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Bevezető
Egyszerű harci modul, bármelyik részlet nyugodtan megváltoztatható és kiegészíthető.

Ajánlom kezdő vagy csak könnyed kikapcsolásra vágyó csapatoknak. Olykor kell egy kis szünet két 
komoly intrikus kaland közt.

Kellemes szórakozást hozzá.

Helyszín
Környezet

Hlejko törpeállam Vandar városkából és egy Prisk nevű favágó faluból áll. A város a Gályák 
tengerének partján fekszik, északra tőle Pellisel, délre pedig Arginsalo városa található, mindkét 
helyre szekérút vezet. Nyugatra Borgano városa van, oda nem vezet közvetlen út. Vandartól 65 
kilóméterre északnyugatra van Prisk, ahol az erdészet tevékenységet folytatják, keletre pedig a 
tenger.

Gazdasága a környéken található jó minőségű tölgyfa kitermelésén alapul, erre épült rá a 
hajógyártás is. Próbálják felvenni a verseny a Hat Várossal hajógyártásban, ha mennyiségben nem is, 
de legalább minőségben. Kikötője nem túl jó fekvésű, ezért az it készült hajókat még a sójákon 
készre szerelik, vízre bocsájtás után azonnal el is szoktak indulni.
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Az állam vezetője jelenleg Airo Gan herceg. Legtöbbször nem tartózkodik Vandarban, Equesselben 
van egy kisebb palotája, ot költ el országa pénzét. Az állam tényleges irányítója Vandar város 
polgármestere, Bred Selzo és a városi tanács főtanácsosa, Lein Hemru.

Vallás: A pyarroni pantheont tsztelik, legnépszerűbb Antoh hite, csak neki van szentélye a városban.

Történelem: Régen Pellisel része volt, de II. (Kéztördelő) Artemor herceg a kisebbik fának adta a 
vidéket, így jöt létre a különálló Hlejko. A két állam szövetségben áll egymással, együt dacolnak a 
szomszédjaik terjeszkedésével. Vandarnak nincs állandó hadserege, csak egy kis városi miliciája, 
aminek fő feladata a kikötői díjak beszedése. Szükség esetén zsoldoscsapatokat vagy kalandozókat 
fogadnak.

Vandar címere

Vandar nevezetességei

Fogadó a Gyáva törpéhez: Berin, egy volt kalandozó, vezet, akit az utolsó kalandjánál a törpe társa 
cserbenhagyot. Azóta nem kedveli a törpéket és azért nevezte el így a fogadóját, hogy ezt sose 
felejtse el. Segédjei utcagyerekek, akiket igyekszik felkarolni és tanítani. A városban járó kalandozók 
általában it szállnak meg.

Halnyelő kocsma: Luis, egy jól megtermet férf, vezet a kocsmát. Főként a helyiek szegényebb 
rétege jár ide, mert jóval olcsóbb hely, mint a fogadó.

Antoh templom: A tengerparton fekszik, különféle kagylók díszítk. Az oltár kagylóberakásos, a 
legenda szerint maga Antoh adta a városnak. Igazából egy Redovon nevű kalózkapitány 
adományozta, miután egy szorult helyzetben a polgármesterhez kisegítete.

Világítótorony: Már az állam megalakulása előt felépíteték, mikor Vandar csak egy halászfaluként 
Pellisel része volt. Az akkori polgármester, Aron Quentss építete, mert több halász vesztete életét, 
mikor a ködben nehezen találták meg a kikötőt és a várostól északra fekvő sziklás partszakaszon 
hajótörést szenvedtek.
A eredet fa világítótornyot mostanra átépíteték kőből.
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Előzmények
Eric Mafensen Új Pyaronban születet egy polgári család második fú gyermekeként. Kíváncsi 
gyermek volt, így szülei úgy láták jónak, hogy Krad szolgálatába állítsák. Eric szeretet olvasni, és épp
ezért sokat is olvasot és kutatot könyvtárakban. Egyszer egy viharos napon egy idős Noir pap 
tévelyget be a Kard templomba, bizonytalan léptei elárulták, hogy frissen vesztete el látását. Elhaló 
hangon segítségért könyörgöt. Eric és még jó néhányan köré gyűltek, hogy megtudják, miben 
tudnak segíteni a férfn. Miközben elláták, érdeklődtek tőle, hogy mi történt, az öreg azt mesélte, 
hogy egy álmot látot, ahol a Kárhozat Istennője megjelent és sötét fellegekkel borítota be  nevet. 
Majd kacajt hallot háta mögöt, megfordult és láta, hogy ot egy férf áll, nyakában az Istennő 
szimbólumával, majd rátámadt a Noir papra. Túlélte az ütközetet, de a szeme világát elvesztete.

A templom vezetőjének elborult a tekintete és az idősebb papokkal összegyűlt tanácskozásra. Majd 
több hírnököt küldtek, hogy tájékoztassák a többi Krad templomot a hallotakról. Ericet hívata 
mestere és megkérte, hogy kutasson a látomás után.

A könyvtár elzárt hátsó részében több régi írat is szólt Orwelláról, az ifú pap pedig beletemetkezet 
az olvasásukba. A tudásszomja nőtőn-nőt, a lelke viszont egyre sötétebbé vált.

A Fekete Tőrről szóló tanulmányok kötöték le leginkább, próbálta felkutatni, hogy merre lehet. 
Aztán azt, hogy meg lehet-e teremteni újra. Felkutatot Orwellanusokat, hogy a segítségüket kérje, 
de kezdetben inkább az életére próbáltak törni. Később találkozot Leilával, aki az egyik szentély 
főpapnője volt, ő vezete rá Ericet, hogy mostanra már a férf is Orwella követője. A férf először 
tltakozot, de hamar rájöt, hogy a nőnek igaza van, és elkezdet tőle tanulni. Többet nem is ment 
vissza Krad templomba.

Azt megtudta, hogy merre lehet a tőr, de azt is, hogy ő sosem juthat hozzá. Így megalkota a mását 
abbitacélból, csontból és bőrből. Majd az istennőjének kezdet vele áldozatokat bemutatni és 
minden áldozat nevét beleírta egy könyvbe, hogy Orwella tudhassa majd kik segíteték.  sinált egy 
ttkos kamrát, ahol elrejthete a tőrt és néhány csapdát is telepítet, hogy megóvja. Kérésére a papnő
káoszlényeket teremtet és meghagyta nekik, hogy azokat ne támadják, akik a bejáratnál áldozatot 
mutatnak be Orwellának.

Az embereknek feltűnt, hogy sokan eltűntek, és kutatást indítotak. Leila hiába mondta, hogy odébb 
kell állniuk, Eric hajthatatlan volt. A papnők közül Leila volt, aki megpróbálta elhagyni a szentélyt, de 
Eric utána ment és leszúrta. Mikor visszatért, elfelejtet a bejáratnál áldozatot bemutatni. Az 
előcsarnokban lévő káoszlény nem foglalkozot vele, de a többi igen, a főoltárnál ölték meg.

Később egy kalandozó csapat jöt erre, egy jóstól halloták, hogy az iteni szentélyben a gonosz lakik. 
Nem készültek fel elégé, a káoszlények megölték őket. Az utolsó életben maradotnak sikerült az 
ajtót bezárnia, de kétszárnyú ajtóig már ő sem jutot el, így egy káoszlény kiszabadult és a fürdőből 
szabadon áradhatot ki a gőz.

Városiaknak feltűnt, hogy az est köd sűrűbb a megszokotnál. Pár nappal később a kiszabadult 
káoszlény elkapta az egyik eltévedt favágót, ezután kezdtek segítséget keresni.
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Bemesélés
Psz. 3692 Antoh terce, Hullámok hava 3. nap

A csapat Vandar városán kell át vagy közelben van valamelyik fogadóban, amikor hozzájuk lép Paon 
Mera, a vandari favágók vezetőjének jegyzője és megkéri csapatot, hogy segítsenek a város gondját 
megoldani.

Üdvözletem. Paon Mera vagyok. Önök harcedzett hozzz értő népeknek lztszanakt remélem eljönnek 
vzrosunkba és megoldjzk az aprócska gondunkat. Ezért is ültem ide magukhozt hogy a segítségüket 
kérjem.

Ha mzr jzrtzl kikötőkbent halhatzl a vandari hajókról. Nzlunk vannak legjobb hajózcsok Yneven és 
még minőségi fazruért sem kell messzire mennit it nő közvetlen a vzros mellet. A fakitermelés és 
újra telepítés megfelelő odafgyeléssel zajlikt így sosincs faanyag hiznnyal gondunk. Vagyis eddig 
nem volt…

Amit én tudokt hogy néhzny alak engedélyt kért a vzroshzzznt hogy valami szentély utzn 
ketathasson az erdőben. Megkaptzk az engedélytt majd mzsnap útra is keltekt és azóta nem lzta 
őket senki. Viszont az erdő megvzltozot. Furcsa köd gomolyog és eddig ismeretlen zllathangok 
szűrődnek ki belőle. Persze egy kis fzetésemeléssel rz lehetet venni a favzgókatt hogy folytasszk a 
munkzt. Csak aztzn az egyik eltűntt s hzt tudjzk milyen babonzs népek ezekt rögtön abbahagytzk 
munkzt és hazafutotakt szegény főnököm meg csak fogta a fejét. Azóta se ment egyik se dolgozni. 
Így hzt megkért a főnökömt hogy keresek néhzny segítőkész személytt aki megnézit mi van az 
erdőben. Természetest hogy a vzros nem lesz hzlztlant csak ne feledjék elt hogy előte a vzroshzzzn 
kell jelentkezniük.

Városházán
Délelőt egy fatalabb férf, Wim ül a pult mögöt. Legtöbbször valamit írogat, szeretné, ha lenne 
könyvtár a városkában, így a környező országok könyvtáraiból kölcsönzöt könyveket másolgatja, a 
harmadiknál tart. Kedves mindenkivel, de főként az intelligensnek kinéző karakterekkel. Ha kérdezik, 
akkor elmondja, hogy a kalandozók valami szentélyt kerestek és úgy sejtk, hogy körülbelül 
kétnapnyira van északnyugatra, de többet neki sem mondtak, elégé ttkolózóak voltak.

Délután Vanda van, idősebb, megtermet hölgy. Okuláréja mögül méreget a városházába betérőket,
először mindig azt mondja, hogy most az illető nem ér rá, bárkit is keressenek karakterek, de csak 
azért, mert nem szeret dolgozni. Viszont, ha tovább nyüstölik, hogy fontos lenne, akkor morogva 
elmegy utánanézni.

Mikor a csapat először betér, a pultos elmegy megkeresni, hogy ki tud beszélni velük. A csapatot a 
küldetéssel Bred Selzo, a polgármester fogja fogadni. Látszik, hogy gondterhelt. 2 aranyat ajánl fel 
fejenként, emellet szállást és ételt a fogadóban. Ő adot engedélyt az előző kalandozó csapatnak, 
hogy kutassanak valami épület után, emellet annyit tud, hogy mostanság sűrűbb ködöt jelentetek, 
fura zajokat és hogy az egyik favágó eltűnt. Azóta nem dolgoznak a favágók és ez a város anyagi 
helyzetének nem tesz jót.
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Városban
Kodek White, favágók vezetője, a Fafeldolgozónál(12) van. Ő láta is, hogy köd tényleg sűrűbb, mint 
1 hétel ezelőt, úgy gondolja, hogy azok a kalandozók tetek valamit. Ő nem hallot furcsa hangokat, 
de szerinte a favágók egy része túl félős és csak képzelték a hangokat. Az eltűnésről annyit tud, hogy 
Bob túl mélyre ment az erdőbe, és nem tért vissza. Az arrafelé lévők fura hangokat hallotak és 
Darek még látot is valamit.

A Legtöbb városi babonás, fél. Sötétedés után sietnek haza, annyit tudnak, hogy Gonosz dolgok 
vannak erdőben, fura hangok, nagy köd. Biztosan gonosz lények okozzák.

Nail, Bob húga. Ha meg akarják keresni a karakterek, nem túl pontos irányt kapnak a házához – a 
zöld ajtós ház a kanyargós utcában, de minden háznak zöld az ajtaja. Azt meséli pityeregve, hogy a 
testvére szeretet az erdőben sétálgatni. Nagyon reméli, hogy még életben van. Mindketejük 
sárgaréz, kagylót formázó nyakláncot hordanak, amit még az édesanyjuktól kaptak ajándékba.

Darek, favágó. A Halnyelő kocsmában iszik. Először nem akar beszélni a kalandozókkal, mert azt 
mondja, hogy úgysem hisznek neki. Alkoholtól könnyebben, de unszolásra is megered a nyelve végül,
és azt mondja, hogy egy lószerű lényt látot, aminek hegyes fogai voltak és a szemei sárgán izzotak a
sötétben.

Erdőben
Este a ködben körülbelül 5 méterig lehet látni. Nappal is van köd, de sokkal ritkább, az erdő sűrűsége
jobban csökkent a látótávolságot, mint a köd. Az első nap felénél sikeres rrzékelés próba 
megdobása után megtalálhatják a favágó tetemét, vagyis ami maradt belőle. Sárgaréz, kagylót 
formázó nyaklánc van nyakában.

rjszaka kalandozókra támadhatnak: (dobás D100)

1-10: Az Elszököt Káosz lény támad a kalandozókra
11-33: Medve támad
34-60: k6+4 farkas támad
61-90: 2k6+4 farkas támad
91-100: Nem támad semmi

A Szentélyből visszafelé, ha még él az Elszököt Káosz lény, akkor megtámadja a kalandozókat.
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Szentélyben
A Szentélytől északra van egy meleg vizű forrás, ami egy kis völgyben patakként a tengerbe folyik. A 
forrás két partján mindig sűrű köd gomolyog. A forrás kezdő pontjától meglátható a kereset szentély
bejárata.

A Szentélytől nem messze a kalandozók rátalálhatnak a meghalt orwellánus papnő csontvázára. 
Sikeres érzékelés próba után feltűnik nekik egy ruha halom. Alata valaha egy ember lehetet, most 
már csak néhány csont őrzi emlékét.

A csontváz hiányos, valószínű az erre járó vadak viték el a hiányzó darabokat. Ha átkutatják, akkor 
találnak egy fémből készült medált, ami egy kígyók által körbeölelt emberi szívet formáz.

Orwella szimbóluma: Ha van valakinek Vallásismeret (pyar), akkor meg tudja állapítani, hogy ez egy 
Orwella szimbólum. Mágiaérzékeléssel érzékelhetk, hogy mágikus. Ha valaki hordja és nem Orwella 
hívő, akkor naponta veszít egy rp-t.

A bejárat mellet Áldozófülke felirata: „Emlékezz meg Istenedre”

Ha valaki elmond egy imát Orwellának, és közben pár csepp vért folyat az áldozótálba, akkor őt nem 
fogják megtámadni a káoszlények. Erről a játékosok nem tudhatnak, így valószínű a harc lesz a 
sorsuk.

A Szentélyből is köd gomolyog ki, mert nyitva van a kétszárnyú bejárat ajtó és a Fürdő ajtaja, 
ahonnan kiárad a hő. Valaha volt a Fürdőben néhány szellőzőnyílás, de azok zárva vannak.

A Fürdő szintjén van egy kar, azzal lehet a szellőzőket kinyitni, de oda lejutni nem egyszerű, mert 
minden nyirkos, csúszós. A lépcső, ami levezet nem túl stabil és it már egy méterig sem látni el. 
Emellet nehezít a légzést és a gyenge állóképességűeknél ájulást okozhat.

A Szentélyben lévő folyosók 1,5-2 m szélesek így két kalandozó (és 2 káosz lény) szépen elfér egymás
mellet.

A Szentélyben két csapda található, de akár lehet több is. Mindkető akkor aktválódik, ha rálépnek. 
Sikeres csapda keresés próbával (-10%) megtalálhatják őket, gödör csapdát lehet hatástalanítani 
egyszerűen, módosító nélküli csapda hatástalanítás próbával, de a tűzcsapdához rúna mágia 
szakértelem Af kell.

Gödör csapda, 10 méter mély, a kalandozó aki rálép, sikeres ügyesség és gyorsaság dobással még 
megúszhatja, ha elrontja akkor beleesik. Esés próba, ha nem sikerül 5k6. Utána lesz egy faltól falig 
érő 2 méter hosszú lyuk a folyosón, Káoszlények erről tudnak, így ezt mindig átugorják, de nem 

9



szoktak erre járni. Ha leesik a kalandozó akkor a kimentése közben támadnak a káoszlények, ha nem 
esik le, akkor még van idejük.

Tűz csapda (Erősség 5), Egy négy lépcsőfokból álló lépcső harmadik foka, ha valaki rálép, azonnal 
aktválja a falakban lévő jeleket, ahonnan tűz csap ki. Ha a játékos sikeres ügyesség próbát dob, 
akkor csak 2k6-ot sebződik, ha elrontja akkor 5k6-ot. A közvetlenül mögöte álló, ha sikeres ügyesség
próbát dob akkor megússza, ha elrontja akkor 3k6ot sebzőik. A csapda többször aktválható, a 
káoszlények átugorják.

A Nagy oltárnál lévő káoszlények, ha hangokat hallanak, szép lassan elindulnak az irányába.

A Kis oltárnál lévő káoszlények akkor csapnak le, amint valaki belép a kis oltár területére.

A Nagy oltárnál egy szétépet holtest van, valaha ő volt Eric Mafensen. Nem messze tőle egy könyv
hever, aminek az első oldalára az van írva: „Az elítélt csak egyszer hal megt a hóhér minden 
alkalommal.”

A felirat alat egy különleges tőr rajza található. Vallásismeret (pyar) Mf vagy Legendaismeret Mf és 
sikeres intelligencia próba után lejöhet a játékosnak, hogy ez Orwella szent ereklyéje, a Fekete tőr. A 
könyv többi lapján nevek vannak felsorolva, az áldozatok nevei, akiket a szentélyben áldoztak fel 
Orwellának.

Ha jobban körülnéznek a terembe, láthatják, hogy a falakon is vannak rajzok, amik a tőrt ábrázolják 
és Orwella visszatérését.

Titkos ajtó: Ha valaki tudja a jelszót. „Ismerem Orwella ttkait.” és elmondja a Nagy oltár termében, 
akkor az ajtó kinyílik. Ha az egyik játékos még a jelszó megtalálása előt felfedezi (ttkosa ajtó keresés
-10 %) és nagyon ki próbálja nyitni, akkor feliratok fénylenek fel rajta: „Megfelelő mondatal léphetsz
csak be.”.

Szállások: Megtalálhatják Eric Mafensen naplóját, amiben leírja, hogy let Krad papból orwellánus. 
Végül azok is, hogy fordultak el tőle, de nem adta fel vágyát, hogy tőre segítségével visszahozza 
evilágba az istennőt.

Másik szálláson van egy régi összegyűrt papír darab, amin egy feljegyzés van: „Kis oltzr... ismerem 
Orwella ttkait.”

Kis oltár: A hozzá vezető folyosó egy ember széles.

Az Oltár alat van egy láda, dupla fenekű. Az alsó részét, ha nem jut eszükbe, csak -2es érzékelés 
próbával lehet megtalálni.
A felső részében egy Türkiz drágakő pihen. Enyhén zöldes égszínkék színű. Mágikus.
Az alsó részében a tőr pihen, ami a Fekete Tőr mása. Aki nem ért a kovácsoláshoz, azt hihet, hogy az 
eredett tartja a kezében. Mágikus.
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Szörnyek/Állatok
Farkasok: Hátulról igyekeznek mindig támadni, ha kell, az egyik eltereli a fgyelmet, addig a másik 
támad.

típus Kr Tr Vr rp Fp Sebzés tám/kör
Főnök 20 60 95 20 42 k6 2
Falka 15 55 90 18 38 k6 1

Medve: Ha rP sérülést szenved, elkezd őrjöngeni, így harcértékei megváltoznak.

típus Kr Tr Vr rp Fp Sebzés tám/kör
Simán 10 60 110 38 50 k6+2/k6+2/k6 3
Őrjöngve 15 80 90 +1sp 3

Káosz lények: Különböző állatokból mágikusan összerakot élőholt lények, kizárólag túlütéssel lehet 
rajtuk sebezni.

Elszököt: Gyors, az alap teste lóé, de mellső végtagjai karmokban végződnek, feje kutya-ló keveréke 
(1darab)
Nagy oltárnál: Erősek, testük valamilyen erősebb bőrrel rendelkező élőlényekből van (3-4darab)
Kis oltárnál: Gyorsak, képesek falakon mászni, szeretnek plafonról támadni, skorpiószerű farkukkal 
(1-2darab)

típus Kr Tr Vr rp SFr Sebzés tám/kör
Elszököt 19 85 62 49 2 k10+2 2
Nagy Oltár 22 90 66 52 3 k6+3 1
Kis oltár 25 95 70 55 1 2k6+3 1

Forrás: 
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Szereplők

Paon Mera, vandari favágók vezetőjének 
jegyzője

Kodek White, vandari favágók vezetője

Bred Selzo, polgármester

Berin, övé a Fogadó a Gyáva törpéhez

Luis, a Halnyelő kocsma kocsmárosa

Darek, favágó
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Köszönöm segítséget az alkotásban MGnek, Tesinek és a csapatoknak, akik eljátszoták.
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