyságáról és sajátos módszereiről ismeretes. Jelentős 
események, politikai cselszövések ritkán maradnak rejtve előtte. Mondják, a Délvidéken bármi fontos 
történik, két embert mindig találsz a környéken: Krán kémjét és a pyarroni titkosszolgálat ügynökét.” 
(Summarium) 



Eltévelyedettek  Írta: Alkyone, Con Salamander, Suttogó 

   

Tartalomjegyzék NJK-k Helyleírások 
A Kalandozok.hu 2008-as Téli Táborának hivatalos versenymodulja ©Con Salamander, Kalandozok.hu 

Oldal: 87 / 89 
 

Kasztok és fajok előnyei és hátrányai ezen környezetben 

Fajok: 
Ember: 
Előnyei: Egészen egyszerű. Új-pyarron többségében emberlakta település. Az az előny, hogy nincs 
hátrány. 
Félelf: 
Előnyei: A félelfek is elfogadottak alapvetően Új-pyarronban, valószínűleg nem lesz szociális gondjuk. 
Hátrányai: A kikötőnegyedben nem kedvelik őket annyira…  A faj egyedei valószínűleg nem szeretik 
majd a város rendezettségét. 
Elf: 
Előnyei: Az elfek is elfogadottak, sőt, számosan közülük már kisnemesi-középnemesi rangot is 
szereztek. Az elf közösség nem olyan jelentős, de találhat magának fajtabélieket. 
Hátrányai: A kikötőnegyedben nem kedvelik őket, mert általában nemesi családokhoz tartoznak. 
Törpe: 
Előnyei: Igen kevés törpét látnak errefelé, ezért valószínűleg nagy feltűnést keltenek, könnyen 
magukra irányíthatják a figyelmet. 
Hátrányai: Önkénytelenül is figyelni fognak rájuk. Megtűrik őket a városban, de nem mondhatni, 
hogy igazán szeretnék őket. 
Udvari ork: 
Előnyei: A Pyarroniak tudják, hogy az udvari orkok nemesített ork-faj. Így nem köpködnek rájuk.  
Hátrányai: Mégiscsak ork-félék, ráadásul alapvetően szolgának lettek kitenyésztve. Nem 
csodálkozhatnak, ha így bánnak velük. 
Wier: 
Hátrányai: A városban számos inkvizítor jár, sőt, boszorkányvadászok is, így van rá esély, hogy 
felfigyelnek rájuk. Játéktechnikailag ha feltűnősködnek, esetleg elszólják magukat valakinek, akkor 
jön az inkvizíció, és nincs menekvés. 
Khál: 
Hátrányai: A Khál nem civilizált környezethez szokott faj. Nem képes hosszú távon megmaradni a 
városban. A városból talán egy helybéli sem látott még ilyen fajzatot, a kevésbé műveltek démonnak, 
a műveltebbek valamiféle vadállatnak, a legokosabbak is csak egy félemberi teremtménynek nézik. 
Gyakorlatilag halálra van ítélve. 
Dzsenn: 
Hátrányai: A dzsenneket sokan keverik a dzsadokkal, így nehezen derül fény származásukra, de a 
városbéli elfek bizony őrzik még a történeteket azokról az időkről, amikor velük háborúztak. Nekik 
egyből szemet szúrnak majd, és mindent megtesznek majd, hogy ne legyenek a városban többé. 
Amund: 
Hátrányai: Az amundok nem fognak sokáig egy emberlakta városban tartózkodni, rühellik őket. Ez 
még a kisebbik gond. A nagyobbik az, hogy ha felismerik őket, akkor a paraszt is nekik megy a 
vasvillával, hallott a manifesztációról az egész város. 

Kasztok: 
Harcos: 
A harcosok elfogadottak a városban, azonban az egyetemvárosba a kiváltságosakon (értsd: őrök, 
papok/paplovagok) kívül senki nem léphet fegyverrel az oldalán. Motozás van, elég komoly. 
Gladiátor: 
Lásd: harcosok. 
Fejvadász: 
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A fejvadászok kilétére nem szokott fény derülni, de ha igen, az sosem kecsegtet 
jóval.  Kráni/gorviki/toroni fejvadászokat jobb esetben börtön, rosszabb esetben a bitó várja. Az 
embervadászokat, és az egyéb helyről származókat pedig komoly kihallgatás, és egy ingyenes 
hazautazási lehetőség. (Hacsak nem Pyarroniak ugye…) 
Lovag: 
A lovagokat tisztelik a városban, hisz itt is sok akad belőlük. Ha nem pyarroni lovag az illető, 
természetesen furcsán néznek rá, de tiszteletben fogják tartani a nemesi származást, amennyiben ezt 
igazolni tudja. Egyéb esetben szélhámos, és akkor biza’ nem sokan fognak szóba állni vele… 
Tolvaj: 
A rossz tolvajra pénzbüntetés/börtön/közmunka vár… 
Bárd: 
Sok a kobzos a városban… Ha igazán jól csinálja, egy-két hölgyet is elcsábíthat, de tudják, mi fán 
teremnek az ilyen vándorló dalnokok… Az első és a harmadik estén felhős az ég éjjel, nem látni a 
csillagokat folyamatosan, csak néhány másodpercre… 
Pyarronita pap(lovag): 
Megbecsülés, tisztelet övezi majd őket, fegyverrel közlekedhetnek bárhol, bebocsátást nyernek 
szinte bárhová. 
Semleges pap(lovag): 
Addig tisztelettel bánnak velük, amíg nem kérkednek hitükkel, nem próbálnak téríteni. Ellenkező 
esetben a Papi Szék előtt a helyük. Szentélyeik nincsenek. Az egyetemvárosban nem nyerhetnek 
manát (képtelenek rá, és fel is fedezik őket, aztán Papi Szék…) 
Pyarron-ellenes pap(lovag): 
Tömlöc, kihallgatás, akasztás. Ez vár rájuk, ha felfedezik őket. Az egyetemvárosban nem nyerhetnek 
manát (képtelenek rá, és fel is fedezik őket.) 
Harcművész: 
Egyetlen iskolájuk működik csak, így ritka szerzetnek számítanak. Nem különösebben megbecsültek. 
Kardművész: 
Egyetlen iskolájuk működik csak, így ritka szerzetnek számítanak. Nem különösebben megbecsültek. 
Boszorkány: 
Ha felfedezik őket, akkor bizony máglyahalál, akárkit is szolgáljanak (Pyarront nem szolgálhatják ). 
Boszorkánymester: 
Ha felfedezik őket, akkor bizony máglyahalál, akárkit is szolgáljanak (Kivéve a Hergoliakat, velük nem 
olyan rossz a város kapcsolata, ezért őket csak kikérdezik, majd távozásra bírják). 
Tűzvarázsló: 
Ordannal jó a város kapcsolata, nem lehet komoly gond. 
Varázsló: 
A (tér)kapunál lévő varázslók érezni fogják jelenlétüket, s származásukról érdeklődnek, majd jelentik 
ittlétüket a feletteseknek. Innentől szemek figyelik tevékenységüket. 
A manaháló a városban csak korlátozott mananyerést tesz lehetővé: percenként csupán 1 mana-
pontot nyerhetnek vissza kivonással, 2 pontot kisajtolással (ez esetben valószínűleg halál lesz 
osztályrészük), 3 pontot transzban, varázskörben. A nekromanták romlott zónáját azonnal 
észreveszik, és fokozott figyelmet kapnak. 
Amazon: 
Mivel az amazon nem szereti a civilizált környezetet, nem valószínű, hogy jól érzi itt magát… Az 
emberek távolságtartóak lesznek, ha kiderül, kik ők. 
Bajvívó: 
Számos bajvívó van a városban, és némelyikük elég kétes figura… Enyhe távolságtartás az 
átlagpolgárok részéről. (Könnyen oldódik) 
Barbár: 
Lásd: amazon. 
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Pontozólap 
Feladat Pontszám SIKERES? 
A négy sörlovag elfogása egyszerre*#¤ 80+10 pont  

Notrad elfogása*#¤ 25 pont  
Nofop elfogása*#¤ 10 pont  
Niudrog elfogása*#¤ 20 pont  
Leyk elfogása*#¤ 25 pont  

Kapcsolatfelvétel az alvilággal 5 pont  
Sikeres bejutás a kockavetők egy rendezvényére 3 pont  
A papi székkel teljes együttműködés* 12 pont  
A szürkecsuklyásokkal teljes együttműködés 10 pont  
Lavírozás a hatalmak között, mindenki átverése#¤ 20 pont  
Információszerzés az alvilágtól¤ 1 pont/fő infó  
Információszerzés a papi széktől* 1.5 pont /fő infó  
Információszerzés a nemesi körökből/köznéptől 1 pont / fő infó  
Komoly mellékszál teljesítése (pl. „Zorbin Atya elrablása”) 20 pont  
Információszerzés valamely barátjuktól/ismerősüktől# 3 pont / fő infó  
Valamely versenyszám megnyerése 2 pont  
Valamely versenyszám sörlovag elől megnyerése*#¤ 4 pont  
Részvétel a polgári álarcosbálon 2 pont  
Részvétel a nemesi ebéden 2 pont  
Részvétel a nemesi álarcosbálon*#¤ 8 pont  
A sörlovagok papi szék elé vitele* 20 pont  
A sörlovagok szabadon engedése (szürkecsuklyás-vonal)# 5 pont  
A sörlovagok megölése¤ 12 pont  
Szövetkezés a sörlovagokkal*# 20 pont  
Minden egyes városból távozó sörlovag(ha nem velük együtt) -15 pont  
Minden egyes ártatlanul megölt ember -2 pont  
Felesleges varázslás -1pont/varázslat  
Börtönbe kerülés/elfogatás -2 pont/fő/óra  
Győztes küzdelem az arénában (/Sector ellen) 3/6 pont  
A Klánháború befolyásolása (kis/nagy/teljes mértékben) 2/4/8 pont  
Jorgen Kiiktatása/kijátszása 6 pont  
A Majom-kutya legyőzése/meggyőzése +10 pont  
KM-i jóindulat – szubjektív pontok +-10 pont  
Összesen: Max. 150 pont  
Pyarron-pártiak: *  Semlegesek: #   Pyarron-ellenesek: ¤ 
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