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Összefoglaló 

0.Ciklus (0. játéknap - dec 27 este) 

0.napja a modulnak: 

Melyben: 

-          a  csapatok közös bemesélése megtörténik. 

-          megismerkednek a feladattal és a versenytársakkal. 

Események a 0. ciklusra 

0.nap 

16 óra -        A karakterek megérkeznek a levélben kijelölt kocsmába, Daerim városába. 

17 óra -  Alyr elmondja a köszöntőt, majd elkezdi elmagyarázni a verseny célját és 

szabályait. 

 

1.Ciklus (1. játéknap reggel - dec 28. 9-12 óráig) 

1.napja a modulnak. 

Melyben: 

- A csapatok megkapják az első találós kérdést. 

- Megpróbálnak kijutni a városból, mivel reggelre már a város lakói lázadnak és 

támadásokat indítanak az itt őrségben álló Aszisz városőrség ellen. 

- Első pontig eljutás, ami Laim maga. Megkeresni a találós kérdésből ismert művest és 

babáit, melyek a következő találós kérdést rejtik. 

 

Események az 1. Ciklusra: 

 

- Útközben, mikor Laim fele tartanak, találkoznak az öregasszonnyal, akit épp három 

bandita kirabolni készül. Ha segítenek neki, akkor az öregasszonyos szálnál leírt 

dolgok következnek, illetve figyelmezteti a kalandozókat, hogy Laim fele tart a fekete 

hadúr. 

 

- Nem sikerül első nap Laimba érni, ezért a kalandozók letáboroznak a közeli erdőnél. 

Ha elvállalták, a lidérces feladatot akkor a mai estéjük foglalt lesz, ha nem akkor, a két 

testvér, aki az „erdő lidércét” személyesíti meg, megpróbálja a csapatot becsalogatni 

az erődbe és végezni velük, a könnyű haszon reményében. 

2.Ciklus (1. játéknap délután - dec 28 14-18 óráig) 

 

2.napja a modulnak. 

 

Melyben: 

 

- A játékosok megtalálják a játékművest, aki egy bolond Della pap. 

- A következő találós kérdést egyik babában találják, amelyek fehér orkhoz hasonlóak. 

-          A találós kérdés a közeli mocsárba mutat, ahol a lobogó rejtőzik. 
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Események az 2. Ciklusra 

 

- Játékosok találkoznak a bolond Della pappal. 

Felveszik a következő kérdést, vagyis megveszik a babát, amit nekik készített.  

A boltból kijövet feltörik a babát, benne pedig megtalálják a következő kérdéseket.  

- Eljutnak az odvas öreg fához, ahol felakasztottak valakit, odújában rejtőzik a lobogó. 

- Ekkor megtámadja őket egy másik csapat. Persze egy a sok közül. 

 

3.Ciklus (2. játéknap reggel - dec 29 9-12 óráig) 

3.napja a modulnak. 

Melyben: 

 

- Visszatérés Laimba. 

- Az öregasszony szál visszatér ide, ha a boszorkány behálózott valakit. 

- A lázadás kitört Daerimbe, így nem ajánlott visszatérni oda.  

Eközben Laim felé tartanak a Fekete Hadúr seregei. A város lakosai rettegnek, hogy 

velük mi fog történni. 

 

Események a 3. Ciklusra 

 

- A kalandozók megérkezése után, újra felkeresik a Della papot (Ekkora már Alyr vette 

fel alakját.). Elmondja, hogy neki már nincs maradása és Narvan felé igyekszik, ott 

fogja megkapni a fizetségét a megmaradt babákért. 

- A Fekete Hadúr serege megérkezik Laimba 3 órával később, elkezdik a kalandozók és 

a lobogó felkutatását. 

- Ha nem indulnak el időben, vagy a Della pappal, akkor számukra véget ér a modul. 

4.Ciklus (2. játéknap délután - dec 29 14-16 óráig) 

Melyben: 

 

- Eljutás a tengerpartra (vagy Narvanba, vagy Daerimbe, vagy a mocsáron át) 

- A hajóúton (mivel a szigetre kell menniük) - Kalózokkal találkoznak, valahogy el kell 

jutniuk Alyrhoz a szigetre. 

 

Események a 4. Ciklusra 

 

-  A bolond aszisz kalózkapitány, rég elveszett unokaöccsének titulálja az egyik 

kalandozót, így elviszik a kalózszigetre a csapatot. 

-  A kalózsziget (ahol a barlangja van) ugyanannak a szigetnek a másik oldala, 

ahol Alyr várja őket az egyetlen építményben, az Antoh-templomban. 
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Háttér 

A Környékről - Térképek  
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A Környékről – Leírás 
 

A háromszáz éve még jelentéktelen fejedelemséget, az Anterai Királyság vazallusát a P.sz.-i XXXV. 

század közepén a déli pusztákról betörő barbár nép, a wagandák szállták meg. Bár létszámuk még a 

helyi lakosságét sem érte el, Antera belső problémái miatt nem volt képes megakadályozni a 

hódítást. A sötét bőrű, vékony termetű wagandák gyorsan civilizálódtak, és fokozatosan átvették a 

helyi kultúrát, de mindmáig zárt uralkodó kasztot alkotnak. Fejedelmeinek keménykezű uralma alatt 

Rowon először függetlenné vált, majd az országon áthaladó kereskedelem hasznából felállított 

hadseregével, sorra hódította meg szomszédjait. Hamarosan szembekerült a pyarron hitű 

országokkal, ahol uralkodói egyre inkább korlátozták a szabad vallásgyakorlást, és saját törzsi isteneik 

kultuszát vezették be. Rövidesen egy oldalon találta magát Toronnal, és kötődését csak tovább 

erősítette, hogy 3588-ban rowoni földön tűnt föl a Hatodik Fekete Lobogó, mely egykor Davares 

hercegé volt. 

Rowon a XIV. zászlóháború előtt már igazi nagyhatalom, legnagyobb kiterjedését ekkora éri el. 

Ambíciónak bizonyítéka, hogy még Toronban is növekvő rosszallással figyelik, ahogy a fejedelem 

mind több ostrommérnököt, varázstudót és hadtudóst csábít udvarába. Az utóbbi években több 

boszorkánymesteri rend is megvetette itt a lábát, bár róluk nem tudható, hogy igazából Toront vagy 

Rowont szolgálják-e. 

Nyitott elmék számára ma már láthatóak a közelgő összeomlás jelei: a kincstár túlköltekezett, és a 

Rowon ellen formálódó, több mint egy tucatnyi államot tömörítő koalíció egyre-másra ér el – jelenleg 

még csak diplomáciai – sikereket. A maguk oldalára állították Airun al Marem szakadár dartonitáit is, 

akik a hírek szerint itt tervezik létrehozni Darton földi birodalmának központját. 

A mai Rowon meglehetősen heterogén államalakulat: kormányzóságok, csatolt területek és fejedelmi 

birtokok szövevénye. Középső területei a Sasta-szorostól északra elterülő szikes vidéken fekszenek, 

ahol csak juhlegelőnek alkalmas sziklás-bozótos dombok találhatók. Délebbre öntözéses földművelés 

folyik a Morrak-hegység megmászhatatlanul meredek, erdős hegyei között húzódó völgyekben. A 

hegyoldalakban ellenben gazdag vas- és rézbányák tárnái húzódnak, amelyek – a hajdan itt élt 

gnómok elűzése óta – bőségesen ellátják nyersanyaggal a kovácsműhelyeket. A tengermellék vörös 

földjén olajfa, szőlő, füge és narancs terem. 

 

Rowon bányái a Morrak-hegységben, szinte kivétel nélkül a gnómok által hátrahagyott ősi járatokból 

nyílnak. Mivel az alacsony lényekre méretezett folyosók és termek megnagyobbítása rengeteg időt és 

munkát igényelne, a rowoniak előszeretettel dolgoztatnak gyerekeket a szűk tárnákban. A 

serdületlen fiúk és lányok valójában alkalmatlanok a napi 14–16 órás, gyilkos testi munkára, ezért egy 

különleges serkentő főzetet, virshát itatnak velük, mely fokozza állóképességüket és erejüket. Mint a 

legtöbb ilyen ital, ez is csak az emberi test tartalékait felszabadítva éri el hatását, ezért az ifjú 

bányászok soraiban igen nagy a halandóság. Akik a kamaszkort elérve végre elhagyhatják a tárnákat, 

már önmaguk torz hasonmásai csupán. 

Egy bányaomlás miatt több tucat gyerek reked a Safut melletti rézbánya mélyén. A bánya főmérnöke 

önkénteseket keres, akik észak felől, az ötven éve lezárt, halálosan veszedelmes meratai Ördögvágat 

irányából kiszabadítanák őket. A karakterek is jelentkeznek, nem annyira a beígért jutalom, mint 

inkább a gileani Dreina-templom főpapjának kérésére, aki a gyerekek kiszabadításával és a bányák 

elpusztításával bízta meg őket. A tett színhelyén egy titokzatos alak szép summát kínál a virsha 

receptjéért – vajákos a fickó, az alvilág embere, netán reménybeli bányavállalkozó…? 
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A Narvan felé tartó Fahéjút az országon át vezet, sőt, a tengerpart megszállása óta a Városállamokon 

áthaladó kelet-nyugati forgalom is rowoni ellenőrzés alá került. A fejedelmek hadiipari műhelyek 

sorát alapították, ezektől eltekintve a kézműipar nem mondható fejlettnek. 

Rowonban igencsak szűk körű a nemesi réteg, csak születési arisztokrácia létezik. Tagjai a hódító 

wagandák leszármazottai, akik számtalan előjogot élveznek az élet minden területén. Mivel kevesen 

vannak, a hadseregben jobbára az alávetettek fiai szolgálnak, ami egyre inkább veszélyt jelent az 

ország stabilitására. Ők a híres rowoni zsoldosok. Fizetségüket mindig időben megkapják, és egyelőre 

biztos támaszai az államnak. 

Az őslakosság a Rossz Földekre szorult sabardokból áll, akik ma is ősi nyelvüket beszélik, bár számos 

aszisz jövevényszóval megtűzdelve; vallásuk sajátos, babonákkal átszőtt pyarr hit. Aszisz ajkúak is 

bőven élnek errefelé, akik az anterai dialektust beszélik. A waganda nemesség ma is saját nyelvét 

használja, és saját isteneit imádja. Az egész országban kötelező az elemek és a hadak istene, a 

Szélmarkú Haddas vagy Feneketlen Torkú Ganarg, a túlvilág urának kultusza. 

Az országnak hadilobogója nincs, ehelyett a fejedelmi ház spirálisan csavarodó nyelű, ötágú szigonyra 

emlékeztető jelvényét használják, amelyről sárga és kék szalagok függenek. 

(Északfölde) 

Daerimről – Térkép 
elkészült, scannelem és bejelölöm hamarosan.  
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Daerimről - Leírás 
 

Daerim (qui) 

Egyike a Quiron Pentád városainak, az óramutató járásával megegyező 

irányban haladva a második. Kis halásztelepülés volt, egészen a Psz. 3202-ig, amikor 

a száműzött kyr Daiquiss család magitora állandó térkaput nyitott, mely Haonwell 

hercegségével kötötte össze Daerimet. A Szentélykapuként emlegetett térkapura 

századokon át a Kígyónővérek felügyeltek. 

A kapu nem csak a térség kereskedelmét lendítette fel, de a kellemes éghajlatú 

quironeiai településre északiak százai költöztek át. Nem csak hitüket és kultúrájukat, 

de erkölcseiket is magukkal hozták. A nyolcvanezres város államformája a déli parton 

egyedülálló módon demokrácia, uralmi rendszere kormányzóság. Daerimben a 

rabszolgaság rendszerét is eltörölték. (Hollóidők,371; 381/4) 

 

A kormányzóhercegek és lovagok városa a Quiron-Pentád legfiatalabb, 

leggyorsabban növekedő települése. Sokan el sem hiszik, hogy félszáz éve 

jelentéktelen halásztelepülés volt csupán. A robbanásszerű felvirágzást egy száműzött 

toroni Család mestermágusának köszönheti. A Pyarron szerinti 3200-as évek elején 

Daiquiss Család magitora példátlan vakmerőségről és megdöbbentő hatalomról tett 

tanúságot, mikor állandó térkaput nyitott a kis halászváros és a távoli Haonwell 

hercegség között. A kapu keskeny volt ugyan és a kényelmetlenebbek közül való, 

mégis átformálta a térség kereskedelmi-politikai arculatát. A Szentélykapu néven 

elhíresült építmény felett Tharr egyik női rendje, a Kígyónővérek őrködtek – talán ez 

lehetett az oka, hogy a távoli Toron jó félezer évig megtűrte a Pentádot az északi 

ellenségek hátországával összekötő kicsiny átjárót. Észak pyarronita hitű hatalmai 

nehezebben nyelték le a békát: noha a Szentélykapun át folyó kereskedelem nem 

csekély hasznot jelentett mindkét fél számára, a térkapu félezer éves története intrikák 

és orgyilkosságok krónikájaként vonult be a haonwelli és daerimi történelembe 

egyaránt. A kellemes éghajlatú dél-quironeiai halásztelepülés emberek ezreit 

vonzotta a hűvös Északról – a Hármak államaiból áttelepülő szálas termetű nép 

azonban nemcsak hitét és kultúráját, de erkölcseit is magával hozta a városállamok 

sokszínű kavalkádjába. Ennek egyik legmarkánsabb jele, hogy Daerimben (akárcsak 

Keanorban), a Pentád másik három városától eltérően felszámolták a 

rabszolgaságot. A daerimi zsellérek sorsa gyakran ugyan semmivel nem könnyebb a 

szomszéd államok rabszolgáiénál, hiszen a kormányzóhercegeket illető tizedet, és a 

yankari protektorátust fizetni kell. Félezer éves történelme során Daerim soha nem 

fizetett adót az aszisz nagykirálynak és erre minden lakója felettébb büszke, a 

lovagbáróktól az utolsó koldusig. A yankari – csaknem ugyanilyen költséges – 

protektorátusról hallgatólagosan nem vesznek tudomást. Rendszeresen fizetik a 

meglehetősen józan yankari taksát, cserében a toroniak egyetlen csapatot sem 

állomásoztatnak a városban, ami különösképp ésszerű lépés a hatalmas, 

nyolcvanezres lélekszámú városállam méretét, és önmagában is jelentős katonai 

haderejét tekintve. Uralmi rendszere kormányzóság, államformája egyfajta sajátos 

oligarchikus köztársaság.(Szürkecsuklyás testvériség honlapja) 



Kalandozok.hu Téli Tábor 2010 Versenymodul 

10. oldal 
 

 

Daerimi Ezüstlovagrend (qui) 

Daerimi lovagrend. Az északi Haonwellből érkezett bevándorlók alapították, így 

lovagi kultúrájuk is onnan származik. Nevüket ezüstszínű páncéljaikról kapták. (Vas 

Ideje,297/2) 

Daerimi mesterlövészek (qui) 

Mintegy félszáz számszeríjászból álló daerimi egység. A lövészek sárga-vörös 

egyenruhát, és fényes mellvértet hordanak. Fegyverzetük a nehéz számszeríj, vagy a 

páncélokat is átütő, Shadonihoz hasonló páncéltörő nyílpuska, illetve hatalmas, 

letámasztható pajzs. Jól bánnak a rövidkarddal, és esetenként könnyű, ismétlő 

nyílpuskát is használnak. A mesterlövészek bérbe adása Daerim egyik jelentős bevételi 

forrása. (Vas Ideje,297/1) 

Daerimi Szürke Csatlósok (qui) 

Quiron Pentád béli zsoldoscsapat. Alapítójuk egy, a Daerimi Ezüstlovagrendből 

elcsapott csatlós, ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, kitiltották őket Daerimből. A 

felvételnél az egyetlen igazán fontos követelmény: a jelölt nem származhat nemesi 

családból. 

Fegyverzetük a hosszú pika, kerek pajzs és rövid kard. Gyalogos egység, 

legnagyobb erősségük a lovasok és szekerek elleni harc. Szeretnek büszkélkedni 

szakadt egyenruhájukkal, vérmocskos láncingeikkel, de valójában azért van ez, mert 

csak egy rend öltözetet kapnak egész életükre, ha újat akarnak, maguknak kell 

megvásárolniuk. A csapat a felemelkedni vágyó szegények egy kedvelt, bár kemény 

lehetősége. 

Szinte minden feladatot elvállalnak, különösen, ha azt az Ezüstlovagrend valami 

miatt visszautasította. Áruk alacsony és különösen szívesen harcolnak a szegényebb 

népért. Kiképzésük igen rövid, a veteránok igazi csatában edződnek. (Vas Ideje,297/2) 

 

Daerimről a játékosoknak: 

Daerim városa lesz az, ahol a megbízást kapják, a modul 0. napján, a Fekete Narvál Tavernában. A 

tavernán kívül három-négy másik szálláshely is van a városban, természetesen különböző színvonalú 

helyek. A városnak három negyede van, a vízinegyed, melyben található a kikötő és a nagy halpiac, 

valamint a kereskedők lerakatai, raktárházai, a világi negyed, ahol az átlagos polgárok élik 

hétköznapjaikat, és a lovagnegyed, melyben a nemes vérűek, és a tehetősek laknak. 

A városban a közbiztonság átlagosnak mondható, most azonban kényes a helyzet, láthatóan 

idegesebbek a városbéliek. Ettől függetlenül az utazókat szeretik, bőven megkérik mindennek az árát, 

de cserébe jó minőséggel is tudnak szolgálni. A város italai jónak mondhatók, a kovácsok munkái 

közepesek, az ételek skálája szinte határtalan, a mocsári krokodiltól kezdve a hegyi kecskén át a 

tőkehalig minden terítékre kerülhet, ha az utazó tárcája elég súlyos. 
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Laim – leírás 
 

Laim városa nagyjából félúton fekszik Daerim és Rowon között, lakosai mintegy kilencezren vannak. 

Az itt élők többsége borászatból, halászatból él. A borászok a Laimtól nyugatra elterülő dombos 

vidéken dolgoznak naphosszat, míg a halászok a környező mocsarak halakkal és békákkal teli részein 

gyűjtik be zsákmányukat. A mezőgazdaság és favágás nem jellemző, az ilyen termékeket inkább 

Daerimből vagy Rowonból szerzik meg, így nagyjából minden tizedik ház a szállításból-kereskedésből 

él. A várost palánk veszi körül, melynek kapui napnyugtakor bezáratnak, és csak napkeltekor nyílnak 

újra; a szabályok szigorúak, a helyiek sem járhatnak ki-be napnyugta után. A mocsár közelsége kissé 

rányomja bélyegét a város keleti –szegényebb- részére, sok a megereszkedett tetejű-beomlott falú 

vályogház, amiben a legszegényebbek élnek. Ez a lápváros. A település másik fele, a szőlőváros 

azonban jóval módosabb, gazdagabb oldal, szép, új házakkal. A város régebbi vezetése nem 

foglalkozott a társadalmi különbségekkel, azonban a mostani városvezető, Lord Kordum eldöntötte, 

hogy elsimítja ezt a problémát. Fél éve van kezében a város, de a szegények máris csodálják, tisztelik, 

míg a gazdagabb nyugati (borász- és kereskedő-) réteg kifejezetten máshová kívánja. Az árak attól 

függőek, a város melyik részén kíván megszállni az utazó, és mit szeretne asztalára. A közbiztonság 

általánosan jónak mondható, azonban a lopások-rablások szinte mindennaposak, a városőrség addig 

nem szokott közbeavatkozni, amíg emberélet nincs veszélyben. Ők a városiak nyugalmát őrzik, így 

egy-két külhoni hőbörgése nemigen hatja meg őket. 

Nincsenek a városnak híres fogadói, néhány található a gazdagabb negyedben, míg a kocsmák sokkal 

inkább a lápvárosban találhatók… 

Laim – térkép 
készülőben 

 

Rowonról – Leírások 
 

Airun harc nélkül kaparintotta meg, a zászlóháború előtt véres és egyenlőtlen küzdelemben vesztette 

el, azonban 3696 végére vissza is szerezte. 

(A Halál Havában) 

 

3692-ben a Fekete Hadurak egyike szemet vet rá és elfoglalja, de a Vinali síkján vívott ütközetben 

életét veszti, a maremiták pedig visszafoglalják városukat. 

(Summarium) 

 

A mocsarakkal körlvett roppant várost a maremitáknak köszönhetően örökké vérvörös alkony borítja. 

(PPL) 

 

Aiurun Al Marem a 3690-es évek elején dob kesztyűt a városállam Fekete Hadurának és teszi át 

székhelyét Rowonba. Alyr Arkhon kedvéért a 14. zászlóháborúban az Északi Szövetség oldalán fog 

fegyvert. 

(Geoframia) 
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A várost a negyedik Fekete Hadúr foglalja el Airunéktől. Az alkonyi homály Darton kegyelme. 

(AK) 

 

Ősi település, a negyedkorban Dharna vagy Darana néven ismerték. Airun a hercegétől, a hatodik 

Fekete Hadúrtól orozta el, aki egy éven belül kivetette magát az ablakon. Utóda 3690-ben foglalta 

vissza, és esett el a zászlóháborúban Vinalinál, minekutána a város megnyitotta kapuit a Sötét 

Próféta előtt, aki azonban Ynevről való távozásáig a felajánlott hercegi cím helyett beérte a 

„kalmártanács primora” titulussal. 

Kyr (építészeti) öröksége miatt Toron élénken érdeklődik iránta. A város főterén ivókút őrzi a városért 

vívott harcokban elesett maremiták emlékét. Az Igazak forrását a hagyomány szerint Danastor di 

Murgos komtúr fakasztotta a 3690-es ostrom túlélői szomjának oltására. 

Kereskedelmi kikötője, Darana, negyedkori város nevét viseli, akkoriban azonban a tengerpart még 

tíz mérfölddel északabbra húzódott. A kapujához vezető kelet–nyugati útvonal gyaloghídon vezet át, 

melytől nemmessze crantai kőszentély romladozik. 

A kereskedelmi útjait tequisek, ezek a Cranta korabeli hagyományokról tanúskodó, lupári és dolamin 

stílusú menedékek szegélyezik. A közönséges fogadóktól az különbözteti meg őket, hogy az itt 

megszállók esküvel fogadják, hogy fegyverrel védelmezik a ház békéjét. 

Férfinépe keresett gyalogos zsoldosharcos. 

(Szinergium)  
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A modul szálai 

Történelem,Háttér: 
3691-t írunk, kezdődik a meleg évszak. Északon a zászlóháború áll a küszöbön, délen jelenleg épp a 

manifesztáció dúl. Eközben Pyarron szíve és lelke megtörten, de kitartóan próbálja erejét 

visszanyerni, egy új kezdethez.  Airun Al Marem már kinyilvánította, hogy ő Darton ynevi helytartója, 

de a szakadás nem erősítette meg őket, csupán paplovagjai és pár Darton pap volt az, kik vele 

tartottak. Istene megmutatta neki az utat, melyben a fehér orkok voltak az első lépés isteni 

seregének kiépítésében. A második lépés következik, a maremitáknak talán ez a legnagyobb 

próbatétel, amivel szembe kell nézniük. Elfoglalni egy fekete hadúr várát és kiépíteni Darton új ynevi 

vallási központját. És eközben Északon felbukkan egy vörös lobogó. 
Ide csöppennek a kalandozók… 

 

A Terv: 
Alyrék terve a következő: Két három nappal a verseny kezdete előtt elhintették, elhitették, hogy 

megjelent a 9-ik vörös hadúr, a kalandozók zászlajával, Rowon közelében, XYZ  faluban látták őt 

utoljára.  A cél hogy a Rowoni Fekete hadúr elhagyja a várat és csapataival a vörös lobogó keresésére 

induljon.  Természetesen három irányba mehetnek, majd a kalandozók, és így a hadúr seregei is 

három részre szakadnak. Alyr, Alex, Airun ekkor akarják megtámadni, elfoglalni Rowon várát és 

megtartani a Fekete hadúrral szemben. Mivel ekkora már jelentőssé növekedett a seregük a fehér 

orkok által. 
Alyr és Airun feladata közé tartozott még a Tervvel kapcsolatban, hogy megalkossák a lobogót, amely 

leginkább hasonlít, egy igazi lobogóra. Airun megáldja, és Alyr felró rá mágikus elemeket. 
 

Alyr Arkhon beszéde a Fekete Narvál fogadóban: 

 
Tret Arkhonnak hívnak , kalandozó volnék jómagam is akár csak ti.A két társam –feléjük mutat Airun 

al Marem és Alex con Arvioni lovagok. Bár biztosan informálódtatok rólunk ide fele jövet ,de az illem 

úgy kívánja, hogy bemutatkozzunk! 
- Köszönöm mind a hét csapatnak, hogy idefáradtatok! Az időnk szűkös volt, hogy igazán jó 

kalandozókat találjunk. Ennyi idő alatt ezt a hét csapatot sikerült összeszednünk, de úgy érezzük, nem 

kell keseregnünk, hét igen erős csapatot sikerült találnunk!A Búval Szexuált Őzgidák, Ozim Bandája!, 

Sajátos Örömök Rabjai, Ibarai Jégbányászok, Azbesztkecskék, Varjagó Kacagok, ReTyNA. 
Kiderült, hogy egy vörös lobogó -*itt megnyomja a hangsúlyt* IGEN, EGY VÖRÖS LOBOGÓ - ezen a 

vidéken tűnt el, és keresi új gazdáját. Nem tudjuk pontos helyét, csupán egy jóslatot -egy rejtvényt- 

sikerült találnunk vele kapcsolatban. Íme: 

1. találós kérdés 
 

"Kicsiny nép az övék. 

 S mikor már őszbe borul hajad, ő arcuk ránctalan marad. 

 Fekete szemeikkel,s kőszikla tekintettel figyelik a jelent,és látták a múltat. 

 Keresd a bolondot, ki egyszer majd nekik, szívet is adhat. 

 Ott találod őket körötte, szívüket, fehér testüket neki köszönve." 
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-Ezt a lobogót nekem kell elhoznotok, és hogy hova? Itt ez a kis sziget neve, 25 mérföldre a parttól, 

földrajzi adottságai miatt lakatlan, csak egy Antoh-szentély áll rajta... A szentély bejáratánál várlak 

majd titeket. 
Mindegyik csapatról mond valamit, ami jellemző rájuk, majd megkéri a kalandozókat, hogy pár 

szóban mondjanak magukról valamit, mert két társa még nem ismeri őket. 
A bemutatkozások után a három jóbarát össze hajol és megvitatják kinek adják a feladatot. Végül így 

döntenek: 
Arra jutottunk,hogy nem bérelünk fel külön egy csapatot, ha hét ilyen kiváló társaságot sodort 

utunkba Darton. Annyira fontos ez a zászló számunkra, hogy bármelyikőtöktől elfogadjuk, ha elhozza 

nekünk!  
Na, igen a díjazásról. A lekötelezettei leszünk azoknak, akik sikerrel járnak!Ez egészen jó kapcsolati 

tőke ám! Marem barátom egy élő próféta és hatalmas seregnek parancsol. Yneven szinte mindenhol 

vannak kapcsolataink, így sokszor és sok helyen tudunk a jövőben segítségére lenni a nyertes 

csapatnak. Remélem ez eléggé értékes dolog, mint holmi csengő aranyakkal dobálóznék, bár aki azt 

óhajtana fizetségül az sem probléma. Lehet, hogy nem véletlenül vagytok itt! Közületek kerülhet ki a 

Kilencedik Vörös Hadúr, ha a zászló így dönt. 
Jó utat, szerencsét és sikert kívánok nektek! 
 

Az öregasszony 
 

A látó próbál, majd a kalandozok elé érni, csak megtámadja őt három bandita. A kalandozók ebben a 

helyzetben találkoznak vele. A lehetőségéhez mérten, próbálja magát a legjobb helyzetbe hozni. Ha a 

kalandozók nem segítenek neki, akkor megvárja, még a kalandozók elég messze kerülnek tőle, és 

megöli a három banditát. 

Majd, újra a kalandozók után ered, mivel eddig álcájában nem feltételezték róla, hogy boszorkány, 

megpróbálja a leggyengébb tagjukat behálózni és két átkozott medalionokat fog elrejteni nála. Amik 

egy-egy akaratátvitel medáljai lesznek.(35E). 

Szóval ez történhet, akkor mikor a kalandozok a Della papot keresik, vagy mikor kérdezősködnek, így 

vele is összefuthatnak. Szépségvarázs bűbájt varázsolt magára a Látó (Szépség 18). A legbutábbnak 

tűnő harcosnál egy bűbájjal próbálkozik be. Bűbáj (20E + 12E)-vel fog létrejönni. Megbizonyosodik 

róla, hogy hatott a varázs: 

- ha sikerrel járt odaadja neki a medálokat, amit a célpont, kérdezés nélkül elfogad. 

- ha nem járt sikerrel, felajánlja szolgálatait a csapat egy tagjának, mivel ő egy örömlány. 

Nem kér annyira sokat, 1 aranyat csupán 1 alkalomért. A célpont karakter, ha ember dobjon egy 

Asztrál próbát +2-vel, ha sikeres nem hagyja ott társait, ha sikertelen elmegy a Látóval.  

Ha létrejön az aktus a boszorkány és valamely kalandozó között, akkor mindenképp megpróbálja, az 

Akarat elorzás varázslatot használni ellene. (51E-vel) Így akarja biztosítani, hogy a két akaratátvitel 

talizmán közül az egyik,  eljusson egy csapattárshoz. 

- Ha nem sikerül a látó terve és teljesen kudarcot vall, akkor nem fog többet próbálkozni.  

- Ha sikerrel jár, a kalandozók Laimba érkezésekor megpróbálkozik a zászló megszerzésével. 
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A látónak egyszerű a célja: 

Az első körben megpróbál beférkőzni a csapattagok közé. Ha szerencséje lesz, két emberhez is 

eljuthat az átkozott amulett, így a csapat többi tagjának, nem lesz esélye. A fő cél, megosztani a 

csapattársakat, hogy a zászlót megszerezze. Bármely veszély, vagy probléma esetén eltűnik, számára 

nem létfontosságú a zászló. 

Daerim lázadása 
 

Az Aszisz lépések következményei, a napokban kezdenek körvonalazódni. Daerim lakosai lázadnak az 

új behódolás ellen. Ezért, az Aszisz király, vízen és szárazföldön kisebb csapatokat vont a városba, 

illetve annak közelébe. 

Nehezíti a helyzetet, hogy a város térségében megerősödtek a rablóbandák, illetve gyakoribbak az 

erőszakosabb kirohanások, az aszisz csapatokkal szemben. Hazai terepen, a helyiek kihasználják a 

lehetőségeiket, így az aszisz katonaság nem tudja alkalmazni a legjobb fegyverét, a fallanx harcosait. 

A király bekeményít, elrendeli a felelősök elkapását, akik az erdőben bújtak meg. A kirendelt 

csapatokból, akik visszatérnek borzalmakról, kísértetekről és lidércekről számolnak be. 

Híre megy annak, hogy az eddig meghalt daerimi lakosok szellemei azok, melyek visszatérnek és 

bosszút állnak, a városon kívül és belül. A kirendelt aszisz vezető, gyenge kézben tartja a dolgokat. 

Következménye az lesz, hogy egyik este merénylet áldozatává válik. A merénylet során sok aszisz 

katona és pár daerimi lakos is életét veszti. Ha a beszámolók hinni lehet, akkor nem emberi lény tette 

ezt.  

 

Rövid beszámoló, ha a kalandozók kikérdezik az aszisz katonát ( Helar ): 

Mi…mikor, ki…kinyitottam az ajtót és be..beléptem a parancsnok szobájába, tüzet láttam. E…egy 

tűzszerű alak világította be a szobát, és égett hús  szaga csapta meg orrom.  - Ekkor 

elokádja magát a katona.  

Majd letörli a hányás maradékát a szájáról és folytatja: 

 Felém fordult, sötét szemeiben a halált, a halált láttam, majd felordított. Földöntúli sikolyt halottam, 

tépett és marcangolt és a végén minden sötétségbe borult, azt hittem, hogy meghaltam… 

.  

A feszülté válik a helyzet a merénylet után, új, már veterán parancsnok érkezik Daerimbe, 

módszeresen üldöztetni a lázadókat. Minden gyanúsnak tűnő személyt bevitet, megkínoztat, ha 

bármilyen dolgot találnak ellene, elítélik és kivégzik másnap. Az elmúlt napokban 50-60 ember lelte 

halálát a kivégzések miatt. 

 

Mikor a karakterek attól függően találkoztak az aszisz csapatokkal, hogy mivel érkeztek: 

 - Vízen érkeztek meg, akkor látnak két aszisz csatahajót Daerim kikötőjében. 

-  Ha szárazföldön érkeztek, akkor a városfalakon áthaladás után, aszisz helyőrséggel 

találkoztak. 

Illetve a kocsmai bemutatkozás után, a kalandozókra tőrnek az aszisz hatóságok, hogy királyellenes 

lázadást terveznek. Ezt Alyr, diplomatikusan elrendezi. Érhető, hogy miért lázad fel a város az 

elnyomók ellen. 
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Megérkezés után 

 

Egyértelműen érezhető a lincshangulat, sok a nincstelen, az emberek szótlanul járják az utcákat, talán 

egyedül a piac felől lehet hallani, valami életteli kiabálást. A városőrség épülete mellett felhúzva 

látunk nagyobb sátrakat. Egy része a városban járőröző aszisz katonáknak itt tölti estéit. A 

városőrséget jelenleg kitiltották az épületükből, itt végzik a célszemélyek kínzását / vallatását. Ezt 

meg lehet tudni a helyiektől. 

Lázadás 0. nap 

 

A karakterek megérkezésével egy időben megalakul, a lázadást vezető tanács. 

Az aszisz oldalról a parancsnok ( Hresim Rudrig ), megpróbálja beszervezni a kalandozókat majd az 

éjszaka folyamán, hogy derítsék ki mi történt a régi parancsnokkal és mi ez a lény az erdőbe. Ez egy 

éjszakát, vagy 4 óra kitérőt jelent majd a modul szempontjából. 

Ha nem vállalják, nem lesznek következményei. 

Lázadás 1. nap 

 

Kitör a lázadás, a forradalmi tanács vezetésével. Reggel a kalandozók, hangos ordibálásra, 

fegyvercsörgésre, sikításokra ébrednek. Kitört a harc az aszisz elnyomással szemben.  

 

A kalandozók csapata elsőnek jut ki a kocsmából, arcukba mar a tömény füst és szinte alig látnak. A 

várost szinte teljesen belepi a füst, amit a kikötő felől fúj a reggeli szél. Lovaikat, megtalálják a 

kocsma karámjában, de élő emberekkel nem találkoznak. A város zeng az ordításoktól, csatazajtól. A 

sűrű füst nem csak a kalandozókat, hanem a mindenkit gátol. Érdemes megemlíteni majd néha, hogy 

hallani lehet a nehézvértes katonák masírozását. Fontos, hogy megértsék a kalandozók: az asziszok 

számára mindenki ellenség, a város falain belül, és őket sem kímélik. 

A kalandozócsapat, ahogy halad az utcákon, hogy kijussanak, mindenhol harcok nyomai látják: 

sebesültek fekszenek vérben ázva, egy-két aszisz katona és helyi lakos holtan hever a földön. Persze a 

sebesülteket/holtakat csak úgy veszik észre, ha belerúgtak a testekbe, amik vagy nyögnek erre vagy 

nem. :D  

 

Nagyon nehézkes lesz kijutni a városból, mivel a városkapuk még, az aszisz katonák irányítása alatt 

vannak. Egészen addig az ideig, amíg a kalandozók oda nem érnek. Mikor a kalandozók csapata eléri a 

városfalat, hatalmas robbanás rázza meg a várost, érezni, ahogy a kikötő irányából érkezik a 

robbanás hulláma. Eközben a régi városőrség és a polgárság közös erővel, mind a két helyen 

felszabadítja a kapukat. 

 

A két aszisz hajó megkezdi a város, kikötői szakaszának bombázását. Az első nap végére, viszont mind 

a két hajót elsüllyesztik. És a teljes asziszi katonaságot, fogságba ejtik, vagy megölik. Vezetőjüket, 

Hresim Rudrig-t elkapják és nyilvánosan kivégzik. 
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Lázadás 2-3. nap 

 

A város elkezd berendeződni a védelemre, van az okuk félelemre. Először az aszisz király 

diplomatákat küld, 1-2 napig folynak a tárgyalások és közben megjelennek az újabb csapatszállító 

hajók a város közelében. A tárgyalás sikertelen, az aszisz király még mindig adóztatni akarja a várost, 

viszont Daerim ebbe nem akar belemenni.  

Lázadás 3. nap vége 

 

Újra kitörnek a harcok. A város lakói sikeresen védekeznek, de sajnos a képzetlenség és 

katonai stratégia, illetve a katonák hiánya megpecsételi a város sorsát. A 3. nap estéjére újabb 

hajók érkeznek, összesen négy darab, elkezdik a kikötői védelem felszámolását. 

Lázadás 4. nap 

 

Másnap az új városi tanács megtörik és fegyverszünetbe, majd békébe kényszerül. A városra 

újra kivetik az adót, de a toroni nyomásra, illetve az események miatt már nem alkalmaznak 

terrort a város népével szemben. A későbbiekben pedig a város csak Toronnak fog adózni. 

Az Erdő lidérce 
 

Ha a kalandozók elvállalják a feladatot első lépésként elkísérik őket a régi parancsnok szobájába, aki a 

merénylet áldozatává vált. Elsőre feltűnik a kalandozóknak, hogy ez nem egy egyszerű merénylet 

volt. A szoba egy része teljesen megégett, viszont az asztalba és a székbe, egy ember kéznyomai 

láthatóak.Ha jobban körbenéznek, észlelés próba -3-s célszámmal (persze, akinek van 14-s észlelése), 

találnak egy üvegcsét. Az aszisziak helyi méregkeverője elsőre megállapítja, hogy az üvegcsében 

nemrég, még hatalom itala volt. További keresgélések nem vezetnek egyéb nyomra. 

- Ha a kalandozók között van méregkeverés/herbalizmus MF-l rendelkező kalandozó, akkor ő is 

ugyanerre az álláspontra jut. 

- Egyéb praktikákkal visszakövethető hogy mi történt, hogy maradhatott itt az üvegcse.  

 

Rövid beszámoló, ha a kalandozók kikérdezik az aszisz katonát ( Helart ) aki túlélő szemtanú: 

Mi…mikor, ki…kinyitottam az ajtót és be..beléptem a parancsnok szobájába, tüzet láttam. E…egy 

tűzszerű alak világította be a szobát, és égett hús  szaga csapta meg orrom.  -

 Ekkor elokádja magát a katona.  

Majd letörli a hányás maradékát a szájáról és folytatja: 

 Felém fordult, sötét szemeiben a halált, a halált láttam, majd felordított. Földöntúli sikolyt halottam, 

tépett és marcangolt és a végén minden sötétségbe borult, azt hittem, hogy meghaltam….  

 

Ha a városban kérdezősködnek furcsa dolgokról, akkor a helyiek megemlítik a két mutatványost, akik 

egy héttel ezelőtt érkeztek és tegnap óta nem látta őket senki. Az egyikük trükkje az volt, hogy 

átsétált egy nagy máglyarakáson, anélkül hogy baja lett volna, a másik pedig, különböző bűvész 

trükköket csinált. A közeli erdőben tanyáztak le és tartottak előadást, egészen tegnapig. 
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Ez lesz a nyom, igazából, a két művész egy boszorkánymester és egy bárd. Aszisz felkérése jöttek és 

megölték az aszisz vezetőt, ami a belső családi intrika és nagyhatalmi politika miatt szinte 

mindenkinek jól jött. 

 

A várostól körülbelül 30 perc lóval az út. Az erdőbe érve, egy sima erdei ösvényen haladnak tovább, 

melyet megritkítottak már előttük, látszik rajta, hogy mások is szokták használni. Egyetlen aggasztó 

dolog csupán, hogy túl csöndes az erdő, talán túlontúl is. 

Dobnak a jk-k észlelés próbát -2-vel, akinek nincs meg, az nem veszi észre, vagy nem figyel arra, hogy 

követik őket. A bárd lesz az (láthatatlanul követi őket 20méterrel lemaradva), majd pszivel üzen a 

bm-nek, hogy vendégeik érkeztek. A kalandozók még semmit sem sejtenek. Mikor megérkeznek a 

tábor halk, és üresnek tűnik, a bm vár egy pár pillanatig, amíg leszállnak a lovakról, majd a bárddal 

együtt, megtámadják a kalandozókat. 

A harc végeztével, megtalálják a bárd táskájában a merénylet áldozatává vált vezető/ kormányzó 

gyűrűjét. Ha nem ölték meg őket, akkor visszaviszik a két jómadarat a városba. A két gyilkos 

átkutatása során, megtalálnak a megbízó levelet, amivel felkérték őket. 

Az aszisz kapitány meglepődik, hogy megtalálták a merénylőket, a pecsétgyűrű és a felbérlő levél 

bemutatása után 5-5 aranyat ad fejenként. A kalandozók miután otthagyták őket, észrevehetik a 

későbbi eseményeket. Ha megdobják a -5-s észlelés próbát észreveszik, hogy leveszik a köteleket a 

két palimadárról és elengedik őket. 

2. találós kérdés 

Nem messze innen, találod a helyet. 

Ahol lépésed, csak a vizenyős homokba süpped. 

Ott, ahol estéken át fények látszanak, mint mikor erdőpillék játszanak. 

Keresd az öreget, a fát, melyet a halál szaga körbejár.  

A zászlót benne leled, mint anyában a gyermeket. 

 

Laimban, ha utána kérdeznek, hogy hol történt valami furcsa haláleset, akkor a közeli mocsarat 

mondják majd nekik, és ott egy fát. Arra akasztotta fel magát egy rabló, olyan két napja. A város lakói 

elkerülik a helyet az eset óta. 

 

Verro Aminok - avagy a Della pap szála 
 

30 éve történhetett, hogy egy pyarroni pap érkezett a városba. A helyiek nem ismerték még fel, hogy 

mely istenséget szolgálja, csupán remekműveivel találkoztak, azzal a három babával melyet magával 

hozott. Nevét csak pár héttel később árulta el, egy gazdag nemesnek, aki egy feladatra bérelte fel. 

Verro Aminok, így hívták, az akkor még fiatal papot. Aki csupán világot járva, tévedt a városba. 

Hírneve ezután, már nem engedhette, hogy elhagyja a várost és így tudását, szolgálatát a város 

számára felajánlotta. Remélve ez által, hogy istennőjének újabb híveket toborozhat. Ahogy az évek 

teltek, sokan befogadták és megszerették Della hitét. Mestermunkái mind a városnak, a mesternek 

és tanítványainak, mesés hírnevet és gazdaságot hozott. De ahogy öregedett a mester úgy vált egyre 

szórakozottabbá, vagy örültebbé. A város lakói ennek ellenére szerették őt. Tíz év után, saját 

pénzéből és tanítványai segítségével, felépítette Della első templomát, mely a Város főterétől nem 

messze kapott helyet. Szinte érzéseket sugallt az épület, ámulatba, csodálatba ejtette az embereket. 
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Tanítványai az óta elhagyták, más városokba mentek szerencsét próbálni, ahogy régen Verro tette és 

így, Laimba ért. Jelenleg sok hívővel rendelkezik az egyház (200-300 fő). Nem beszélve a 

kapcsolatokról, amiket szerzett a öreg bolond. 

A városban maradását is kapcsolatainak köszönheti, a Fekete hadúr nem nagyon akart politikai és 

egyéb gazdasági bonyodalmakba menni, egy ilyen kis porszem miatt. 

Verro Aminok mikor idekerült nem volt semmije, jelenleg a város leggazdagabb emberei között 

tartják számon. Pénzét főleg a tanítatás és a rászólók támogatása emészti fel. De ezért is szeretik oly 

sokan. De van, mikor még a legjobb ismerői sem tudják, hogy kivel beszélnek, mikor üzletről van szó, 

teljesen megváltozik, mintha egy dzsad fukár lenne. Mikor elesett éhes gyermekeket lát vagy otthon 

nélkül maradottakat, mint egy irgalmas szamaritánus. Megszámolni is nehéz hány arca van ennek az 

embernek. 

Utolsó talán számára is meglepetést okozó feladata az volt, hogy készítsen hét darab fehér ork bábut, 

melybe egy üzenet kell majd elhelyeznie. Jelenleg ezek a bábok most is az ajtó mellett várják, a 

tulajdonosaikat. 

A játékosok számára ő jelenti a következő lépéshez a kulcsot, vagyis egy babája. A hét baba 

ugyanolyan, így mikor a kalandozók megérkeznek, és meg szeretnék venni egy bábuját, ő a megfelelő 

fizetséget megkapva (ami 5 arany) odaad nekik egyet. Bármennyi pénzt is akarnak felkínálni a többi 

bábért, nem hajlandó odaadni többet, ha kell, megvédi magát istene, illetve tanítványai segítségével. 

 

A kalandozók megérkezése: 

Verro:   - „Már vártalak titeket, végre megérkeztetek, azt hittem soha nem értek ide!” 

E szavakkal köszönti Verro a kalandozókat és még szóhoz sem hagyja jutni őket. 

„Tudtam, hogy jönnek, tudtam én. Már jó ideje annak, hogy kész van a porontyotok. 

De várjunk csak, hová is tehettem őket?!!! 

Az isten verje meg, már megint elfelejtettem, nem hiszem el!!!” 

Della papunkat egy kisebb roham elkapja és összetör pár dolgot a boltban. Pár perc kell számára, 

amíg lenyugszik és észreveszi a bábokat, amiket keresett. 

„Végre megvannak az én picinyeim, a kis drágaságok. Heten vannak, mint ti! 

 De mindegyikőtök csupán egyet kaphat. - Mutat a csapat felé 

Van benne valami, de már nem emlékszem. Talán egy térkép? – neeem! 

Áh, megvan! Egy kis patkányszív hogy erősebben verjen a kicsi szíve. 

Vagy mégsem???!  Nem emlékszem.” 

Majd a kalandozók felé fordul és kérdőn néz rájuk. 

 „Ti kik is vagytok? 

Jah.. A kalandozók!” 

Csattan belé a felismerés, és a markát nyújtja feléjük, másik kezében a babát tartja. 

„Hé te!” – Rámutat az egyik kalandozóra. 

„Nagyon ismerős vagy te nekem, istenemre mondom, hogy láttalak már valahol. 

Igen, igen szerinted is ő az? ”- Motyogja magának a pap. 
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„Te nem annak a kalóznak vagy a fia, nemde?” 

Eközben még mindig kezét nyújtja a kalandozók felé. 

„Jajj, de udvariatlan vagyok, még azt se mondtam mennyi lesz. 

5 aranytallér se több se kevesebb.” 

Miután a kalandozók kifizetik a papot, az megfordul és tovább csinálja a munkáját, egy babát. Nem 

foglalkozik a kalandozókkal kivéve, ha azok a babákhoz nyúlnak. Ha még sokat nézelődnek, felszólal: 

-„Ti még mindig itt vagytok? Jobb lenne sietnetek, ha nem akarjátok lekésni a zászlót. Induljatok!!” 

 

Odvas fa-szakasz 
 

A csapat eléri a mocsár szélét, igaz hogy lassan sötétedik, de még nem tűnik a táj félelmetesnek. 

Lovaikat valószínűleg a városban hagyták, ami innen olyan 3 km lehet, ha nem, akkor idekötik őket az 

egyik fához. 

A mocsárról csupán annyit felejtettek el a helyiek megemlíteni, hogy rettentő büdös, mint egy ork 

pofája. Ahogy egyre mélyebben és mélyebben tartanak a mocsár belsejébe, egyre sűrűbb és sűrűbb 

lesz a köd. Elnyeli a város felől érkező összes fényt. Kezd hidegebb lenni. A lápi növényzet is csak ront 

a helyzeten és teljesen lelassítja a kalandozókat. Fél vagy talán egy óra keresgélés után meglelik a fát. 

Egy odvas, öreg, göcsörtös vén tölgy. Ágai mind az ég fele merednek.  

Egyikükre vér csöppen, ha feltekintek a kalandozók, látják a testet. „Közel sem úgy történnek itt a 

dolgok, mint ahogy az emberek állítják” – nyilal mindenkibe az felismerés. 

A test nem felakasztva csüng a fán. A szétmarcangolt tetem, vagy ami maradt belőle, az egyik ághoz 

van kötözve, végtagjait csak a kötél tartja a test mellett. Belei sötéten lassan lefelé kúszva lógnak, 

vére apró cseppekben hull alá. 

Az odvas tölgy belseje, mint egy tátogó száj, várja a kalandozókat. 

A zászló ott fejszik a fa belsejében, mikor kiveszi valaki a csapatból, megjelenik egy rivális csapat. 

Innentől kezdve nincs kiút. A leírtaknak megfelelően, történhet a csapatok között a kiegyezés, vagy 

éppen egy harc, ami alapján eldől kié a zászló. 

 

 

 „Vörös Lobogó” a mocsár szívében, egy odvas fában található. Kisugárzása nagyon erős, bármilyen 

30E-nél erősebb mágia felfedezésére irányuló varázslat felfedi hollétének irányát 1 mérföldön belül.  

Opcionális, de ajánlott rész: Mielőtt a játékosok odaérnének az odvas fához, feltűnik egy másik 

kalandozó-csapat. Nyilvánvaló, hogy ha nem tesznek valamit, a másik csapat ér előbb oda… Innentől 

mehet intrikus, harcias, vagy üldözős vonalon is ez a rész, egészen addig, míg hozzájuk nem kerül a 

zászló (ez azért történjen meg legfeljebb fél óra játék után!) 
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KM! 

Az, hogy a játékosok hogyan kaparintják meg a zászlót, nem annyira lényeges, viszont az, hogy mi 

történik ekkor, feltétlenül az! Éreztetned kell velük, mekkora hatalom is van a kezükben most! Észak 

sorsát eldöntő, csatákat megfordító erő van most két kezükben, melyből olyan hihetetlen erő 

sugárzik, hogy még a legképzettebb elmék is percekig fejfájással küszködnek. Alacsony asztrálú 

karakterek akár el is ájulhatnak. Ezt a szakaszt hangulatosan, nagy odafigyeléssel meséld, nagyon 

komolyan hat majd a játék ez utáni részére. Itt ugyanis a játékosokban már meg fog születni a döntés, 

mit is szeretnének: Airunéknak segíteni, magukból hadurat csinálni, eladni a zászlót, III. Zorkastnak 

segíteni, vagy bármi mást is…. 

 

A zászló mágiája: 

A zászló Alyr egyik fő alkotása, hónapokig dolgozott rajta. A varázsjeleket szinte lehetetlen felismerni 

(nyugodtan lehet kérni rúnamágiát még a varázslóktól is, ne ettől tegyük függővé! Alyr egymásba-

tekeredve, különböző méretekben, minden trükköt bevetve írta fel a jeleket, Intelligenciapróba -6tal 

lehet csak megmondani, milyen varázslatok vannak rajta.) 

Mágikus Aura varázsjel. 30E-s leplezés. 

A hátulján látható varázsjelek: 50E-s bátorság, 20E-s hűség.  

Kémszem varázsjel – 1 mérföldig. 

Opcionális: Lélekcsapda varázsjel – Amennyiben egy játékos ebben a részben halálozik el, lehetséges, 

hogy a zászlóba költözik a lelke. Ez egy érdekes mágiaelméleti, és mesélés-technikai kérdés, de igen jó 

játékot eredményezhet, ha a zászlóba „költözést” körmönfontan adjuk elő, és innentől az a játékos 

onnan próbálja irányítani társait saját céljai érdekében. 

Tűztől védő varázsjel  - 30E. 

Kirekesztő varázsjel – félhalottak, lelkek, démonok – 10 láb hatótáv. 

Térgát és Időgát varázsjel – a zászló 10 láb sugarú környezetében elnyel minden 15E-nél gyengébb 

térmágiát, és minden 50 Mp-nál gyengébb időmágiát. 

Emellett számos kiegészítő varázsjel található rajta. Alapvetően minden jel csak közelről olvasható-

látható, a bátorság és hűség jelek terítik be a zászlót egyedül, de azok színben alig térnek el a zászló 

eredeti színétől. 

A zászlón keresztül Alyr képes sugallatokat adni a csapatnak, amennyiben nem óhajtanak a szigetre 

menni vele, próbálja erre terelni őket, azonban semmilyen drasztikus módszert nem vet be. 

Úton a tengerpartra… 
A játékosok a csetepaté után visszatérnek majd Laimba, ha nem akarnak a mocsár dögletes bűzében, 

számtalan bestiával megküzdve elevickélni a tengerpartig. Hiszen következő céljuk a tengerpart lesz. 

Alyr nem közöl semmit arról, hol szállhatnak vízre, mennyiért, és mivel. Ezt a játékosoknak maguknak 

kell megoldaniuk. 

Ha csapat valamely tagját elbűvölte a boszorkány, akkor most fog akcióba lendülni. Minden hozzá 

tartozó rész megtalálható az öregasszony résznél. Miután legyőzik, és a boszorkány elmenekül, 

folytathatják a tanácskozást, hogy haladjanak tovább. Ekkor találkoznak a Della pappal aki Narvanba 

halad a beigért fizetségért. 

 

 Tudják, hol a sziget, ha szükséges, egy térképet is ad róla. Itt gyakorlatilag szabad játék következik, 

csak az idő sürgeti őket, hisz a hadúr seregei közel járnak… Mehetnek Daerimbe, ahol már javában 

dúl a lázadás, mehetnek Narvanba, ahonnan viszont egy kisnemes saját kis csapatával indult el a 
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zászló hírére, nyilvánvalóan ő is magának akarja azt. Egy a lényeg, a szigetre kell jutniuk, az, hogy 

hogyan, már rájuk van bízva. 

A tengeren 
A játékosok találékonyságától függ, ez a rész hogyan alakul. Szerezhetnek akár komoly hadihajót, sőt, 

akár egy flottát is, de próbálkozhatnak saját tutajon is, a táv húsz tengeri mérföld.  A tengeren 

azonban egy kalózhajó akad majd útjukba, amely nem véletlenül cirkál errefelé; potenciális 

áldozatokat keres. A hajó néhány napja érkezett csak, a Yankari Légió még nem talált rá. Kapitánya 

egy elcsapott Aszisz, aki váltig állítja, hogy vérvonala nemesi, azonban ezt csupán egy elveszett 

unokaöccse tudná igazolni. Valamiféle különös véletlen nyomán az egyik játékos igencsak hasonlít 

erre az unokaöccsre, úgyhogy némi fojtogatás, vagdosás és hasonló után a kapitány megkíméli a 

játékosok életét, és tervei szerint visszatér a szigetükre, ahol majd közösen kitalálják egy jó lakoma 

után, mi is legyen a jövőben… És egy újabb véletlen, de ez a sziget éppen az, ahol a Nekromanta is 

várja őket. 

 

Végjáték 
A modul végjátéka gyakorlatilag majdnem teljesen biztosan meg fog egyezni: Alyr Arkhonnak kell 

átadniuk a hamis vörös lobogót, a szigeten. Abban az esetben, ha a kalózkapitány foglyul ejtette 

volna őket (ami valószínű!), akkor egyszerűen odateleportál hozzájuk, és lebeszéli a kalózt néhány 

varázslattal a játékosok felkoncolásáról. Abban az esetben, ha valahol a kontinensen lennének még, 

megpróbálja a zászlón keresztül, sugallatokkal (akár nagyon erős, erőszakos sugallatokkal) is odahívni 

magához őket. 

Az antoh-templom előtt találkoznak Alyrral, aki persze Tretként mutatkozott be. 

A lényeg a következő: 

Alyr közli, hogy nincs sok ideje, és szeretné megkapni végre a lobogót, hogy megvizsgálja. 

Amennyiben megkapja, néhány perc hamis vizsgálódás után elmondja, hogy ez nem valódi lobogó, de 

a feladatot teljesítették, így az ígért jutalom sem marad el, bónuszként egy arannyal teli erszényt 

nyújt még át a csapat vezetőjének. Elmondja, hogy ő most mágia segítségével fog távozni a szigetről, 

a játékosokat viszont várja egy csónak a parton, ha követik a kitaposott ösvényt.  

Tehát: A karakterek eddig nagyon fontosnak érezték magukat, náluk volt egy vörös lobogó, hősök 

voltak-lettek, most azonban néhány perc alatt kis senkikké alacsonyodnak vissza, hiszen minden, amit 

tettek, az ő tudomásuk szerint hiábavaló volt. 

Ha esetleg a lobogóval együtt Airunék oldalán részt vennének az ostromban, akkor is csak az ostrom 

után tudhatják meg (az odakerülő Alyrtól), hogy a zászló nem valódi! Egészen addig ők a lobogó hős 

hordozói! 

Epilógus 
Avagy a modul tanulsága… 

A modul mottója akár ez is lehetne: Egyszer fenn, egyszer lenn. 

A játékosok számtalan olyan helyzetbe keverednek e modul során, melyben hősnek, erősnek 

érezhetik magukat, többnek, jobbnak a másiknál. Aztán ez egyik pillanatról a másikra változhat – 

legyen az harc közben egy rossz kockadobás, vagy a végjáték letaglózó igazsága - , amit elég nehezen 

dolgoznak majd fel. Valószínűleg vegyes érzelmekkel kelnének fel az asztaltól, ha nem tartana a 

mesélő a modul után epilógust, ahol mindezeket elmondja, hogy a játékosok is vegyék észre, 

szándékosan alakult így a játék folyása, és nem ők voltak azok, akik ingadozóan játszottak. Ez volt a 
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modul lényege. Átverések, intrikák, harcok végtelen sora, ahol nincs is valódi győztes, csak olyan van, 

aki kevesebbet veszít a küzdelem során. Ha a játékosok még élnek, kevesebbet veszítettek, mint a 

nagy többség… Rowon ostromakor több ezren tértek meg Dartonhoz, több másik kalandozócsapat is 

elbukott és még sorolhatnám. Becsüljék hát meg a játékosok azt is, hogy életben lehetnek egy ilyen 

veszélyes és zord világban. 

 

NJK-k 

A Fekete Narvál Fogadó személyzete 
Értékek később! 

Sam, kocsmáros 

Sam öt éve alapította ezt a helyet, spórolt pénzéből. Múltjáról nem beszél senkinek, ami nem is 

csoda, hiszen bérgyilkos volt abaszisz egyik hercegkapitányánál. Családja-barátai nincsenek, próbál 

kedves lenni mindenkivel, de nehéz, beforduló természete miatt ez nem mindig sikerül. 

Gorkas, felszolgáló 

Gorkas negyven év körüli, alkoholista felszolgáló. Megjelenése egészen másról tanúskodik, ápolt 

körszakáll, illatos ruhák, értelmes tekintet. Nehéz gyermekkora volt, zugivó, szívesen mesél bárkinek 

bármiről a környéken, egy-két ital társaságában, ha a kocsmáros már aludni tért. 

Frynn, lovászfiú 

Tízéves forma kislegény, szeplős arccal, vörös hajjal. Leticia csábította ide már idestova fél éve, 

utcakölyök volt, aki erre a konyhára járt koldulni. Most itt él, az istálló mellett van a szállása, egy 

fejére fordított csónakban. Kedves, élénk kisfiú, aki pénzért bármire képes. Kissé gonosz, bár 

leginkább a sok pénz látványa teszi azzá. 

Marcia, takarító-bejárónő 

Fiatal, nagyjából tizennyolc nyarat láthatott. Külseje átlagos (Szépség: 12), keblei azonban 

meglehetősen nagyok. A matrózokkal gyakran kerül összetűzésbe, nem adja olyan könnyen magát, 

de egy-két itóka után ébredt már egy-két sármosabb kalandozó ágyában hajnaltájt. Munkáját 

felületesen végzi, de nincs igazán, aki ellenőrizné, az itt alvókat pedig a legkevésbé sem a rend 

érdekli. 

Leticia, szakácsnő 

Leticia rutinos szakácsnak számít, harminc éve van a szakmában. A legtöbb konyhában dolgozótól 

eltérően nem hízott el, átlagos testalkatú, mogyoróbarna szemű, barna hajú, ötvenöt éves teremtés. 

Korához képest meglepően jól tartja magát. Kedves, barátságos, de mégis határozott, ha kell, 

megvédi magát. Kérésre szinte bármit elkészít. 

 

A Fekete Hadúr és serege 
Előfordulhat, hogy a karakterek nagyon ügyetlenek, vagy csak egyszerűen rossz irányba mennek, és 

belefutnak a Fekete Hadúrba, vagy valamelyik csapatába. 

A fekete hadúr Rowon városából lovagol ki a hírre, hogy errefelé van egy zászló, Daerimből jelentik 

neki a kémek. 
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Serege nagyjából tizenötezer főt számlál: 

100 fő elit nehézlovasságot (A Halálszázad) 

~1600 fő nehézlovasságot (I. és II. lovasezred, 800-800 fő) 

400 fő könnyűlovasságot (I. és II. könnyűlovas század 150-150 fő, 100 fő felderítő-portyázó lovasság) 

5000 fő nehézgyalogságot (A lángezred – 1200 fő, A kígyóezred – 1400 fő, Az alabárd-ezred – 900 fő, 

A páncélnyitogatók – 1000 fő, A bárdosok – 500 fő) 

3400 fő könnyűgyalogságot (I. és II. Lándzsásezred – 1000-1000 fő, I. és II. szablyásezred 700-700 fő) 

2000 fő toroni pikást (I. és II. pikásezred) 

1600 fő íjászt (Mesterlövészek – 900 fő, Napbanézők – 700 fő) 

1500 fő számszeríjászt (Számszeríjászezred – 1000 fő, Fekete Nyílpuskások – 500 fő) 

Emellett mintegy ötezer fős kíséret tartozik a sereghez: 

Szakácsok, papok, felcserek, cselédek, fegyverkovácsok, páncélkovácsok, lócsiszárok, vadászok, 

állatidomárok (néhány medvét is hoznak a sereggel – azonban sosem vetik be őket, a hadúr 

kedvencei), építészek, mérnökök, stratégák, térképészek, stb. 

A seregnek voltak harci gépezetei is, azonban ezek nagy része tönkrement az ostrom során, csupán 

néhány ballisztájuk maradt, ezek Rowon falaira kerültek fel. 

A seregből nagyjából hatezer fő hagyja el Rowont, három fő irányba: 

Délnyugatnak, az úton: 1600 fő nehézlovasság 

Délnek, a hegyeken keresztül: 1000 fő könnyűgyalogság, 900 fő íjász. 

Északnak, az úton illetve a pusztákon keresztül – 400 fő könnyűlovasság. 

Céljuk a terület lefedése, és a zászló megszerzése. 

Erejüket demonstrálandó közelítő értékként: 

Elit lovasszázad – 4.-5. szintű lovagok 

Lovasezredek – 1.-2. szintű lovagok 

Lándzsásezred – 0. szintű harcosok 

Mesterlövészek – 1. szintű harcosok (íjász) 

Könnyűlovas századok – 1. szintű harcosok 

 

I. A fekete hadúr, az 

Elit Lovasszázad és az I. 

lovasezred 

II. A II. lovasezred 

III. A II. lándzsásezred 

és a Mesterlövészek 

IV. I. könnyűlovas 

század 

V. II. könnyűlovas 

század 

A Fekete Hadúrról terjengő pletykák – hírek 
- A hadúrnak százezres serege van! – valójában mintegy tizenötezer főt számlál a sereg, ebből 

kétezer nehézlovas, nyolcezer gyalogos, háromezer íjász. A sereg kísérte még nagyjából 6ezer 

fő. 

- A hadúrnak démoni paripája van! – valójában élőhalott lova van, a célból, hogy a 

fáradékonyságot kiiktassák. 
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- A hadúr főtanácsosa nagyhatalmú mágus – valójában egy tapasztalt boszorkánymesterről 

beszélünk 

- Felbéreltek egy csatamágust! – ez szintén a nagyhatalmú boszorkánymester, a hadúr 

tanácsosa valójában 

- A hadúr seregei nagy része szétszéledt, hogy megkaparintsa a lobogót – ez IGAZ. 

- A szélrózsa minden irányába mennek – több égtáj felé is mennek, megosztott seregekkel 

- A hadúr Laimba tart – IGAZ, a hadúr és a fősereg (a nehézlovasok fele) ide tart valóban. 

- A hadúr Narvanba tart – nem igaz. 

- A hadúrnak mindenhol vannak kémei – Daerimben is vannak, és Laimban is, ez igaz, sok 

embere van. 

- A hadúr kegyetlen, ki fogja zsákmányolni a környéket – valójában csak azt teszi, ami 

érdekében áll 

- A hadúr fiúgyermekekkel hál – igaz 

- A hadúrt a Tűzkobra, Sogron pártfogolja – hazugság, Tharr hitűek 
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A Látó 
 

Az alidaxi boszorkányúrnő egyik kéme, jelenleg 15 éve szolgálja kettősége felfedése nélkül a Rowoni 

Fekete hadurat. Feljebb lépését, és hűségének bizonyítását a boszorkányúrnő felé a zászló 

megszerzésében látja. 

Tudástárát az évek során különböző tanulmányokkal bővítette, hogy egyre jobban el tudja végezni 

feladatát. Kimért és számító nőszemély, aki tudja, hogy hol vannak a korlátai, ha veszni látja a 

helyzetet mindenképpen menti életét, mert tudja jól mennyit ér. 

Lehetőségei szerint az első lakalommal, rongyosan, koldusruhába csavartan találkoznak vele a 

kalandozók. 

Ha a városban találkoznak vele, akkor egy díszesebb ruhában, barna összefont hajjal, mély vágású 

ruhában látható. 

 

 

Neve: A látó, Lynett  Életerő 

Faj: ember Ép:4 

Kor: ~58 év Fp:47 

Kaszt:Boszorkány(Alidaxi) Misztikus energiák 

Szint:10 Ψp:47(27) 

Jellem:Halál Mp:80 

Tulajdonságok: Statikus pajzsok: 

Erő:5 AME:53 

Állóképesség:9 MME:53 

Gyorsaság:5 Dinamikus pajzsok: 

Ügyesség:6 AME:10 

Egészség:11 MME:10 

Szépség:14  

Intelligencia:16 Ké:6 

Akaraterő:16 Té:24 

Asztrál:16 Vé:99 

Érzékelés:14 Cé:5 

Képzettségei:    

1 fegyver használat (tőr) AF Szakma Jóslás MF (15) 

1 fegyverdobás (tőr) AF Lovaglás:  Af (1) 

Pszi MF Lélektan:  Mf (25) 

5 nyelvtudás (5,5,5,4,4) AF(17) Színészet:  Af (12) 

Toroni, Aszisz, Erv, Közös, Dzsad  Mellébeszélés:  Mf(9) 

Herbalizmus MF Álcázás/álruha: Af (12) 

Írás/olvasás AF Mágiaismeret:   

Méregkeverés/semlegesítés MF - boszorkánymesteri Af(5) 

Sebgyógyítás AF - papi Af(5) 

Szexuális kultúra: Mf (25)   
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A Három rabló 
 

Sima mezei harcosok és tolvajok, csak véletlen találkoztak a boszorkánnyal, de gondolták hátha lesz 

nála valami kis pénz.  

 

 

 
 

fegyver neve: KÉ TÉ VÉ SP 

hosszú kard 47 79 138(164) 1k10 

 

 

 

 

Neve: Banditák  Életerő 

Faj: ember Ép:12 

Kor: 20~30 év Fp:44 

Kaszt:harcos Misztikus energiák 

Szint:4 Ψp:- 

Jellem:Káosz Mp:- 

Tulajdonságok: Statikus pajzsok: 

Erő:16 AME:0 

Állóképesség:14 MME:2 

Gyorsaság:16 Dinamikus pajzsok: 

Ügyesség:16 AME: 

Egészség:16 MME: 

Szépség:10  

Intelligencia:10 Ké:36 

Akaraterő:12 Té:55 

Asztrál:8 Vé:99 (112 ugrással) 

Érzékelés:10 Cé:5 

Képzettségei:    

3 fegyerhasználat AF Fegyverhasználat MF 

Lovaglás AF Kétkezes harc MF 

Úszás AF ugrás 67% 

Futás AF   

Belharc AF   

Nyelv (5, aszisz) AF   
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Tirim és Tharisz , „Az erdő lidérce” 
 

Mind a ketten, a behatolás mesterei, illetve a beolvadásé. Sokévnyi tapasztalata van a két 

testvérnek abban, hogy jussanak be valahova, olvadjanak be és végül lecsapjanak, és közben 

gondoskodnak a megfelelő misztikumról és alibiről. Sok nyelven beszélnek ( Toroni, Aszisz, 

Erv, Közös, Dzsad) illetve a bárd beszél még Gorviki nyelven is. Nem hiába, bárhova jutnak, 

a helyi nyelvet nem árt beszélni és a kultúrák ismerete nélkülözhetetlen. 

Testvérek nem foglalkoznak a halál és az élet filozófiájával, őket csak a pénz érdekli, profik a 

maguk körében és elég nagy hírnévnek örvendenek.A két testvér közül a boszorkánymester 

Tharisz, főleg a mágiájára támaszkodik, testvére pedig ügyességére, képzettségeire és végül, 

de nem utolsó sorban mágiájára. 

Ha harcra kerül sor, akkor a két testvér megosztja erőit, Tharisz feltehetően láthatatlanul fogja 

majd ellenfeleit támadni, nyílpuskájával, vagy ha van mérgezett lövedék még a fúvócsövével. 

A boszorkánymester, elhasználja a gyors kezdeményezését, hogy mindenképp megbénítson 

valakit, majd utána a többekkel foglalkozik. Ha teheti, tűzalakot varázsol magára. A két 

testvér addig harcol, amíg bírja. Ha elejtik és megkínozzák őket, Tirim lesz az, akit előbb 

szóra bírnak. 

ui: fegyveres értékeket beszéljük meg, hogy ezekkel a fegyverekkel harcolnak vagy sem. 

 

Mindkettő ki van dolgozva, csak az értékek nem jól szerkesztett formában vannak, be fog ez is 

kerülni. Egy bárd és egy BM. 
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A Della-pap 
Verro Aminok 

 

Erionban született 55 évvel ezelőtt, apja 

kovács, anyja pedig varrónő volt. Sosem a papi 

hivatást szánták neki, de akit az isten 

kiválasztott és ő viszont elfogadta, ilyenkor már 

nem lehetett mit tenni. 14 éves korára már 

szinte mesterévé vált a babakészítésnek és úgy 

döntött, ideje lenne lassan elindulni valamerre. 

Istene csupán 2-3 évvel később mutatta meg 

neki az utat, addig egy Della pap szárnyai alá 

vette. 

Ötvenes éveit taposó öregember, aki már nem 

éppen fiatal így is jellemezhetnénk. Vallási 

fanatizmusa nem hagyott alább, sőt az életéből 

merítve még több erőt tudhat magának. 

Mottója: "Minden nap egy új nap arra, hogy 

tegyünk valami csodásat", és ezzel leírtam az 

életét is. Legtöbbet számára a műremekei 

jelentik és a hite. Ha valaki ezekbe beleköt, 

számítson haragjára. 

Békeszerető ember, na jó, békeszerető énjei 

vannak, kivéve 2-t . Ők azok, akik mindent 

megtesznek az olyan kalandozók és más 

életére törők ellen amit a többi énje nem 

merne vagy nem tenne. Nem csoda, hogy 

ennyire vitte. 

Neve: Verro Aminok  Életerő 

Faj: ember Ép:7 

Kor: ~55 év Fp:74 

Kaszt: Pap (Della- Pap) Misztikus energiák 

Szint:10 Ψp:47(27) 

Tulajdonságok: Mp:60 

Erő:10 Statikus pajzsok: 

Állóképesség:12 AME:53 

Gyorsaság:13 MME:53 

Ügyesség:15 Dinamikus pajzsok: 

Egészség:11 AME:10 

Szépség:10 MME:10 

Intelligencia:16  

Akaraterő:16 Ké:53 

Asztrál:16 Té:25 

Érzékelés:15 Vé:94 

 Cé:5 

Képzettségek:  

1 Fegyverhasználat AF 

Kultúra(saját kultúrkör) MF 

Helyismeret(saját Kultúrkör) 60% 

Erkölcs MF 

Vallásismeret(saját) MF 

Írás/olvasás AF 

Pszi MF 

5 nyelv(anyanyelv:5,5,5,5,5) AF 

Pyarronni, Közös, Aszisz, Toroni, Erv  

Kultúra (2,2,2) AF 

Aszisz, Toron, Erv  

Történelemismeret AF 

Emberismeret MF 

Rajzolás MF 

Építészet MF 

Szakma (Babakészítő) MF 

Legendaismeret MF 

Művészettörténet MF 

Etikett AF 

Értékbecslés MF 

Ékszerészet MF 

Színészet MF 

http://timbakerart.com/wordp
ress/?paged=2 
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Leírása: 55 év körüli, ember. Mára ősz haja takarja fejét, mely egyre ritkásabb, de zöld íriszű szemei 

még mindig azt a nyugalmatlanságot sugallják, mint mikor idejött. Kezei vékonyak, de ujjai fürgék, 

árulkodnak az öreg gyorsaságáról és precíz munkájáról. Mára már nem éppen életerős öreg már csak 

kicsiny boltjával foglalkozik, egy fiatalabb tanítványa viszi tovább a hívek vezetését. 

 

A Kalózkapitány 
Retkes Gronag, a Kitaszított 

Leírás: Tömzsi, hordómellű aszisz, füstüs képű, az arcán állandó kék borosta van, mely borotválkozás 

után már néhány órával megjelenik. Haját fókazsírral formázza lehetetlen alakzatokba (tetszés szerint 

lehet taréja, két oldalt szarva, esetleg tüskék vagy egyetlen nagy szarvszerűség, mely előremered a 

homloka közepe felett, amit a KM jónak lát), mivel nagyon szeretne egyedinek hatni. Ruházata is a 

különbözőségét hangsúlyozza, zekéje lila, melyre ügyes kezek ezüsttallérokat hímeztek. Inge 

haragosvörös, itt-ott szakadt. Nadrágja halványzöld, kék hajszálcsíkokkal. Csizmája sárga orkabőr. Az 

összhatás röhejes, de az ez irányú megjegyzéseket vagy halállal, vagy fennkölt költészettel (a saját 

verseivel) torolja meg (lásd lent). A szeme alatti ráncokat púderral, egy hullaházzal vetekedő 

szájszagát gyömbérrágcsálással igyekszik leplezni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Van egy 

papagája, mely a vállán ül, és mindig annak az adott karakternek az istenét szidja, akivel a kalóz 

beszél. A papagáj neve Tzézé . 

Lányhányás hajnalban 

 

Felkelt a hold, a kék, 

A gonosz. 

Szeme csak sírást, és halált 

Hozott. 

 

Ment a lány, egyedül, 

Árván. 

A fél lába fa volt, azon billegett 

Sántán. 

 

Üvöltött a holdra mellette egy 

Kutya, 

Előtte bomló tetem, rajta foszlott 

Ruha. 

 

Meglátta a lány a pusztulat 

Dögöt, 

Felharákolt rögtön egy méretes 

Göböt. 

 

Sugárba ömlött szájából a savas 

Penetra, 
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A kutya az okádékot legott fel is  

nyalta. 

 

 

Ranagol ánusza (haiku) 

 

Büdös van 

Itt benn, 

És minden 

Tiszta 

Szar. 

 

Helyleírások 

A Fekete Narvál Fogadó 
A Fekete Narvál Fogadót Daerim leghíresebb (vagy leghírhedtebb?) fogadójaként tartják számon. Ha 

egy kalandozó Daerimben jár, szinte borítékolható, hogy itt fog megszállni. Számos matróz és 

kalandor tölti itt idejét, bár igen kevesen szállhatnak meg itt, nem az árak, hanem a kevés férőhely 

miatt, jobb esetben szkander, rosszabb esetben komoly verekedés dönt az itt éjszakázókról. 

Mindössze öt szobájuk van, két kétágyas, két négyágyas, és egy kétágyas lakosztály. Nem túl fényűző 

hely, az árak közepesek. Mivel a kikötőnegyed szívében, közel a piachoz található e kicsiny épület, az 

ételek főként tengeri élőlények, de felárért külön kérésre szinte bármit beszereznek. A kocsmáros 

kedves, idős fickó, aki nem beszél a múltjáról. Rajta kívül egy felszolgáló, egy lovász, egy takarítónő és 

egy szakácsnő dolgozik az épületben. Napi 16 órát tart nyitva, csak akkor zárnak be, mikor a 

kocsmáros aludni tér. 

Alaprajz: 

készülőben 

Sablon-fogadó 
készülőben 

Alaprajz: 

készülőben 

Sablon-kocsma 
készülőben 

Alaprajz: 

készülőben 

Verro boltja: 
Nem messze található a bolt a piactól, ha megkérdezik a kalandozók a helybélieket, szívesen 

segítenek az útbaigazításban. Az elmesélésük alapján a lakosoknak egy olyan házat kell keresni 

melynek majdnem a tetején egy szobor áll, figyelmeztetik őket, hogy a sárkányt ne fogják sok ideig 
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vagy erősen. Mikor az utcába lefordulnak a karakterek, kitűnik a házak közül egy, melynek nem a 

tetején, hanem az elején, az utca fölé tornyosulva látható a szobor. A bolt első látásra nem tűnik 

nagynak, fából és téglából épült, érdekes motívumok borítják, az ember elsőre azt mondaná, hogy 

csak a falra hánytak, de van a színeknek és a formáknak valami rendezettsége, összhangja. Mikor 

valamelyikük megfogja, a faajtó kilincsét akkor fedezi csak fel, hogy egy bronz sárkányfej az, amit épp 

szorongat, ha nagyon megszorítja valaki, akkor megharapja, 1 sp. Kezd egyre bizarrabb lenni a bolt, 

főleg, hogy a bolt esőkiugró peremén az a szobor úgy tesz, mintha figyelné őket. 

 

A boltba belépéskor egy dolog tűnik fel mindenkinek, hogy mennyi szaros baba hever a boltban. Az 

ajtó mellett, az ajtóval szemben, mindenhol polcok és csak egy kicsiny munkaasztal található a bolt 

közepén, ahol a pap most is dolgozik. És mind, mintha csak őket figyelné… 

 

A kalózhajó 
A hajó egy kis, kétárbocos vitorlás, egy evezősorral. Oldalára van hímezve a neve: Viharfaló. A 

legénysége kéttucat főre tehető, ezek mind 2-3. szintű harcosok, rövidkardokkal és rövidíjakkal 

küzdenek. Többségükben asziszok, de található köztük szökött toroni rabszolga, udvari ork és törpe 

is. A hajó három szintből áll, a raktárfedélzetből a fenéken (itt a ritkán kipumpált, koszos fenékvíz 

miatt elviselhetetlen a szag egy finomabb lelkű karakternek, egészségpróba esetleg dobatható, hogy 

nem lesz-e rosszul…), a lakófedélzetből az evezősorokkal, és a főfedélzetből, itt, a taton található a 

kapitány kabinja. A hajó hossza 30, legnagyobb szélessége 6 ynevi láb. A kapitány kabinjának ajtaja 

vasalt tölgyfa, a fedélzetre nyíló ablakok aprók, csak a hátrafelé néző ablak nagyobb. A hajó orrában 

és végében található egy-egy nagyobb lándzsavető, oldalán 6-6 nehéz nyílpuska található 

forgóállványon a korláthoz erősítve. A fedélzet egy tengerhez nem szokott karakter számára rengeteg 

veszélyforrást rejt, kezdve a kötélcsomóktól egészen az itt-ott heverő csáklyákig, kombinálva a 

hajótest ringásával. A hajó meglepően jó karban van, a matrózok pedig lojálisak a kapitányhoz. A 

legtöbbjük Antoh-hitű, a kapitány pedig rendszeresen celebrál misét és áldozatot is bemutat a 

tengeristennőnek, holott nem felkent pap. 

A kapitány kabinja a legnagyobb a hajón (nyilván). A berendezése egy kényelmes, nagy ágyból, 

étkezőasztalból, ruhásszekrényből és pipereasztalkából áll. Az ágy mellett vizeskancsó van, a 

pipereasztal felett egy tükör. A berendezés eklektikus, szemmel láthatóan minden holmi a rabolt 

zsákmányokból való. Képzett karakter megállapíthatja, hogy a legértékesebb berendezési tárgy a 

tükör, melynek finom kidolgozású kerete, hibátlanul tükröző képe nem hagy kétséget értékéről 

(olyan 50-60 toroni aranydukát közé tehető az ára). A pipereasztalon található egy kis ékszeres 

doboz, a kapitány gyűrűivel és egyéb csecsebecséivel. Nagyobb részük arany, összértékük 40 aranyra 

tehető. 

  



Kalandozok.hu Téli Tábor 2010 Versenymodul 

33. oldal 
 

Alaprajz 

 

 


