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Véres Gyémánt 
M.A.G.U.S. kalandmodul 

 
Írta: 

Silver 
 

Közreműködtek: 
BigMac, Con Salamander, Daru, Felon, Frosty, Gulandro, Hulla, 

Messor, Magyar Gergely, Scylla, Shiffer, Sneer, Tetra, TAO 
 

Felhasznált irodalom: 
 

Első Törvénykönyv (ETK) 
Valhalla Páholy (1997, Budapest) 

első kiadás 
 

Bestiárium (Bestiárium) 
Valhalla Páholy (1996, Budapest) 

második kiadás 
 

Papok, paplovagok kézikönyve (PPL I.; PPL II.) 
Valhalla Páholy (1999, Budapest) 
első kiadás, első és második kötet 

 
Summárium - A teremtés könyvei (Summárium I.) 

Valhalla Páholy (1999, Budapest) 
első kiadás, első kötet 

 
Jelen mű készítése és közzététele még közvetetten sem szolgál jövedelemszerzést vagy -

növelést, és e korlátozással mások által ingyenesen és szabadon felhasználható, a szerzők 
személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett. Jelen anyag felhasznál olyan 

karaktereket, helyszíneket, egyéb jellegzetességeket, amelyek más személy szellemi alkotásai, 
illetve olyan védjegyeket, amelyek más személy tulajdonában vannak - ezek önálló 

felhasználása csak a jogtulajdonosok hozzájárulásával lehetséges. A jelen mű a hivatalos 
kiadók kiadványaitól független, nem hivatalos rajongói alkotás. 

 
Készült: 
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Emarion (Verione és Crevalcore között félúton) 

 
 
A történet a Kalandozok.hu történelmében az első egy napos M.A.G.U.S. szerepjáték 
rendezvényének, az I. Kalandozók Napjának versenymodulja, mely egy rég elfeledett, szigorú 
törvények által uralt dél-ynevi országba, a Hétarcú Birodalmába kalauzolja el a játékosokat. 
A Játékos Karakterek egy déli nemes pártfogoltjaiként és lekötelezettjeiként érkeznek 
Shadonba egy ártatlannak mondott - ám nem annak tűnő - leány megmentésére. Ehhez 
azonban az Egyetlen inkvizíciójának is lesz pár szava… 
 
A kalandmodulhoz írt további kiadott anyagok elérhetőek az alábbi linkeken: 

 Kidolgozott játékos karakterek 
http://kalandozok.hu/talalkozok/kn2015/JATEKOSKARAKTEREK.zip 

 Hangulatkeltő novella 
http://kalandozok.hu/talalkozok/kn2015/kn_hangulatkelto.pdf 

 
  

http://kalandozok.hu/talalkozok/kn2015/JATEKOSKARAKTEREK.zip
http://kalandozok.hu/talalkozok/kn2015/kn_hangulatkelto.pdf
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HÁTTÉR 
 

Egy Vio Evenorion nevű, gátlástalan szélhámost és rabszolga-kereskedőt pár éve a 
Shadoni-öböltől nyugatra, a Déli sztyeppékre sodort a sors. Balszerencséjére itt 
belefutott egy erős nomád törzsbe, akik elfogták, hogy majd az - egy hónap múltán - 
esedékes ünnepségükön feláldozzák. Ám nem véletlenül tartották ismerősei Vio 
Evenoriont rendkívül talpraesett embernek. Mivel konyított valamicskét a nomád 
nyelvhez és természetéből fakadóan mindig a kínálkozó lehetőségeket figyelte, 
gyorsan észrevette, hogy ennek a törzsnek nem másra van szüksége, mint rendszeres 
alanyokra az emberáldozó rituálék bemutatásához. Először csak arra gondolt, hogy ez 
a kulcs a meneküléséhez, ám amikor észrevette, hogy a törzs tagjainak ruházatát, 
valamint ékszereit szokatlanul nagy mennyiségben csiszolatlan gyémántok és durva 
drágakövek díszítik - már úgy tekintett erre, mint Domvik-adta lehetőségre a 
meggazdagodáshoz.  
Gyorsan megállapodásra jutott a törzs sámánjával, hiszen ez mindkettőjüknek jó 
üzletnek mutatkozott. Őt útnak is engedték, hogy hozza az embereket, zálogként 
pedig ott tartották három társát. Eleinte emberrablásból szállította a szükséges 
mennyiséget, de hamar kiderült, hogy nem ez lesz a hosszú távú megoldás.  
Egy kisebb nemesi bálon vett részt Verione-ban, ahol megismerkedett Nubil Ves 
Bralatus grófnéval. Rögvest kiderült, hogy egy húron pendülnek - ami nem csoda, 
hiszen Vio kiválóan ért a nők nyelvén, és nagyon jó emberismerő. Mivel Nubil 
szívesen tüntetne el számára unszimpatikus egyéneket - főként fiatal, szép nőket -, 
Vionak pedig nagy szüksége van olyan emberekre, akiket senki nem keres ha 
eltűnnek, így már csak azt kellett kitalálniuk, hogyan vigyék ezt véghez. A választ 
viszonylag hamar meg is találták. Nubil egyébként is gyakran vádolt meg embereket 
fekete mágiával és boszorkánysággal - nem meglepő módon többnyire fiatal nőket. 
Tudta jól, hogy akin az inkvizítor ismeretlen fekete mágiát érzékel, és nem tud 
segíteni rajta, azt a lelke megtisztításául zsákba varrják, és a folyóba dobják. Vio 
megegyezett a nomád sámánnal, hogy ellátja egy olyan keverékkel, amiből ha valaki 
elfogyaszt egy kupicával, 12 órán keresztül életben marad a víz alatt is. Az ital 
hátránya, hogy a testből életerőt szipolyoz ki (k6 fp / víz alatt töltött óra) a hatás 
fenntartásához. Hamar kiviláglott, hogy ez az ital alkalmas az inkvizítor 
félrevezetésére is. Hiszen akivel ezt megitatják, annál mindenképp úgy érzékeli, hogy 
sötét mágia hatása alatt áll. Mivel a forrás és hatás nehezen azonosítható, ezért meg 
kell tisztítani a lelket - így az áldozat mehet a folyóba. A sodrás ehelyütt még nagyon 
erős és a testeket könnyedén elviszi 1-2 mérföldre is. Ez a terv következő része: 
ugyanis ítélethozatalkor Vio és emberei egy alacsony merülésű, de nagyobb 
halászhajóval hálót feszítenek ki a vízben másfél mérfölddel a falu után. Itt várnak 
késő estig, hogy megérkezzenek a vízbe dobott áldozatok, akiket kihalásznak, majd 
elvisznek a nomádokhoz.  
Vio persze nem szórakozásból csinálja ezt, pusztán a nomádoknál lévő - nagy 
vagyonnal kecsegtető – gyémántokért. Nekik nem képviselnek jelentős értéket ezek a 
kövek, ellenben arra felfigyeltek, hogy az idegenek bármit megadnak értük. Ezekből a 
gyémántokból valamennyi jut Nubilnak is, aki igazán élvezi szerencséjének alakulását 
- viszont nem tud arról, hogy az embereket sötét szertartások keretében feláldozzák. 
Tudomása szerint jó áron eladják őket. 
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A KÜLDETÉS 
 

Seliocon Kimon Irgana-ronna tartomány (a modul helyszínével szomszédos 
tartomány) egyik legnagyobb mecénása. Vasércbányái nagyon jó megélhetést 
biztosítanak a számára, így megteheti, hogy művészeket és kalandorokat egyaránt 
támogasson. Nagyon szeret emberekkel foglalkozni, és szívesen segít másoknak. 
Patronáló cselekedetei jóvoltából az elmúlt évtizedek alatt rendkívül jó 
kapcsolatrendszert épített ki a tartományban.  
A kalandozókkal is úgy került ismeretségbe - külön-külön -, hogy kisegítette őket 
szorult helyzetükből, és úgy találta: érdemesek a támogatására. Így ha bajba 
kerülnek, Seliocon messzire elérő keze kimenti őket. Ami már - nem egyszer - elő is 
fordult. Gyakorta ad megbízásokat is nekik.  
Ebben, a hosszú évek óta kiválóan működő kapcsolatban állt elő Seliocon azzal, hogy 
egy rendkívül fontos, óriási szívességet kér azoktól, akik most azonnal elérhetők. 
Keressék meg, mentsék meg, és hozzák vissza egy régi jó barátjának a lányát, aki 
hónapok óta nála vendégeskedett. 
 
A lány - Sahon Argerden - szőke hajú, kék szemű, igazán vonzó nemes hölgy. Alig 
múlt 17 éves, és három hónapja vendégeskedik Selioconnál. Ez idő alatt a kalandozók 
is találkoztak vele néhány alkalommal, ezért ha látják, felismerik. 
 

A játék kezdete előtt történt események 

Sahon Argerden fiatal nemes hölgy, akinek viselkedését - és élethez való hozzáállását 
- az apja nem tudja kezelni. Ezért úgy dönt, hogy elküldi régi jó barátjához, Seliocon 
Kimonhoz Shadonba, Verperiodi városába. Azt reméli, hogy a szigorúbb shadoni 
közegben sikerül elérni, hogy megváltozzon.  
A terv kudarcba fullad - Sahon rendkívül gyorsan megtalálta azt a hedonista 
életmódot űző, ifjú nemesekből álló csoportot, akikhez tökéletesen illik. Még csupán 
két hónapja töltötte idejét ezzel a társasággal, mikoron halálos szerelembe esett az 
egyikükkel, a 22 éves Garis Therrel. Kifundálták, hogy megszöknek, és együtt 
bejárják az egész Shadon királyságot. Egy este mindketten elloptak otthonról annyi 
pénzt és ékszert amennyihez hozzáfértek, majd délnek vágtázva elhagyták a várost.  
Bár Seliocon Kimonnak már délelőtt feltűnt a lány hiánya, szinte este volt, mire 
sikerült kiderítenie, hogy mi történt. Azonnal küldetett a pártfogásában lévő 
kalandozókért, hogy ismertesse velük a helyzet súlyosságát, és útnak indítsa őket.  
Másfél nap hátrányt kellett ledolgozni, ami sajnos nem sikerült, így elnyúlt 
nyomozás, hosszas keresés következett. Négy hét múlva akadtak Garis Ther nyomára 
Bierrában, akitől megtudták, hogy a románc a végéhez ért és Sahon lelépett. 
Szerencsére tudomásukra jutott a helyi kocsi szolgálattól, hogy Sahon kocsit bérelt és 
visszaindult Crevalkore városába, ahol már nem volt elegendő pénze, hogy Verione-
ba utazzon. A fogadókban való kérdezősködés eredménnyel járt, ugyanis az egyik 
fogadós emlékezett a szemrevaló fiatal lányra, akin végül egy kereskedő segített - 
szintén Verione-ba indult körülbelül két héttel ezelőtt, négy szekérből álló 
karavánjával. Erőltetett iramban érték utol az úton, mikor az már túl járt a fő 
hegygerincen. A kereskedő először még hevesen tagadta, hogy bármilyen lány is 
utazott volna vele, de néhány pofon megoldotta a nyelvét. Állítása szerint egy - három 
nappal korábbi - estén a lány félreértette a közeledését, elkötötte egy lovát, és 
tovavágtatott az úton.  
A keresés innentől problémásabbá vált, hiszen az útba eső falvakat egyesével kellett 
végignézni, hogy járt-e arra a lány.  Az összes – sorban következő – településen 
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megálltak, kérdezősködtek, s mivel nem találták nyomát tovább indultak. A 
legutóbbiból már bőven sötétedés után távoztak.  
Megtudták, hogy a következő helység, Emarion csak pár órányira van, ha könnyű 
vágtában teszik meg az utat. Abban a faluban található a helyi földbirtokos vára is, 
talán ott kérne leginkább menedéket egy ifjú hölgy. Nem egész három órányi lovaglás 
után – éjközéphez közel jár már az idő -, meg is pillantották a települést és a várat. 
Messziről a legfeltűnőbb, hogy a késői időpont ellenére roppant nagy a jövés- menés, 
és nagyon sok fényt, fáklyákat lehet látni… 
 

Bemesélés 

A Játékos Karakterek egyeztetése során… 

 Mindegyik karakternél nézzük meg, hogy milyen felszerelést, és milyen 
képzettségeket vásárolt! 

 Ha bármelyik karakterben esetleg hiba (elszámolás) van, és a játékos ezt 
jogosan jelzi, akkor hagyjuk a játékost, hogy kijavítsa, és úgy használja! 

 A JK csapat tagjai ismerik egymást, nem ez az első kalandjuk. Hogy pontosan 
milyen régóta, és hogyan ismerik egymást, ez a játékosokra és a KM-re van 
bízva! 

 
Cormana, a Fakó (4. Tsz bajvívó) 

 Motiváció/bemesélés: A puszta kihívásért, és kalandért megígéri, hogy 
megtalálja a lányt. Makacs elhatározása a végletekig kitart. 

 Mire kell figyelni: 
o Az előtörténete szerint van egy egyéves gyermeke egy kis shadoni 

falucskában, maga sem tudja hol. Ha van rá idő, és a csapat igényli a 
szerepjátékot, előkerülhet ez a szál (pont ebben a faluban van a 
gyermek?) 

o Nemesi oklevele és pecsétgyűrűje okán nemesi jogait kihasználhatja, de 
csak megfelelő szerepjátékkal. 

 
Drassen (4. Tsz lovag) 

 Motiváció/bemesélés: A Bralatus család (a modulban szereplő gróf) szerepel 
az előtörténetében, csendes, tervezett bosszút forral ellenük. Ha nem is most 
azonnal akarja végrehajtani, már csak a családnév megemlítése is azonnali 
motivációt jelent számára. 

 Mire kell figyelni: ne kezdje el lemészárolni a Bralatus család tagjait, mert 
akkor jó eséllyel elbukik. Számára éppen elég nagy elégtétel, ha bebizonyítja a 
bűnösségüket Domvik előtt, az inkvizíció majd véghezviszi a többit. 

 
Eldor, a Vajákos (4. Tsz „boszorkánymester”) 

 Motiváció/bemesélés: 
o A modul kezdetén: Seliocon (a megbízó) biztosítja számára a gyógyítási 

tanok tanulási lehetőségét Shadonban. Cserébe kéri tőle a lány 
megmentését. 

o A modul során: kiderülhet, hogy a boszorkányjelölteken valamiféle 
ismeretlen átok ül, amit az inkvizítor sem tud meggyógyítani – ez egy 
különleges újdonság, ami felderítésre és gyógyításra vár. 

 Mire kell figyelni: 
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o Ismer plusz két tapasztalati varázslatot, melyek a papi mágia Érzékelés 
- Átok és Űzés - Átok varázslataival ekvivalensek, ám nem számítanak 
szakrális mágiának. Mindkettőt 10 Mp-al olcsóbban hozhatja létre, 
mint ahogy a papi mágia alatt szerepel. 

 
E’liellen, a Városi Róka (5. Tsz félelf tolvaj) 

 Motiváció/bemesélés: Tiszteli az életet, az anyaságot és a nő nemet kiváltképp. 

 Mire kell figyelni: 
o Félelf faj 
o Elfkopó: közel emberi intelligenciával rendelkező kutya, érti az emberi 

beszédet. Csak ilanori nyelven ért. Szaglása az udvari orkokéval 
megegyező, képes nyomokat követni. 

 
Gio, a Szent (4. Tsz harcos) 

 Motiváció/bemesélés: 
o A hecc kedvéért csatlakozik, csak a kihívás és mások terveinek 

szilánkokra törése motiválja. 
o A gróf családját szívesen megbuktatná, hogy átvegye a helyét / 

vagyonát. 

 Mire kell figyelni: Az egyetlen „gonosz” karakter a csapatban, nagyon óvatosan 
kell vele bánni, mert extrém esetben az NJK-k vagy akár a JK-k ellen is 
fordulhat. 

 
Gilthis (3. Tsz bárd) 

 Motiváció/bemesélés: Sokkal nagyobb tervei vannak (a Szürkecsuklyások 
megbuktatása), mint a lány megmentése, azonban Seliocon (a megbízó) fontos 
szövetséges lenne számára, ezért mindenképp meg akarja nyerni magának. 

 Mire kell figyelni: - 
 
Kronn, a Hegyomlás (4. Tsz „barbár”) 

 Motiváció/bemesélés: érzelmileg könnyen befolyásolható, Seliocon könnyedén 
megnyerte magának. 

 Mire kell figyelni:  
o Különleges képességei. Hatalmas mérete gyakran félelemkeltő vagy 

problémás (beszakad alatta a padló, beveri a fejét a csillárba, eltörik 
alatta a szék). 

o NEM nézik másfajúnak, egyszerűen elhiszik az emberek, hogy egy 
nagyra-nőtt barbár (főleg ha ő is ezt mondja). 

o Könnyen agresszívvá válhat, és akkor városőr-csépelés lesz belőle, amíg 
le nem döntik a lábáról. 

 
Merdin, a Kíváncsi (5. Tsz tolvaj) 

 Motiváció/bemesélés: Kíváncsi és szereti a kihívásokat, és a pénz sem utolsó 
érv, de Seliocon azzal győzte meg, hogy információt ígért neki a Veldone 
családról – saját rokonairól. 

 Mire kell figyelni: félelf faj. 
 
Pelios, a Puhány (4. Tsz „szerzetes”) 

 Motiváció/bemesélés: rendkívül pozitív, segítőkész karakter. Csupán maga a 
tény, hogy megmenthet egy ártatlan lelket, már elég neki. 
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 Mire kell figyelni: ősei között voltak Kineták (de ezt a karakter és a játékos sem 
tudja!). Ez a gyökere egész lényének: különleges pszi-képességeinek, mágiára 
való képtelenségének, érzelmi labilitásának, puhány fizikai képességeinek. 

 
Realn, a Búvár (3. Tsz fejvadász) 

 Motiváció/bemesélés: Igazából csak a társai miatt van itt. Nem egy ember 
megmentése motiválja, hanem „katonai” fejvadász szemmel a küldetés 
elvégzése. 

 Mire kell figyelni: a hajós jelenetnél kapjon valami lehetőséget búvár 
képességeinek kibontakoztatására. 

 
Serenar, a Festő (3. Tsz harcművész) 

 Motiváció/bemesélés: Lányos apa, így az apai ösztönök által könnyen átérzi a 
helyzetet, nagyon személyesen érinti egy ártatlan lány eltűnése. 

 Mire kell figyelni: Slan pszi tápos részei (pl.: Belső Idő). 
 
Sicarilio, a Ketrecek Harcosa (4. Tsz gladiátor) 

 Motiváció/bemesélés: 
o Kezdetben: a kaland és a pénz. 
o Később: amint kiderül, hogy rabszolgákat adnak el, azonnal a 

legszemélyesebb küldetéssé válik számára a történet. 

 Mire kell figyelni: valószínűleg a legjobb harcos a csapatban, de adni kell neki 
szerepjátékos lehetőségeket is. 

 
Zuriel, a Kárhozott (4. Tsz Domvik-lovag) 

 Motiváció/bemesélés: Eleve elrendeltetett motivációja van az előtörténete 
szerint: „… meg kell tanulnia megérteni, tisztelni a hívő halandókat, és 
együttműködni velük. Elkezdte keresni a segítségre vágyókat, megmentésre 
várókat, így hamar kalandozók között találta magát…” 

 Mire kell figyelni: 
o Semmilyen körülmények között nem fedheti fel múltját és kilétét! Még 

azt is képes titkolni, hogy Domvik-lovag, hiszen nincsen szent 
szimbóluma. 

o Az inkvizícióval nem akarja összerúgni a port, érzékeny terület, amikor 
Domvik szolgái szerepelnek a modulban. 

 
JK-halál esetén 

 Ha valamilyen véletlen folytán egy JK még a játékidő első felében halna meg, 
akkor válasszon egy új karaktert a pool-ból, akit a megbízó küldött utánuk. 

 Ha a játékidő második felében hal meg egy JK, akkor már nem jön vissza, 
úgyhogy próbáljuk úgy mesélni, hogy ne unatkozzon a játékos (hősi halál, 
NJK-ként beáll, stb.) 
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A JK-K MEGÉRKEZNEK 
 
Tervezett játékidő 

● 2 óra - megérkeznek a faluba, megismerkednek a helyi viszonyokkal, 
megteszik a kört a fogadóban, felmérik hogy esélytelen most bejutni a várba. 

● 3 óra - az ítélet napjának 15 óráig tartó eseményei, a nyomok megtalálása és az 
emberek felkutatása, eljutnak a hajóig 

● 1 óra - a hajó támadásának megtervezése, harc, epilógus 
 
 
A játékosok éjközépkor kapcsolódnak be a történetbe, egy dombról völgybe tekintve 
pillantják meg a pár száz méterre lévő falut és a várat. Feltűnő, hogy a kései időpont 
ellenére szokatlanul nagy a mozgolódás. Amikor közelebb mennek, láthatják, hogy a 
város szélén négy egyenruhás őr strázsál. A címerüket látták már korábban is a többi 
faluban lévő katonákon, illetve amikor az úton őrjárat mellett haladtak el. A helyi 
földesúr, Sulerio Ves Bralatus katonái. Minden áthaladótól megkérdezik - így tőlük 
is -, hogy kik ők és mi célból jöttek a faluba. Nagyjából bármit mondhatnak, 
különösebben nem firtatják. Ha kíváncsiskodnak, hogy miért ilyen nagy a 
mozgolódás, akkor azt a választ kapják, hogy este elfogtak egy gorviki kémet. Csak 
onnan tudják, hogy gorviki kém, hogy a századosuk azt mondta. Egyébként meg úgy 
is vallani fog a kínzó mester keze között. Ha a játékosok érdeklődnek a lány felől, 
arról nem szolgálhatnak információval, nem hallottak semmit, sok az átutazó itt 
mindennap. Kérdezősködjenek a Szélkakasban, a falu fogadójában. Úgyis ott száll 
meg mindenki. 
Ahogy haladnak az utcán, többen is méregetik őket a helyiek közül, hogy vajon ők is 
kémek-e. Alapvetően megnövekedett a harci kedve az embereknek errefelé. Persze 
miután alszanak egyet, valószínűleg elmúlik, de most mindenki nagyon büszke arra, 
hogy elkaptak egy kémet - ennyire mélyen az országban. 
 
A Szélkakas nem ezen a - falut keresztülszelő - úton van. Ahogy elérnek Emarion 
központi terére, ahol egy impozáns Domvik templom áll, egy leágazás vezet Roveno 
falva felé. Amint elnéznek azon az utcán, 50 méterre már látják is a fogadó cégérét. 
Egy tömör deszka kapun át lehet belépni az udvarra, ahol a lovakat és kocsikat 
tartják, és onnan nyílik a fogadó épületének ajtaja. Érkezéskor tíz embert látnak még 
az asztaloknál, valamint a fogadóst a söntés mögött.  
Kérdezősködéssel megtudják a jó hírt, hogy négy napja érkezett a faluba egy csapzott 
lány (akire illik a leírás), egy agyon hajszolt lovon. A rossz hír viszont az, hogy tegnap 
este eljöttek érte a katonák, és elvitték - sötét praktikák vádjával a vár tömlöcébe 
vetették. Ráadásul ma megérkezett az inkvizítor, így holnap 9 órakor megkezdődik a 
sötét mágiával megvádoltak kivizsgálása és ítélete. 
Tudakolásra a fogadós elmondja, hogy miképpen zajlik egy ilyen vizsgálat. Az 
inkvizítor Domvik hatalmával megállapítja, hogy a vádlott használ-e fekete mágiát, 
vagy dolgozik-e benne valamilyen ártó varázslat. Esetleg feltesz kérdéseket is. Majd 
ítéletet hirdet, és az eredmény szerint járnak el. 
Lehetséges kimenetelek: 

● ha fekete mágiát használó személy, akkor azonnal viszik is a máglyára 
● ha fekete mágia által befolyásolt személy - akin az inkvizítor nem tud 

segíteni -, akkor zsákba varrják, és bedobják a folyóba, hogy a lelkét 
megtisztítsa a víz 

● ha ártatlan, akkor azonnal elengedik 
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Ha kérdezik, azt is elárulja, hogy most öt embert kell kivizsgálni. Reggel kilenckor 
kezdik, és két óránként áll az inkvizítor elé egy újabb ember. Az egész folyamat a falu 
főterén, a Domvik templom előtt zajlik majd, hogy az emberek okulhassanak a 
történtekből. 
 
A játékosokkal éreztetni kell, hogy irgalmatlan hajszán vannak túl, rendkívül 
fáradtak. A hátsójukat roppant mód feltörte a nyereg - annyit voltak úton -, a lovaik 
meglehetősen kimerültek. A kém miatt minden katona ébren van és figyel, a várba 
most bejutni szinte lehetetlen.  
Különösen, hogy a helyről nem tudnak semmit. Reggelig van még 6-7 órájuk, addig 
kellene kipihenniük magukat, és aztán eldöntik hogyan tovább. 
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AZ ÍTÉLET NAPJA 
(az egyszerűség kedvéért 24 órás nappal számolva) 

Idő A templomnál Máshol 

7 óra 

Elkezdik építeni a pódiumokat és a két 
máglyát. Megjelenik Geromeo Bel, a 
Sírásó a fogadóban és megpróbálja 
felbérelni a kalandozókat. 

 

8 óra 
Kihozzák az ítéletre várókat a 
templom elé. 

Az embercsempészek lejjebb 
hajóznak a folyón. A falutól két 
mérföldre horgonyt vetnek, és 
kifeszítik a hálójukat. 
Ketten felgyalogolnak az úton, hogy 
lássák az ítéleteket. 

9 óra 
Megkezdődik az első ítélethozatal. 
Crem Marmmó, bűnös bm,  
ítélet: máglya. 

 

11 óra 
Második ítélethozatal. Daril Tira, 
ártatlan, ítélet: elengedik. 

 

12 óra 
Az embercsempészek emberei 
beszélgetnek a Patkánnyal. 

Elmennek ebédelni a Szélkakas 
fogadóba. 

13 óra 
Harmadik ítélet hozatal. Cathus 
Noella, bűnös, ítélet: vízbedobás. 

 

14 óra 

Geromeo Bel, a Sírásó továbbra sem 
találja lányát. Roveno faluból 
visszatérve a templom előtt megpihen, 
és szóba elegyedik egyik barátjával. 

 

15 óra 

Negyedik ítélethozatal megszakadása, 
a Sírásó közbelépésével. Egyébként így 
lenne: “hamis” Sahon Argerden, 
bűnös, ítélet: vízbedobás. 

Cathus Noella-t lesodorta a folyó az 
embercsempészek hálójába, akik 
kihúzzák, és bezárják a fedélközben 
egy lyukacsos ládába. 

16 óra  

Amennyiben a Sírásó közbelépett és a 
Patkány elérte a hajót, úgy az 
embercsempészek útnak indulnak és 
vissza hajóznak Verioneba. 

17 óra 

Az ötödik ítélethozatal elmarad az 
embercsere miatti, gyanús 
körülmények miatt. Majd később, 
esetleg nem nyilvánosan utánajárnak. 
Egyébként így lenne: Casha Eriana, 
bűnös, ítélet: vízbedobás. 

 

18 óra  
Ha a Patkány nem érte el a hajót, az 
embercsempészek útnak indulnak. 
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7 óra 

Már reggel 7 órakor kopácsolásra ébredhetnek, a közelben serény munka folyik. Ha 
kimennek vagy kérdezősködnek, akkor hamar kiderül, hogy két máglyát kezdtek el 
összerakni, és pódiumokat - azért van ez a nagy kalapálás. Azt is megtudhatják, hogy 
az ítéletre várókat egy órával a kezdés előtt hozzák ki a várból. 
Ha fogadó pultja környékén vannak ezidőtájt, akkor tanúi lehetnek, ahogy egy 
kétségbeesett, 50 év körüli ember jön be (Geromeo Bel, a Sírásó) és leroskad a 
pulthoz. Kér egy kupa bort, és közben elpanaszolja, hogy a lánya nem érkezett haza az 
este, és nem találja sehol. A közeli gyümölcsösben dolgozik napszámosként, és még 
csak 18 éves. A barátnői akikkel dolgozik azt mondták, hogy rendben hazaért, de mire 
ő is megérkezett 20 órára, már nem volt otthon. 
 
FONTOS! Largis Belt, a Sírásó lányát azért rabolták el, mert azok számára, akik nem 
ismerik Sahont, nagyon hasonlít rá. A grófnő emberei titokban kicserélték a két lányt, 
mert Sahont túl értékesnek gondolják ahhoz, hogy kockáztassák a vízbe dobását (a 
grófnő és emberei nem tudnak arról, hogy nomádok fogják feláldozni az embereket, 
csak egyszerű emberkereskedelemről tudnak). Sahon-t azért csempészik ki, mert a 
grófnő és az embercsempészek vezetője mohóságukban úgy vélik, tekintélyes 
váltságdíjat kaphatnak érte a családjától – ahelyett, hogy a többi lányhoz hasonló 
sorsot szánnának neki. 
A modul kezdete előtt pár órával cserélték ki a két lányt a tömlöcben. Az igazi Sahont 
éjszaka elvitték az embercsempészek hajójára. Az ügyet Moell Seraic, a Patkány (a 
grófnő bizalmasa) intézte. A lányokat egy-egy hordóba téve vitték ki és be a várba. A 
Patkánynak van egy grófnői címeres medálja, amivel a legtöbb hivatalos ajtó kérdés 
nélkül kinyílik előtte. 
 
A Sírásó, ha úgy látja a játékosokról, hogy fegyverforgató, felbérelhető emberek, 
akkor hozzájuk is odamegy és megpróbálja megbízni őket a lánya megkeresésével. A 
lány leírása alapján feltűnhet nekik, hogy akár Sahonról is beszélhetne az öreg. Nincs 
igazán pénze, de felajánl 30 ezüstöt, ha visszahozzák a lányát. Jelenleg nincsen 10 
ezüstnél többje, de az a terve, hogy majd kölcsönkér a barátaitól. 
Természetesen a játékosok szinte biztosan nem fogadják el a feladatot, vagy 
legfeljebb annyit válaszolnak, hogy majd nyitva tartják a szemüket. Hiszen ők most 
roppant fontos küldetésben járnak el, és idejük egyáltalán nincs. 
A Sírásó még annyit mond, hogy fellovagol északra Roveno faluba, hátha ott 
megtalálja. Ezzel távozik is a fogadóból. 
 

8 óra 

Gyorsan elterjed a hír, hogy hozzák az 
ítéletre váró öt embert: egy férfit és négy nőt. 
Sima szekéren viszik őket, aminek az oldalsó 
vastag gerendájához láncolták (a láncon 
lakattal) az összebilincselt kezüket. A szekér 
előtt és után 10-10 katona lépdel. A rabok 
szeme és szája bekötve, egyszerű ruhájuk 
koszos, nagyon megviseltnek tűnnek. 
Egy katona pedig kantárszáron vezeti a két lovat, amik húzzák a szekeret – nála 
vannak a rabok bilincseinek kulcsai.  
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A szekeret odaviszik a falu főterére, ahol már áll a pódium az inkvizítor számára. 
Rajta egy nagy asztal és egy szék - háttal a Domvik templomnak. A nagy asztalra 
merőlegesen egy kisebb asztal - székkel, tintával, pergamennel, írószerszámokkal - a 
vár írnokának, aki papírra veti az eseményeket. A központi asztallal szemben egy kis 
emelvény, ahová a vádlottaknak kell állniuk. Az inkvizítor hatalmát, döntésének 
megkérdőjelezhetetlenségét szimbolizálja a mögötte magasodó Domvik templom. 
A rabokkal nem lehet beszélni, nem lehet megközelíteni sem őket, mert 8 katona 
mindig körbeállja a szekeret. Az emberek már most kezdenek gyülekezni, és 
beszélgetnek, találgatnak: vajh’ kit mivel vádolnak és vajon milyen ítélet fog születni. 
Az alaphangulatot még a máglyák rőzsével való megpakolása jellemzi, és 
bekiabálások “Eretnekek!”, “Most megégtek!”, “Megkapjátok a magatokét, szajhák!”, 
“Domvik lesújt rátok!”, és hasonlók. 
 
A templom előtti területen közben gyülekezik a tömeg. Nagyjából száz ember jön 
össze 9 órára. Az átutazó forgalom közben továbbra is jelen van, bár a teljes ítélkezés 
a főúton zajlik, a tömegtől még a 3-4 szekérből álló karavánok is elférnek. Ezek nem 
is állnak meg, csak menetközben bámészkodnak, de egyéb átutazó lovasok meg-
megállnak szemlélődni.  
 
8:40 magasságában sétálva érkezik meg a falu Domvik papja (bő ujjú, vörös selyem 
talár, mely égszínkék övvel van összekötve, nyakában szent szimbólumával), az 
Inkvizítor (bő ujjú, hófehér selyem talár, mely vörös övvel van összefogva, nyakában 
szent szimbólumával, oldalán mendrája lóg - nagyjából rövidkard méretű lágyan 
ívelő kard), és az írnok (finomabban kinéző polgári ruha, fehér inggel, fekete 
mellénnyel és nadrággal). Mögöttük sétál az Inkvizítor négy kísérője, mind arannyal 
futtatott félvértben, pajzzsal a kezükben, lovagi karddal az oldalukon. Séta közben 
beszélgetnek, majd odamennek az asztalokhoz, ahol pergameneket rendezgetnek. Az 
írnok elfoglalja a helyét, összekészíti eszközeit, kinyitja a tintás üveget. A paplovagok 
az Inkvizítor asztala és a templom közötti területen foglalják el helyüket. Ketten 
mindig kísérik az Inkvizítort, ketten pedig ezen a helyen ügyelnek a rendre. 
A Domvik pap a tömeg felé fordul és felvezeti az eseményeket. „Milyen sötét erők 
munkálkodnak mindennap, hogy elragadják az emberek lelkét, bűnbe csábítsanak. 
Legyünk hálásak a Hétarcúnak amiért vigyáz ránk.” Majd elmond egy rövid imát. 
 

9 óra 

Az ima befejeztével a Domvik pap visszamegy a nagy asztalhoz és leül az Inkvizítor 
jobbjára. A baljára az ima közben helyet foglalt a várkapitány, Erha Peralos. Néhány 
szót váltanak, majd a várkapitány szólítja az első rabot: „Crem Marmmó”. 
Két katona odalép a szekér végéhez legközelebbi rab mellé, és kinyitja a lánc lakatját, 
amivel eddig a szekérhez volt kötve a rab. Levezetik a szekérről, amire azért figyelni 
kell, mert a keze össze van bilincselve, szemét és száját bekötötték. Látszik, hogy jó 
ideje rabságban lehet már, ruhája és ő maga is nagyon koszos, valamint számos 
zúzódás látható az arcán. A bal kezének ujjait jól láthatóan eltörték. Odavezetik a 
nagy asztallal szemben lévő kis pódiumra, ahol két lépcsőt fellép, majd letérdel. 
Az Inkvizítor ekkor megszólal fennhangon: „Crem Marmmó, megvádoltak fekete 
mágia használatával! Bűnösségedet Domvik hatalmának segítségével 
megvizsgálom!” 
Majd kezébe veszi szent szimbólumát és szavakat kezd mormolni, minek 
következtében szimbóluma többször is sárga színnel felizzik. Ez így megy perceken 
keresztül, miközben a tömeg lélegzet visszafojtva várja, hogy mi fog történni. 
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A mormolás végeztével leengedi kezét, egy mély levegőt vesz, majd így szól: „Crem 
Marmmó, Domvik Hatodik Arca, az eretnekek ostora tekintett le rád, és úgy döntött 
bűnhődnöd kell azért, amit ebben az életedben elkövettél. A tűz elemészti bűnös 
testedet, hogy a lelkednek lehessen esélye egy új, jobb életre. Vigyétek a máglyára!” 
A férfi feláll és megpróbálna elszaladni, de a két őr akik eddig mögötte álltak erősen 
megragadják, és odavonszolják a közelebbi máglyához. Ott egy vékonyabb láncot 
fognak és a bokájától kezdve rátekerik - gúzsba kötve és az oszlophoz láncolva. 
Végezetül rádobnak még néhány rőzsekupacot. Akik a közelben állnak érzik, hogy 
valamivel le is öntötték a fát - minden bizonnyal, hogy jobban égjen. A tömeg közben 
vadul kiabál, hogy “Ördögfajzat”, “Égj el a tisztító tűzben!”, “Megérdemled, te 
fattyú!” - és így tovább. 
A Domvik pap odalép, elmond egy rövid imát a kikötözött férfi lelkéért, majd a fekete 
csuklyával takart fejű ítéletvégrehajtó egy fáklyával meggyújtja a rőzsét. A tömeg 
felhörren, van aki örömmel nézi a lángokat, van aki elfordul; és akad, aki nem bírja 
az égett hús szagát: megpróbál távolabb menni, hogy el ne hányja magát. A pap, és az 
Inkvizítor bemennek a templomba, a várkapitány és az írnok pedig visszaindulnak a 
várba. A vizsgálat és az ítélet lezajlik nagyjából fél óra alatt. 
 

10 óra 

A máglya megközelítőleg egy óra alatt alszik ki, akkor kezdik összetakarítani a 
romokat. A test maradványait is a törmelékek közé szórják, majd az egészet elviszik 
egy kiskocsin. A szekéren már csak négy nő maradt, melyek közül kettő egymás 
vállára borulva zokog (a soron következő két nő: Daril Tira és Cathus Noella, akik 
ismerik is egymást), egy ül és közben előre hátra dülöngél (ez a “hamis” Sahon), míg 
a negyedik szemmel láthatóan nyugodtan viselkedik. 
Most már csak egy cölöp maradt, de kérdésre elmondja bárki, hogy ha még egy rabot 
máglyára ítélnek, akkor az ítéletek szünetében állítanak újabb cölöpöt. De általában 
1-2 embernél többet nem szoktak máglyára küldeni. 
Tíz perccel 11 előtt jön ki a templomból a pap és az Inkvizítor, valamint visszaérkezik 
az írnok és a várkapitány is. 
 

11 óra 

Miután mindannyian leültek, váltanak pár halk szót, majd a várkapitány fennhangon 
szólítja a második rabot: „Daril Tira”. 
Két katona odalép a szekérnél a soron következő rab mellé, és kinyitja a lánc lakatját, 
amivel eddig a szekérhez volt kötve. Levezetik a szekérről, amire azért figyelni kell, 
mert a keze össze van bilincselve, szemét és száját bekötötték. Szürke ruhában van, 
mely rendkívül koszos. Látszik a nőn, hogy régen teltebb volt, de rövid idő alatt sokat 
fogyott. Odavezetik a nagy asztallal szemben lévő kis pódiumra, ahol két lépcsőt 
fellép, majd letérdel. 
Az Inkvizítor ekkor megszólal fennhangon: „Daril Tira, azzal vádolnak, hogy sötét 
praktikákkal csábítasz el férfiakat, és feldúlod a családok békéjét! Bűnösségedet 
Domvik hatalmának segítségével megvizsgálom!” 
Majd kezébe veszi szent szimbólumát és szavakat kezd mormolni, minek 
következtében szimbóluma többször is sárga színnel felizzik. Ez így megy perceken 
keresztül, miközben a tömeg lélegzet visszafojtva várja, hogy mi fog történni. 
A mormolás végeztével leengedi kezét, majd így szól: „Daril Tira, Domvik Harmadik 
Arca, a Jóság Forrása tekintett le rád, és látta ártatlanságodat. Felmentelek ezen 
vádak alól. De egyúttal felszólítalak arra, hogy a jövőben élj Domviknak tetsző 
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életet, nehogy még egyszer hasonló vádak érhessenek! Decarito atya bekísér a 
templomba, ahol ellát téged.” 
A két katona, akik eddig mögötte álltak leveszik róla a szem- és száj kötést, és talpra 
segítik. A nő, aki eddig szinte levegőt sem vett, láthatóan megkönnyebbült. Ahogy 
oda lép mellé a pap, hogy bekísérje a templomba, a nő térdre rogy, majd csókot lehel 
bal kezének kisujján lévő pecsétgyűrűjére. A hálálkodás közepette a katonák ismét 
felsegítik, majd bekísérik a pap nyomában a templomba. 
Az emberek az ítélet kimondása után tapsolnak, örülnek, és hálálkodnak Domviknak. 
Az egész esemény kevesebb, mint 20 perc alatt véget ér. Az Inkvizítor bemegy a 
templomba, az írnok és a várkapitány a vár felé veszik az irányt. A tömeg jelentős 
része pedig szétszéled, és kihasználja a hosszú szünetet egy ebéd elfogyasztására, 
vagy ügyes- bajos dolgaik elintézésére. 
 
Az ítélet után, amikor az emberek már szétszéledtek, odalép két férfi Moell Seraichoz, 
a Patkányhoz (ő szintén nyomon követi az eseményeket a tömegből 9 óra óta). 
Mindkettő furcsán néz ki, mert helyi egyszerű ruhát viselnek, de az oldalukon jó 
minőségű kard, és tőr van. Az itteni munkásoknál nem jellemező sem a kard sem a 
tőr, de ha mégis kötnek fegyverövet akkor is csak valami egyszerűbb pengét 
hordanak. Mindhárman elindulnak a templom jobb oldala mentén, majd egy lakóház 
sarkán elfordulnak jobbra. Ott többé - kevésbé takarásban vannak és megállnak 
beszélgetni. 
A két fickó az embercsempészek embere. A Patkány elmondja nekik mire 
számíthatnak, miszerint a másik három lány már megy a folyóba. Kicsit még 
beszélgetnek arról, hogy hogyan égett az a madárijesztő, és azon viccelődnek, hogy 
kiket kellene még megégetni. 
Úgy 30-40 percig beszélgetnek és nevetgélnek, majd mindhárman elmennek 
ebédelni a Szélkakasba. Csak 13 órára fognak visszajönni a térre. 
 

12 óra 

Alig múlt dél pár perccel, mikor kilép a templom ajtaján Daril Tira, az imént 
felmentett nő. Egyszerű, de tiszta ruha van rajta, valószínűleg meg tudott fürdeni és 
evett is. Oda lép hozzá egy férfi (Raleto Tira, a testvére), és megölelik egymást. 
Láthatóan nagyon boldogok, hogy felmentették a nőt. Majd a Daril Tira a szekéren 
lévőkhöz megy, egy méterre a szekértől megállítja az egyik katona. Ott fenn hangon 
megszólal: Ne aggódj Cathus, biztos téged is felmentenek! Te sem csináltál semmit! 
Itt leszek és imádkozom érted! 
 
Ezután odébb megy a szekértől, és összekulcsolt kézzel elkezd mormolni egy imát, és 
így tesz, amíg valaki meg nem szólítja, vagy nem jön Cathus ítélethirdetése. 
 
FONTOS! Daril Tira több mint három hete raboskodott a tömlöcben. Ez alatt tanúja 
volt, ahogy hozták az újabb embereket. A férfi már korábban egy másik cellában volt. 
Ahogy ő bekerült, pár nappal később hozták Casha Erianát, a szerencsevadászt, egy 
hétre rá Cathust. Vele ugyanabban a faluban élnek és látásból ismerték is egymást. 
Két hétig voltak közösen a cellában, és ezalatt a közös sors jó barátnőkké kovácsolta 
őket. Végül tegnapelőtt hozták a kényes kis csitrit, Sahont. 
Tegnap este kaptak pár falatot enni, utána pedig bekötötték a szemüket és szájukat. A 
celláik előtt két őr strázsált, így nem vehették le a kötéseket. Pár óra múltán 
bementek a lányokhoz és elvitték egyiküket. Majd valamivel később hoztak valakit, 
aki nem volt eszméleténél. Daril tisztában van azzal, hogy a nemes leányzót vitték el, 
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mert a szembekötés után mind a négy lány szorosan egymás mellett ült. Így tudták, 
hogy melyikük hiányzik. Amikor hoztak egy embert, akkor Daril odahúzta magukhoz 
az eszméletlen lányt. Eközben érezte, hogy nem olyan finom, selymes a bőre. A 
kezein bőrkeményedés, barázdák, a kemény munka jelei voltak tapinthatók. Arra 
gondolt, hogy biztos a nemeslány rokonsága érkezett meg egy szép nagy erszénnyel, 
hogy csak így elengedték. Annyit persze tud, hogy a nemeslány keresztneve Sahon. 
 

13 óra 

Ismét elfoglalják helyüket a főbb résztvevők az asztaloknál. A várkapitány pedig 
fennhangon szólítja a harmadik rabot: „Cathus Noella”. 
Két katona a térdeplő pódiumhoz vezeti a húszas éveiben járó csinos, fekete hajú 
lányt. Szeme és szája fekete szövettel bekötve. Szürke ruhában van, mely koszos és 
néhány helyen szakadt is. 
Az Inkvizítor ekkor megszólal fennhangon: „Cathus Noella, a vád szerint a gonosz 
sugárzik belőled az ártatlan emberek felé, akármerre jársz szomorúságot és 
kórságot terjesztesz! Bűnösségedet Domvik hatalmának segítségével 
megvizsgálom!” 
Majd kezébe veszi szent szimbólumát és szavakat kezd mormolni, minek 
következtében szimbóluma többször is sárga színnel felizzik. Ez így megy perceken 
keresztül, érezhetően tovább, mint az előző két esetben. A tömeg eleinte lélegzet 
visszafojtva várja, hogy mi fog történni, majd suttogás, morajlás kezdi felütni a fejét. 
Találgatják mi lehet.  
A mormolás végeztével az Inkvizítor leengedi kezét, és jelentőségteljes 
homlokráncolás közben egy darabig némán szemléli, majd így szól:  

- „Cathus Noella, kérdezni fogok tőled, és ha a válasz igen, akkor bólints, míg 
ha nem akkor rázd meg a fejed. Megértetted?” 

Bólintás 
- „Roveno faluban születtél?” 
Bólintás 
- „Jártál valaha a falutól két napi járóföldnél messzebb?” 
Fejrázás 

 
Egy újabb súlyos perc telik el némán, végül az Inkvizítor így szól: „Domvik Hetedik 
Arca, a Fekete Angyal tekintett le rád, és megérezte a testedet emésztő gonoszt. 
Annyira beleitta magát a testedbe, hogy sajnos már nem tudlak megszabadítani 
tőle. Azért, hogy lelkedet megmentsük, és mielőbb visszatérhessen az örök 
körforgásba, a folyóra bízunk, hogy testedet eltemetve, lelkedet megtisztítva 
küldjön tovább utadon. Dobjátok a folyóba!” 
 
A lány hiába tör ki zokogásban és rázza a fejét, a mögötte álló katonák erős kézzel 
megfogják és két másik hoz egy erős zsákot, amibe beleteszik és összekötik a száját. A 
korábban felmentett lányt, Daril Tirát le kell fognia két katonának, mert hisztériában 
tör ki, miközben azt kiabálja, hogy „nem lehet, nem tett semmit!” 
A Domvik pap vezetésével elindul egy menet a falu hídjához. Tíz katona kíséri, akik 
fogják a zsákba kötött lányt is. Őket pedig követi a tömeg, hogy megnézze a vízbe 
dobást. Közben szomorúság és bánat az uralkodó, ekképp szólnak néhányan: 
“Szerencsétlen lány”, Domvik tisztítsa meg a lelkét”, “Tűz égesse el minden szolgáját 
a gonosznak, akik ilyet tesznek az emberrel”. 
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Miközben mindenki elvonul a hídhoz, az Inkvizítor feláll és odalép két kísérőjéhez, 
akikkel - miközben sétálnak be a templom ajtaján - arról kezd el beszélgetni halkan, 
hogy nem lehet tovább halogatni a környék alapos átvizsgálását. Szokatlanul sok 
embert fertőz meg egy ismeretlen gonosz erő.  
 
Majdnem egy óra telik el, mire lezajlik a vizsgálat, beszélgetések, zsákba kötés. Az 
Inkvizítor visszavonul a templomba, a várkapitány pedig a várba. 
 

14 óra 

Már fél három felé jár az idő, mire a pap, a katonák, és a tömeg visszatér a templom 
elé. A pap be is megy a templomba, a tömeg beszélgetés közben várja a hamarosan 
sorra kerülő negyedik rab ítéletét. 
 
Időközben visszaér a faluba Geromeo Bel, a Sírásó. Fáradt és tanácstalan, minden 
szóba jöhető helyen kereste már a lányát. A téren összegyűlt tömegben meglátja egyik 
barátját akivel beszélgetni kezd a dologról, és próbálnak ötletelni hova tűnhetett a 
lány. 
 

15 óra 

Az asztalnál elfoglalta a helyét a szokásos csapat, és a várkapitány szólítja is a soron 
következő rabot: „Sahon Argerden”. 
Csupán 18 tavaszt látott szőke hajú, igazán szemrevaló teremtés. Szeme és szája 
fekete szövettel bekötve. Az arcának bal oldalán egy jókora zúzódás, és nagy területen 
felduzzadt az arca. A jobb oldalon pedig összekenték - valami sárnál ragadósabbal, 
mert nem tudta letörölni. Szürke ruhában van, mely a többihez képest kifejezetten 
tiszta, szinte új. 
Mikor az ő láncát kezdik kioldani, hogy levegyék a szekérről vadul elkezdi rázni a 
fejét, és próbál mondani valamit. Két másik katonának is oda kell lépnie segíteni, 
hogy le tudják szedni a szekérről. Persze ez nem meglepő, nem egyszer láttak már 
ilyet, hogy valaki nem akar az inkvizítor szeme elé kerülni, majd a máglyán égni. 
 
A fennforgásra a tömeg elkezd morajlani, ahogy szóvá teszik az eseményt, és a Sírásó 
is odafordul, hogy mi történik. Néhány szívdobbanásnyi ideig döbbenten néz, majd 
elindul előre és félrelök mindenkit, aki az útjába állna. A lányt már odavitték a 
pódiumhoz, amikor felkiált: „Largis!” 
A lány a hang felé fordul és megpróbálja hevesen kirántani magát a katonák kezéből. 
Közben a Sírásó már kilép a tömegből, igyekszik a lányhoz, de két katona útját állja és 
lefogja.  

- „A lányom, ő a lányom! Nee! Largis!” 
Hirtelen egy kemény hang csattan fel: 

- „Elég!” 
Mindenki abbahagyja amit csinált, és a hang felé tekint, aminek a forrása az 
Inkvizítor, aki a székéből felállva ellenmondást nem tűrően néz az előtte lévőkre. 

- „Mi folyik itt? Ki vagy te?” 
 
Eközben a Patkány elindul kifelé a tömegből, felettébb sietősen, néhány embert fel is 
lök, ahogy igyekszik. Majd sietve elindul az úton nyugatra a folyó mentén, a két 
embercsempésszel együtt. A Patkány igazi túlélő, egyből megneszelte a bajt. Tudja 
hogy most el kell tűnnie, és erre a legjobb módszer, ha figyelmezteti az 
embercsempészeket, és velük együtt távozik a hajóval. 
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A sírásó térdre borul és összekulcsolt kézzel könnyeivel küszködve mondja: 

- „Bocsáss meg, Nagyuram, de itt valami tévedés történt. Én Geromeo Bel 
vagyok, és ez itt a lányom Largis Bel.” 

- „Ennek a lánynak Sahon Argerdennek kell lennie. Vegyétek le a 
szemkendőjét. Biztos vagy abban amit mondasz?” 

Lekerül róla a szemkendő. Nehezen lehet kivenni az arcát a kosztól és a duzzanattól. 
Közben a lánynak is patakokban folynak a könnyei és hevesen bólogat. 
A tömegből kilép egy nő is, a korábban felmentett Daril Tira, s így szól: 

- „A Sahon lányt tegnap este elvitték a cellából, nagyuram. És ezt a lányt 
hozták pár óra múlva.” 

Az Inkvizítor kérdően néz a mellette ülő várkapitányra, aki felettébb dühösen 
szemléli a kibontakozott jelenetet és gondolkozik. Végül feláll és így kiállt: 

- „Elfogni Moell Seraicot! Hozzátok elém!” 
Majd oda fordul az Inkvizítorhoz és már halkabban fűzi hozzá: 

- „Ő az aki képes lehet ilyesmire, alattomos gazfickó. És csak neki van meg a 
szükséges hatalma, hogy kicseréljen két embert a vár tömlöcében. 
Visszamegyek a várba és előkerítem a tegnap éjszakai őrséget.” 

- „Magával megyek, kapitány” - szól az Inkvizítor. 
 
Így elindul a kapitány és az Inkvizítor (két kísérőjével), valamint viszik magukkal a 
Sírásót, a lányát, és a felmentett nőt is. Hat katona kíséri őket a várba. 
 
Közben a katonák jó része átnézte a tömeget, hogy ott van-e a Patkány, majd 
szétszélednek a falu minden szegletébe, hogy előkerítsék. 
A tömeg egy része itt marad, az események központjában, egy részük megy a kis 
csapat után a vár felé (bár tudják, hogy a várba úgysem fogják őket beengedni), talán 
ott hallanak majd új híreket. Persze mindenki felélénkült az események ilyen 
alakulása miatt. Azt találgatják ki állhat a háttérben? Miért cserélték ki a lányt? Köze 
van-e hozzá a gorvikiaknak? 
 

Epilógus a játékosok nélkül 

Ha a kalandozók egyáltalán nem járnának itt és nem avatkoznának közbe, akkor az 
Inkvizítor előbb az őrség katonáit hallgatná ki, majd a szálak elvezetnének a 
grófnőhöz. Őt Igaz szóval kihallgatná és végül emberkereskedelemért, és fekete 
mágia használatáért (vízlégzést okozó ital, ami mellékesen életerővel “táplálkozik” - 
az ő utasítására itatták meg az embereket) máglyára küldené, néhány katonával 
egyetemben. 
Az embercsempészek meglógnának és a továbbiakban ismét emberrablásból 
igyekeznének kiszolgálni a nomádok szükségleteit, amíg nem találnak egy hasonló 
trükkös módszert, aminél “tiszta marad a kezük”. 
 

A lányhoz vezető nyomok, a modul megoldása 

● Az első és legfontosabb, hogy minden kétséget kizáróan tudja a fogadós, hogy 
itt szállt meg nála Sahon Argerden. Azért tudja ilyen biztosan, mert nem 
mindennap visznek el a fogadójából embereket boszorkányság vádjával. Ha a 
játékosok meg akarják erősíteni az információt, és érdeklődnek a várnál, akkor 
ott az ügyeletes őrök szintén tudják mondani név szerint - van egy listájuk -, 
hogy kik raboskodnak jelenleg a vár tömlöcében. Jelenleg csak a holnapi 
ítéletre váró öt rab van. 
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● A két lány cseréjéről egy fontos nyomot reggel a Sírásótól kapnak. A játékosok 
tisztában lesznek Sahon kinézetével, és amikor a Sírásó elmondja hogyan néz 
ki a lánya (amit mindenképp elmond, már csak azért is, hátha látják valahol és 
eszükbe jut), akkor ugyanolyan leírást mond, mint akit ők keresnek. Persze azt 
tisztázni kell, hogy a két lány nem ugyanaz, csak nagyon hasonlít. 

● Ha alaposan szemügyre veszik a szekéren lévő rabokat, akkor a “hamis” 
Sahonnál rájöhetnek - látva a bőrét, a kezét -, hogy ez egy dolgos parasztlány, 
nem pedig egy kifinomult, kétkezi munkát hírből sem ismerő nemes 
kisasszony. Persze ehhez kell, hogy gyanakodjanak a dologra, és megvizsgálják 
közelről valamilyen úton-módon, vagy pedig pszi érzékélesítés (látás) 
diszciplínával.  

● Amikor felmentik Daril Tirát (11 órás ítélet), ő 12 óra után pár perccel kijön a 
templomból, és nyugodtan tudnak vele beszélni. Ő is tud a lány-cseréről, de 
azt hitte Sahonért fizetett valaki egy nagy erszényt, és azért ment el, míg a 
másik lányról nem tudott semmit, mert gyakorlatilag egész éjszaka 
eszméletlen volt. 

 
Innentől feltételezzük, hogy rájöttek a lánycserére. 
Akkor azon fognak dolgozni, hogy hová tűnt a lány, és ehhez meg kell találniuk, hogy 
ki vihette véghez a cserét. Itt az is fontos, hogy ha beszélnek valakivel, akkor 
mennyire jönnek elő azzal, amit a Sírásó mondott. Ő ugyanis elég jó tanú, ha oda 
tudnák vinni a paphoz például. Csak arra kell figyelni, hogy miután 7 órakor beszélt a 
játékosokkal, ellovagolt az északra lévő Roveno faluba, ami innen lóval 2 órányi útra 
van. És majd csak fél háromra ér vissza. 
Kik tudhatnak arról, hogy Moell Seraic, a patkány cserélte ki a lányokat? 

● A fogadós jól ismeri a helyi viszonyokat. Ha jó kapcsolatot ápolnak vele 
(barátságosak voltak, beszélgettek, busás borravalót adtak, stb), akkor ő 
megsúghatja nekik, hogy a várral kapcsolatos minden kétes ügylethez köze van 
Moell Seraicnak.  

● Ha valamelyik katonával összebarátkoznak (itt elég alaposan kell), vagy 
megfenyegetnek, kínoznak, stb. akkor ő is megmondhatja, hogy Moell Seraicot 
kell keresniük. A katonák legtöbbje ismeri is Moellt, és a grófnőtől kapott 
címeres amulettjét. Sok mindent intéz a várban, és aki nem hallgat rá egyből, 
annak előveszi a címeres amulettet, aminek viszont engedelmeskedniük kell. 

● Ha a várkapitányhoz fordulnak - akivel tudnak beszélni az ítéletek előtti és 
utáni időszakban -, akkor ő elmondja nekik, hogy ilyesmit csak Moell Seraic 
csinálhatott. Azt is mondja, hogy keressék meg és faggassák ki erről a dologról, 
utána pedig számoljanak be neki. Ez azért jó a kapitánynak, mert Moell 
számára érinthetetlen, amíg nem bukik le valami nagyon súlyos bűnnel. Ez a 
lánycsere jó lehet, de annak nyilvánosan kell kipattannia, különben a grófnő 
eltusolhatja az ügyet. Ha van egy kis szerencséje ezek a kalandozók meg is ölik 
Moellt, de ha rosszul sülne el valami, akkor meg csak rájuk kell fogni mindent. 

● Amennyiben a Domvik pappal beszélnek, ő nem tud a vár dolgairól. Viszont ez 
a csere, igencsak aggasztó lehet, így a játékosokkal együtt elmegy a 
kapitánnyal beszélni a dologról. 

● Ha az Inkvizítort szólítanák meg, akkor ő szintén a kapitányhoz fordul a 
témában. 
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Hol található Moell Seraic? 
● Az éjszakát a várban tölti, és csak 9 órára jön ki a térre. 
● 11:30-tól a templom mellett félrehúzódva beszélget két embercsempésszel. 
● Déltől a Szélkakas fogadóban ebédelnek. 
● 13 óra előtt kicsivel érkeznek vissza a templomhoz 
● 15 órakor a Sírásó közbelépésekor kocogva távoznak a városból, és mennek a 

hajóhoz. 
 
Ha a 15 órás lebukás előtt próbálják elkapni Moellt, akkor ő igyekszik elmenekülni, és 
a katonákat ráuszítani a játékosokra. Ha egy módja van rá, akkor bemenekül a várba. 
Innen csak a várkapitány, a Domvik pap, vagy az Inkvizítor tudja kihozni. 
Egyébként pedig a hajó felé menekül. Ilyenkor akár követhetik is. Ha nincs ott a 
katonaság, csak a kalandozók, akkor úgy gondolja: az embercsempészek majd 
leszámolnak velük a hajónál. 
 
Amennyiben sikerül elkapniuk, akkor némi verés, kínzás hatására, vagy a kapitány, 
pap, Inkvizítor jelenlétére annyit ki lehet szedni belőle, hogy őt kényszerítették Sahon 
elszállítására a hajóhoz (azt is elmondja, hogy a hajó a folyón lefelé 2 mérföldre áll a 
falutól). És azért kellett a helyére beállítania a Sírásó lányát, hogy ne vegyék észre az 
eltűnését. Ha egy módja van rá, semmi másról nem beszél. 
 
Ekkor csupán a hajót kell megtalálniuk, ami elég egyszerű feladat, mivel tudják hogy 
a folyó mellett kell lefelé menni. Ráadásul ezen a környéken még nincsenek nagyobb 
hajók, nem szoktak ennyire feljönni. Csak kis halász csónakok járják itt a vizet, tehát 
könnyű lesz megtalálni ezt a nagyobb hajót. Egyébként a hajót akkor is utol lehet 
érni, ha lóval vágtatnak a parton, mert a hajó sokkal lassabban tud haladni egy 
vágtató lónál. A folyó pedig több helyen beszűkül, ahol egy kis nekifutással át lehet 
ugrani rá. 
  
Most már csak ki kell tervelniük a rajtaütést az embercsempészek hajóján. Nemigen 
hívhatnak segítséget, hiszen Sahonnak jelenleg az Inkvizítor előtt kellene 
megjelennie, mert boszorkánysággal vádolják. Ha hozzák a katonákat, vagy a papot, 
Inkvizítort, esetleg kíséretét, akkor kockáztatják, hogy mi lesz az ítélet kimenetele. Ők 
semmit sem tudnak a lányról, felőlük akár még boszorkány is lehet. Vagy pedig a 
kiszabadítás után meg kell szöktetniük a világi és egyházi hatalmak elől is.  
 

A hajón történtek 

A lány késő este érkezik a hajóra egy hordóban. A hajó fedélközében van egy 8 fő 
számára elegendő fémrácsokból és lemezekből álló ketrec. Itt tartják a rabokat, ide 
teszik be éjszakai érkezésekor a lányt is. Másnap reggel megteszik a szükséges 
előkészületeket, majd telik az idő. Közben persze szövegelnek, meg heccelik a lányt 
(amikor lent vannak a fedélközben), hangosan tervezgetik, hogy mi mindent 
tehetnének egy ilyen szemrevaló teremtéssel. Délután lemegy a bajvívó, akinek 
szintén kedvére való egy ilyen finom nemes kisasszony. Meggyőzően beszél, azt 
akarja, hogy lássa a lány, hogy ő mennyire zseniális és milyen hatalma van. Egy lent 
lévő ládából előveszi és megmutatja a maszkot is neki, hogy ez egy mágikus maszk, 
egy démon ereje lakozik benne, és hasonlók. Közben nyitva van a ketrec ajtaja, ki- be 
mászkál rajta, ki akarja élvezni a lány rettegését. 
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És ekkor ütnek rajta a játékosok a hajón. Tehát ez a scriptelt jelent pontosan akkor 
jut idáig, mikor a játékosok megtámadják a hajót, és ennek bármilyen észrevehető 
jele lesz.  
Ekkor a bajvívó otthagyja a lányt, rácsukja a ketrec ajtót, és a maszkot vissza teszi a 
ládába. A ketrecen lévő zár olyan, hogy magától záródik, amikor becsukják, nem kell 
ráfordítani a kulcsot. A lányt viszont nem először akarták bezárni. Az apja számtalan 
alkalommal ítélte szobafogságra, vagy éppen valamelyik csínytevés alkalmával zárták 
be, így van némi tapasztalata a zárakkal. Azt is tudja, hogy ha eltömíti a zárnyelv 
helyét, akkor az ajtó nem fog tudni bezáródni. Mikor megy a nagy monologizálás a 
bajvívó részéről, akkor ki is használja az alkalmat. Amikor bajvívó a ládához lép és 
kiveszi a maszkot, a lány a ruhájából letépett kis szövet darabot begyömöszöli a 
zárnyelv helyére, így biztosítva a későbbi kijutását. Nagyrészt sikerrel is jár, mivel a 
ketrecajtó becsukásakor a zárnyelv nem tud rendesen a helyére ugrani, hanem 
megakad. Nagyjából egy tized millimétert csúszott csak a helyére. Ez pont elegendő 
ahhoz, hogy miközben a harc folyik fent, ő néhányszor a testével neki lendül a 
ketrecajtónak, az pedig kinyílik. Utána óvatosan figyelve minden zajra (jönnek-e 
fentről) oda megy a ládához és kinyitja. Kiveszi belőle a maszkot és kicsit hezitál. De 
végül úgy dönt ez egy óriási lehetőség, hogy végre bosszút állhasson mindenkin, aki 
valaha is bántani akarta, ezért felveszi a maszkot. 
 

Epikus harc a végén 

A hajón a bajvívón kívül 8 bandita tartózkodik jelenleg. A bajvívó lent van a 
ketrecnél, beszélget a lánnyal. A parton a hajó mellett üldögél két bandita, akik 
beszélgettek, és a hajó fedélzetén van még 6 fő, akik nagyjából semmit nem 
csinálnak. Üldögélnek, beszélgetnek. 
Ha a JK-k nem kapták el a Patkányt, és a vele találkozó 2 banditát, akkor ők is a 
hajón vannak. 
 
Ha a játékosok megtámadják a hajót, a lány majd csak akkor jön fel, mikor a 
banditák közül már csak 2-4 fő maradt, valamint a bajvívó. A lány feljön a hajó 
gyomrából fején a maszkkal és ráront a bajvívóra, akit egy ökölcsapással a földre 
küld. A lány (pontosabban a maszk) pár Ép-t is elszív a bajvívótól – a JK-k lássák ezt, 
hogy tudják, mire számítsanak! 
A még életben lévő banditák a vízbe ugranak, a lány pedig a játékosok felé fordul. 
Kezdetét veszi a harc az „asztráldémonnal” szemben. Csak úgy győzhetik le, ha 
megölik a lányt, vagy leveszik róla a maszkot. 
 
Miután legyőzték, az életben maradt lánytól vagy embercsempészektől megtudhatják, 
hogy mégis mi a fene történt itt, mi húzódik az események hátterében. Ezzel 
valószínűleg megkapják a játékosok a teljes katarzist, miszerint nem csak Sahont 
mentették meg, de felszámoltak egy évek óta működő emberkereskedő, emberáldozó 
hálózatot is. 
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FÜGGELÉK 
 

Helyszínek 

 

Emarion 

Emarion megközelítőleg 300 lelket számláló falu, mely főként kőfejtésből, favágásból 
tartja fenn magát. Emellett nem elhanyagolható a gyümölcsösökből, vadászatból, és 
az átutazókból származó bevétele sem. 
A falut kettészelő folyó 5 mérfölddel feljebb ered a hegyekben és 10 mérföld múlva 
belefolyik a fenti térképen látható nagy folyóba, mely meg sem áll a Shadoni-öbölig. 
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Ves Bralatus vára 

A Ves Bralatus vár a környék biztonságára vigyáz a benne lévő 150 katonával együtt. 

Ezekből a katonákból három tucat folyamatosan az utakat, közeli falvakat járja, fenn 

tartva a rendet. 

A falak 10 méter magasak jól megmunkáltak, nehéz rajtuk felmászni (-30%). Nagyon 

erős őrség van jelenleg a kémek miatt. A falakon 10 lépésenként őr áll, éjszaka 

mindenhová fáklyák vannak kitéve. A kaput nagyon erősen őrzik. Néhány kivételtől 

eltekintve senki nem mehet se ki, se be. 
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A Domvik-templom és környéke 

A templom előtti területen látható a nagy és a kis asztal, velük szemben egy kis 

pódium. Mellettük jobbra a szekér, ami elől érkezés után kifogják a lovakat. A két 

lovat elviszik a templom jobb oldala mellett és a folyópartnál lévő erősítés 

facölöpökhez kötik. Itt két katona vigyáz rájuk, és várja a nap végét.  

A szekértől jobbra állították fel a máglyákat. 
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Szélkakas fogadó 

 
A Szélkakas fogadó már négy generáció óta a Veletor család birtokában van, és a 
faluban nagyon sok embernek ad munkát. Nem csak az itt dolgozóknak, hanem 
azoknak is, akik sok minden csinálnak a fogadó számára (vadászat, építés, javítás, 
mosás, stb.).  
Az épület szinte teljes egészében kőből épült, csupán a berendezés, a nyílászárók, és a 
tető van fából.  
A Mos Veletor, a családfő, általában a pultban van, és a vendégekkel foglalkozik. Míg 
felesége, Beathra, a konyhában, másik két szakáccsal és számos kisegítővel főzik az 
ételeket. Két fiuk (Draz 19 éves és Calto 22 éves) kiveszi a részét minden munkából. A 
vendégeknek csúcsidőben négy felszolgáló lány (Pentara 26 éves, Rel 24 éves, 
Mossarmana 29 éves, Dra 23 éves) biztosítja a megfelelő kiszolgálást. A rendre két 
nagydarab kidobó (Ome 37 éves, Mossi 42 éves – harcértékeik a katonákéval 
megegyező, korábban ők is katonák voltak) ügyel. 
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Embercsempészek hajója 

 
A hajó 15 méter hosszú, legalább 3 fő kell a 
használatához. Az orrban (4 –es terület fedélzeti 
része) vannak nagy rögzített ládák, amikben 
halászhálók vannak, és üresek, amikbe a halakat 
lehet tenni, valamint tartalék vitorlát. 
 
A hajó gyomrában: 
1. a foglyok ketrece 
2. ládák a felszerelésnek, ételnek, italnak 
3. lejáró 
4. függőágyak 
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Nem Játékos Karakterek 
 

Fontosabb NJK-k 

● Vions Argerden: Edorli kisnemes, a kiszabadításra váró lány apja. 
Kereskedő család leszármazottja, és ő is ezt a vonalat viszi tovább. Fiatalabb 
korában sokat járt Shadonba is különféle szállítmányokkal kapcsolatos 
megbeszélések miatt, új lehetőségek felkutatása céljából. Ekkor ismerkedett 
meg és kötött jó barátságot Seliocon Kimon shadoni kisnemessel. 

● Sahon Argerden: A kiszabadításra váró nemes kisasszony. Heves, önfejű, 
folyton keresi a bajt, és rendszerint meg is találja. Nem boszorkány, és úgy 
általában semmihez sem ért aminek az apja örülne. 
Hosszú, aranyszőke haja és aranyos, szemrevaló pofija van – ha ez nem lenne 
elég, emellé fiatalsága és nemesi származása még ráadás a könnyen csábuló 
férfinépben. 

● Seliocon Kimon: Shadoni kisnemes, akinek három vasérc bányája van. 
Ezekből biztosítja rendkívül jó megélhetését. Az ő pártfogoltjai a kalandozók. 

● Sulerio Ves Bralatus: Emarion várának ura, földbirtokos bányagróf, a 
környéken befolyásosabb, de nem nagy hal. Van egy bátyja aki a birtok 
legjavát kapta. Így bár neki is bányagrófi címe van, csak éppen bányája nincs 
egy darab sem. Ettől függetlenül jó módú mert fontos kereskedelmi útvonal 
felett áll őrt, a területén élők sem szenvednek hiányt semmiben, így az adók is 
szépen folynak be a kincstárba. Emellett főként kőfejtésből és favágásból van 
jelentős bevétele. Házasságából van egy 10 éves lánya (aki jelenleg Shadon 
városában tanul), és egy 12 éves fia, aki mellette pallérozódik. 

● Nubil Ves Bralatus: A bányagrófné, akinek kisbirtokos családját 
boszorkányok tették tönkre. Ezért olthatatlan gyűlöletet érez irántuk, és úgy 
általában a felettébb szép nőkkel szemben, akik mindig mindent megkapnak, 
amit ő nem. 

● Relinis Decarito: Emarion falujában ő a rangidős Domvik pap. Roppant 
szigorú és kíméletlen, ha a gonosszal szembeni harcról van szó. 

3. Tsz Domvik-pap 
Ép: 10; Fp: 37; Mp: 27; Pp: 14; AME: 20; MME: 18 
Hadijogar: KÉ: 16, TÉ: 42, VÉ: 100; sebzés: k6 

● Raelto Decio: Már bőven a korban járó inkvizítor, akinek a fizikai 
képességeihez már sokkal jobban passzol a mindenfelé gyanúba keveredett 
emberek felett ítéletet mondani. 

8. Tsz Domvik-pap (invizítor) 
Ép: 8; Fp: 77; Mp: 72; Pp: 37; AME: 43; MME: 44 
Mendra: KÉ: 31, TÉ: 62, VÉ: 116; sebzés: k6+3 
 
kísérői 4 fő Domvik paplovag, 3. Szintűek 
Ép: 12; Fp: 51; Pp: 17; AME: 23; MME: 17; SFÉ: 4; Mp: 25 
Lovagkard: KÉ: 18, TÉ: 60, VÉ: 105; sebzés: 2k6+2 
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A rabok vizsgálatának mágikus felépítése:  
 
1. rab: Jellemérzékelés (speciális inkvizítori verzió, csak adott személyre hat), 
Asztrálpillantás, Mentálpillantás, Érzékelés - Átok, Speciális inkvizítori mágia 
formájában: Asztrálszem, Mentálszem, Auraérzékelés 
2. rab: Jellemérzékelés (speciális inkvizítori verzió, csak adott személyre hat), 
Asztrálpillantás, Mentálpillantás, Érzékelés - Átok, Speciális inkvizítori mágia 
formájában: Asztrálszem, Mentálszem, Auraérzékelés; Az Egyetlen Kutató 
Szeme 
3. rab: Jellemérzékelés (speciális inkvizítori verzió, csak adott személyre hat), 
Asztrálpillantás, Mentálpillantás, Érzékelés - Átok, Speciális inkvizítori mágia 
formájában: Asztrálszem, Mentálszem, Auraérzékelés 
A varázslatok terén nem minden azonosítható be a törvénykönyvek által. Ez az 
inkvizítorok speciális képességei miatt van, amit itt írnak le: a PPL 2 59. 
oldalán a különleges képességek résznél ezt írják: "Jónéhányuk másféle 
misztikus hatalmaknak is parancsol - a Shadonról leírtak ismeretében ezek 
megalkotása a KM fantáziáját dícsérheti." 

 
● Vio Evenorion: Az embercsempészek vezetője, 40-es éveiben járó, sötét 

lelkű bajvívó. Harcban a shadleki tőrdobó stílust gyakorolja. 
5. Tsz bajvívó 
Ép: 9; Fp: 51; Pp: 17; AME: 23; MME: 17 
Tőrkard: KÉ: 42, TÉ: 71, VÉ: 115; sebzés: k6+2 
Dobótőr: KÉ: 43, TÉ: 70, VÉ: 103, Sebzés: k6 

 
 

Rabok 

1. Crem Marmmó: Harmincas éveiben járó magas, vékony férfi, fekete vállig 
érő hajjal. Egyszerű szürke ingben és nadrágban van, mely nagyon koszos. 
Látszik, hogy hetek óta fogságban lehet, ahol nem sokat törődtek vele. Szeme 
és szája fekete szövettel bekötve, az arcán számos zúzódás árulkodik arról, 
milyen nehéz időket élhetett át. Bal kezén az ujjai jól láthatóan el vannak 
törve. Boszorkánymester szekta tagja, akit elkaptak. Kétség sem férhet 
bűnösségéhez. 

2. Daril Tira: Harmincas éveiben járó, kissé csúnyácska, barna hajú és szemű 
nő. Szeme és szája fekete szövettel bekötve. Szürke ruhában van, mely 
rendkívül koszos. Látszik a nőn, hogy régebben teltebb volt, de rövid idő alatt 
sokat fogyott. A szomszédos Roveno faluból való, ahol a fogadóban felszolgáló. 
Az ottani egyik vadász felesége vádolta meg féltékenységből. Teljesen ártatlan. 
Személyesen ismeri Cathus Noellát. 

3. Cathus Noella: Húszas éveiben járó csinos, fekete hajú lány. Szeme és szája 
fekete szövettel bekötve. Szürke ruhában van, mely koszos és néhány helyen 
szakadt is. Egyetlen bűne, hogy szépnek született. Ő is Roveno faluból való és 
személyesen ismeri Daril Tirát. Reggel 7-kor megitatták a vízlégző itallal, 
melynek rendkívül keserű íze van.  

4. “hamis” Sahon Argerden, valójában Largis Bel: Csupán 18 tavaszt 
látott szőke hajú, igazán szemrevaló teremtés. Szeme és szája fekete szövettel 
bekötve. Az arcának bal oldalán egy jókora zúzódás, és nagy területen 
felduzzadt az arca. A jobb oldalon pedig összekenték – valószínűleg valami 
sárnál ragadósabbal, mert nem tudta letörölni. Szürke ruhában van, mely a 
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többihez képest kifejezetten tiszta, szinte új. Largist tegnap este rabolták el, és 
cserélték ki Sahonra. Este amikor hazament, belépett az ajtón és bal oldalról 
irtózatosan nagy ütés érte. Mielőtt kihozták a térre, akkor tért magához. 
Iszonyatosan fáj az arca, és fel sem fogja mi történik. Reggel 7-kor megitatták 
a vízlégző itallal, melynek rendkívül keserű íze van.  

5. Casha Eriana: Húszas éveiben járó barnás hajú csinos fiatal nő. Szeme és 
szája fekete szövettel bekötve. Szürke ruhában van, ami enyhén koszos. Ő 
átutazóban járt erre, egy karavánhoz csapódva, amikor megvádolták sötét 
praktikák alkalmazásával, amivel pénzt csal ki az emberekből. Igazából egy 
szerencsevadász, aki roppant ügyesen bánik a kártyával és a kockával. Mivel 
teljesen ártatlan minden felhozott vádban, és ismeri annyira a Domvik papok 
hatalmát, hogy tévesen nem küldik a máglyára, ezért teljesen nyugodt. Csupán 
várja, hogy véget érjen ez a kellemetlen helyzet. Reggel 7-kor megitatták a 
vízlégző itallal, melynek rendkívül keserű íze van. 

 

7. órában megjelenő NJK-k 

● Geromeo Bel, a Sírásó: Túl az 50. életévén, 185 cm magas, átlagos 
testalkatú, erős férfi. A falu sírásója, akinek a modul kezdete előtt pár órával 
eltűnt a lánya. A sírok ásása mellett ő a falu temetőjének gondnoka, 
karbantartója. 

● Largis Bel: A sírásó lánya. Azért rabolták el, mert azok számára akik nem 
ismerik, nagyon hasonlít Sahonra. A grófnő emberei titokban kicserélték a két 
lányt, mert Sahont túl értékesnek gondolják ahhoz, hogy kockáztassák a vízbe 
dobását. A modul kezdete előtt pár órával cserélték ki a két lányt a tömlöcben. 
Az igazi Sahont pedig éjszaka elvitték az embercsempészek hajójára. 

● Moell Seraic, a Patkány: Negyvenes éveiben járó 180 magas vékony 
testalkatú férfi. Egyenes szálú fekete haja a vállát veri, és rendszerint fekete 
kecskeszakállát simogatja. Régebben egyszerű erkölcstelen tolvaj volt, de évek 
óta kivételezett helyzetben van. Jelenleg a grófnő bizalmasa, ő a füle és a 
szeme a faluban. Mindent ő intéz el, ami nem törvényes. A falubeliek jól 
ismerik, sokszor megfordul a Szélkakasban is. Van egy grófnői címeres 
medálja, amivel a legtöbb hivatalos ajtó kérdés nélkül kinyílik előtte. A 
katonák, és úgy mindenki pontosan tudja, hogy ilyen meghatalmazása, csak 
Moellnak van és a grófnő egy másik bizalmasának, de ő most Verione-ba 
utazott. Csak úgy a medált ha felmutatnák a kalandozók, akkor néhány helyre 
mehetnének vele (a várban is), de közben a katonák utánakérdeznek, hogy 
van-e új meghatalmazottja a grófnőnek. Hamarosan megtudják, hogy nincs, és 
akkor viszont elkezdik keresni a betolakodókat. 

4. Tsz tolvaj 
Ép: 6; Fp: 42; AME: 3; MME: 1 
hosszúkard: KÉ: 34, TÉ: 50, VÉ: 108; sebzés: k10 
Kardja mérgezett: 4. Szintű, azonnali hatású, rövid ideig tartó 
semmi/görcs idegméreg van rajta. 

 

8.órában megjelenő NJK-k 

● Antario Lukedri, írnok: A vár egyik írnoka, rögzíti az ítélethozatalon 
történteket a gróf irattárába, valamint másolatot küldenek az egyház megye 
vezetőjének. 

 



Kalandozok.hu  I. Kalandozók Napja, 2015 
 

30 
 

9.órában megjelenő NJK-k 

 
● Erha Peralos, várkapitány: Ő a katonák legfőbb parancsnoka. Lovagi 

képzést kapott 40-es éveiben járó erős testfelépítésű, és jó kiállású férfi. Nagy 
tiszteletnek örvend az itt lakók, és a katonái körében is. A gróf bizalmasa és jó 
barátja. 

7. Tsz lovag 
Ép: 13; Fp: 91; Pp: 16; AME: 20; MME: 24; SFÉ: 3 
Hosszúkard: KÉ: 23, TÉ: 81, VÉ: 132 (+közepes pajzs); sebzés: k10 
 

 Katonák 
Ép: 11; Fp: 47; AME: 3; MME: 3; SFÉ: 1 
Hosszúkard: KÉ: 35, TÉ: 61, VÉ: 112; sebzés: k10 

 

A hajón lévő NJK-k 

 Banditák 

Ép: 9; Fp: 45; AME: 2; MME: 2 
Hosszúkard: KÉ: 29, TÉ: 59, VÉ: 110, sebzés: k10 

 A maszk „asztráldémona” 
Az áldozat a maszk felvétele után k6 körre eszméletét veszti. Mikor magához tér, már 
elkezdte az irányítás átvételét az asztrállény, melynek a maszkon keresztül elérhető 
ereje már rendelkezésre áll, de még nem irányítja az áldozatot. Ekkor az asztrállény – 
amely technikailag nem démon! – hatására az áldozat asztrálja veszi át az irányítást, 
tehát az érzelmei. Felfokozza a negatív érzelmeket, és az értelmet annyira elveszíti, 
hogy szinte állatiasan viselkedik. Ez az állapot k6 körig tart, utána az asztrállény 
teljesen átveszi az irányítást (ebben az állapotban üti le a bajvívót a lány). 
Az áldozat képességei a következőre változnak: 

Erő: 18 
Gyorsaság: 18 
Ügyesség: 18 
Állóképesség: 18 
Egészség: 18 

AME: immunis 
MME: immunis 
Ké: 50 
Té: 62 
Vé: 165 

 
Különleges képességek: 

o A maszk az áldozattól 2 körönként 1 Ép-t szív el. 
o Körönként egyszer, akire rápillant 3 méteren belül (feltehetően akivel épp 

harcol), attól  k3 Ép-t szív el. Ha valakit meg tud fogni és 20 centinél közelebb 
tud kerülni a fejéhez, akkor k6 Ép-t szív el. 

o Akitől Ép-t szívott el a maszk, az a következő körben Kábultság módosítóival 
harcol. 

 
Harci taktika: Mivel a démon harci képességeinek csak töredékét tudja kamatoztatni 
a lányom keresztül, valamint a fizikai sebzésből ő nem nyer életerőt, ezért a 
különleges képességével támad. Fizikailag inkább csak védekezik, főként kitér a 
fegyverek támadása elől. Ha van rá lehetősége, akkor valakit megragad és leteper, 
hogy több életerőt szívhasson.  
 
A maszkot sikeres erőpróbával, vagy ennek megfelelő cselekedettel lehet levenni a 
lányról. 
 
A lány a játékosokkal induló harc kezdetén 6 Ép-vel és 39 Fp-vel rendelkezik. Tehát 
12 kör múlva fog holtan összeesni.  
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Címerek 

 
 
 
Ves Bralatus Ház címere 
 
A Ves Bralatus Ház címere azúr 
akcentusú kármin pólyázattal osztott 
márga verionei pajzson a tartományi 
címerboglárban kármin alapon 
Verione ezüst vízkereke, 
hűségcímerében a Bel Cormák királyi 
griffmadara aranyban, a családi címer 
- azúrral fegyverzett farkas fej 
ezüstben. A bányagrófi rangot 
keresztbevetett arany és ezüst 
csákányok jelölik, a királyi kinevezést 
az uralkodó ötszirmú virága ezüstben.  
A pajzsot - világi címer lévén - 
ellentétes színezésű azúr-márga 
(Verione színei) palást öleli, rajta 

rostélyos acél lovagi sisak szemből. Azúr-márga sisakkoszorúján a sisakdísz egy 
körtefa - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt azúr-márga szalagon a Ház 
jelmondata: „Domvik kegyelméből, Királyunk áldásával”. 
 
 
 

 
Sulerio Ves Bralatus egyéni 
címere 
 
Sulerio Ves Bralatus egyéni címere 
négyelt verionei pajzson a rangot 
kifejező jobb felső mezőben azúr 
alapon keresztbevetett arany és 
ezüst csákányok, a bányagrófi rang 
jele. Bal felső, a családot mutató 
mezőben smaragd alapon - a 
smaragd és ezüst a Ves Bralatus Ház 
saját színei - két azúrral fegyverzett 
farkasfej ezüstben, a Ház saját 
jelképe, kettőzése utal arra, hogy 
Sulerio a második fiúgyermek. A bal 
alsó, származást kifejező mezőben 
kármin mezőben Verione tartomány 
jele, az ezüst vízkerék látható. A jobb 
alsó, egyéni jelképeket mutató 
márga mezőben körtefa aranyban, 

Sulerio egyéni jelképe. 
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A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű palást öleli, a bal oldalon azúr-
márga, Verione színei, a jobb oldalon smaragd-ezüst, a Ves Bralatus Ház színei. A 
pajzson rostélyos acél lovagi sisak szemből. Azúr-smaragd sisakkoszorúján a 
sisakdísz egy körtefa - Sulerio egyéni jelképe. A pajzs alatt azúr-smaragd szalagon a 
Ház jelmondata: „Domvik kegyelméből, Királyunk áldásával”. 
 

 
Nubil Ves Bralatus egyéni 
címere 
 
Nubil Ves Bralatus (Sulerio felesége) 
egyéni címere négyelt verionei 
pajzson a férjet kifejező bal felső 
mezőben márga alapon körtefa 
aranyban, Sulerio jelképe. A családot 
kifejező jobb alsó mezőben smaragd 
alapon két, azúrral fegyverzett 
farkasfej ezüstben, a Bralatusok 
színei és jelképe, a kettőzés a férj 
születési sorban betöltött második 
helyére utal. Női mivoltát és 
származását a jobb felső mezőben 
azúr alapon (Verione főszíne) ezüst 
virág jelöli. Mivel saját családjának 
rangja nem volt mérhető a 
Bralatusokéhoz, és nem is örökösnő, 
ezért eredeti családjának jelképe 
helyett a bal alsó mezőben a jobb 

felső kerül megismétlésre.  
A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű smaragd-ezüst palást öleli, a Ves 
Bralatus Ház színei. A pajzson rostélyos acél lovagi sisak szemből. Azúr-smaragd 
sisakkoszorúján egyéni jelkép nincs, nőként ez nem jár Nubilnak. A pajzs alatt azúr-
smaragd szalagon a Ház jelmondata: „Domvik kegyelméből, Királyunk áldásával”. 
 
 


