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Árulás 

A modul háttere 

Pyarron szerint 3688  vagy a Császári korona 3518-ik éve, de az idő annyira nem fontos, a hely annál 
inkább érdekesebb. Eme játék Toron egyik csatlósának államában egy kisebb részében történik és 
Toronhoz hűen egy árulásról szól. Íme, a háttere.  

 

Volt valaha egy hercegség, Rowon, ahol egy herceg és a papság vezetője - egy rontásérsek - 
vetekedett a hatalomért. Sokáig küzdöttek egymással, de küzdelmük kiegyensúlyozott volt, mely a 
hercegséget sem veszélyeztette. A rontásérsek az egyházi hatalmával küzdött kiátkozással, örök 
szenvedéssel fenyegetőzött, míg a herceg katonai és taktikai hatalmával és az uralkodónál lévő 
kiváltságaival vágott vissza. Sokáig ezzel nem is volt gond viszont mikor a hercegnek a lánya elég idős 
lett, férjhez kellett volna adni. Itt kezdődtek a problémák, hiszen csak az istenek által megáldott 
frigyet fogadnak el a környező nemesek és szekták vezetői, tehát az egyház által hitelesített frigy kell 
az örökléshez. A rontásérsek meglátta a lehetőséget a hatalom megszerzésére, mivel ha a lány nem 
megy férjhez, átveheti a hatalmat. Mielőtt azonban kiélvezhette volna szerencséjét újabb probléma 
lépett fel, ami a terveit veszélyeztethette.  

A herceg testőrkapitánya, aki egy a hercegségbéli másik nemes 3. fiaként csak úgy juthatott földhöz, 
ha valamelyik báró vazallusaként munkát kap. Így lett a herceg testőrkapitánya, és így lett probléma a 
rontásérsek terveiben, mivel a herceg leánya beleszeretett. 

Pechjére a lány apja is támogatta a fiatalok kapcsolatát, hiszen számára nem a vagyon, hanem a 
bizalom számított a legfontosabbnak és tudta, hogy a testőrkapitányra az életét is rábízhatja. 

 A rontásérsek drasztikus és kegyetlen lépésre szánta el magát, a herceget fejvadászokkal 
megmérgeztette, a lány pedig nem örökölhet addig, míg férjhez nem megy. Ő felajánlotta, hogy a 
leányból papot nevel, ha nem talál férjet magának, és hogy a fiatal testőrkapitány ne álljon az útjába 
reá átkot mondott, s ez az átok bár nem sok esély volt rá és isteni beavatkozás nélkül talán soha nem 
jött volna létre, megfogant és a testőrkapitányból vérfarkast teremtett, ami miatt a testőrkapítány 
elhagyta Rowont, hogy mások életét ne veszélyeztesse. A rontásérsek kapott az alkalmon és 
Toronhoz hűen megvádolta árulással. Terve beválni látszódott, hiszen a testőrkapitány száműzetésbe 
vonult a leány pedig elzárva a külvilágtól, az ő saját játékszerévé vált. Persze az eredmény nem 
tökéletes, hiszen mióta a testőrkapitány eltűnt, folyamatos rablólovag támadások vannak a 
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környéken nappal, éjszakánként pedig – a helyiek elmondása alapján - egy vérfarkas garázdálkodik 
ugyanarra. Vagyonos és hatalommal bíró emberként zsoldosokat – kalandozókat – fogad fel, hogy 
földjéről űzzék el egyiket vagy a másikat. 

 

A modul: 

Itt lépnek be a képbe a 
kalandozók és hogy miért pont 
ezeket a területeket 
választottam – mert nem 
hinném, hogy bármelyik 
pyarroni vagy dzsad esetleg 
domvik hitű főpap ilyet tenne. 
Az, hogy a játékosok milyen 
csapatot hoznak, már tőlük 
függ, de lehetőségük van akár 
milyen gonosz partit is 
összehozni. Természetesen 
nem ajánlott Shadoni partival 
vagy Ereni csapattal indulni  a 
Toronhű Rowonban, hacsak 
nem jól álcázott kémekről van 
szó, akik jó hírű zsoldosként 

vannak elhíresülve az adott területen. 3000TP-ből készített karakterek számára ez megfelelő kihívás.              

1 rész 

A karaktereket a Rontásérsek fogadja fel méghozzá rendhagyó módon. Mivel ismeri a kalandozók 
hírét, és kémei majd mindenhonnan többé-kevésbé elfogadható hírekkel szolgálnak (a kalandozókról 
elég jó hírek járnak erre felé), így elküld eléjük egy nagyobb lovag csapatot, akik az ő személyes 
testőrsége. Természetesen azt várnák a kalandozók- főleg Toron csatlósállamában -, hogy rangjuknak 
megfelelő bánásmódban részesülnek, de a tisztelet teljes hiányát mutatják, Fenyegetően lépnek fel 
velük szemben, viszont nem akarják megsebezni a kalandozókat. (Ez a parancsnokuk miatt van, mivel 
ő mindenkit zsoldosnak tart, aki nem valamelyik úr hűbérese, és a zsoldosokat megveti.) Szóval, itt 
lehet egy kis harc, ha kell a lovagok mágiát is használnak, de csak fenyegetik a kalandozókat. Majd 
ezzel a kísérettel mennek a rontásérsek elé. A rontásérsek mikor meglátja, hogy a csapatot szinte 
rabként hozza a testőrség, jól lehordja őket és bocsánatot kér, de utána rögtön a lényegre tér. 

- Uraim eme gyönyörű tájon én vagyok élet és halál ura, de mégis van egy két dolog, ami megzavarja 
uralkodásom, és ennek megoldására az önök hírnevének öregbítésére fordulok önökhöz. – kissé kivár, 
majd folytatja. 
- Hogy az előbbi incidens soha többé ne forduljon elő sehol sem, örülnék, ha elvállalnák nekem ezt a 
szent feladatot. Önök számára bizonyára nem nagy kihívás, de számomra nagy jelentőséggel bír. 
Valahol ezekben a bércekben él egy rablólovag, aki megkeseríti Tharr szolgáinak életét folytonos 
támadásaival, sajnos emberim olyan tudatlanok, hogy nem képesek kézre keríteni, ezért fordulok 
önökhöz. Természetesen nem leszek hálátlan, ha 3 nap múlva mikor kezdődik a Vallató Szent 
Guerodichi ünnepe (Emlékek hete), nem kell többé foglalkoznom ezzel a bitanggal, úgy bőkezűen 
meghálálom segítségüket. Azt, hogy mennyire… Innentől jöhet az alkudozás az életükért vagy 
többért. 

Pontozás:   

• 1 pont ha a csapat megjelenik élve a rontásérsek előtt 
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• 1 pont ha a katonákkal megütköznek de nem történik súlyos sérülés 

• 1 pont ha elfogadják a felajánlott munkát 

• 1 pont ha nem fogadják el a munkát de élve kijutnak 

• 1 pont ha a mesélő élvezi a játékot  

2 rész 

Itt válhat ketté a történet csapatonként. Mert biztos lesz olyan csapat, aki zokon veszi a paplovagok 
megvető viselkedését, és lesz olyan csapat, akit csak a felajánlott javadalmazás érdekel. Persze a 
történet szála itt még nagyjából egyező, hiszen a csapatot kiteszik a rontásérseki palotából, mehet a 
kérdezősködés. Nagy 0-val indulnának, ha nem lennének koldusok, tolvajok, kereskedők és lakosok a 
városban. Ha a csapat tényleg nem tudja, merre induljon, akkor egy lovag, aki a rontásérseki palota 
őrségében áll megszánja a híres kalandozókat, és tanácsot ad neki. Menjenek a város határában lévő 
fogadóba, a Vörös Kosba ott kaphatnak információkat este. Ha viszont talpraesett a csapat és egyből 
szállást keres majd a környéken lévő koldusokat faggatja, vagy épp a helyi tavernában lévő 
kereskedőket hallgatja ki, esetleg beszélnek, velük infókhoz juthatnak. Természetesen, ha a csapat 
összerúgta a port a rontásérsekkel, akkor a várost el kell hagyniuk, de a városon kívül is van élet, kb. 
félórai járásra a várostól található egy fogadó, ahol majdhogynem ugyanazzal az infókkal lehetnek 
gazdagabbak. Innentől fogva 2 részre bontom a modult.  

1.eset: Elfogadták a rontásérsek ajánlatát és ez ügyben tevékenykednek. 

2.eset: Nem fogadták el a rontásérsek ajánlatát és a saját ügyükkel 

foglalkoznak. 

1.eset: Mindenképp fogadót vagy tavernát kell keresniük, mivel nincs szállásuk, de egyből bele 

is vághatnak a munkába. Viszont, ami nagyon fontos estére nem engedik ki őket a 

városból, és az őrök nem indokolják. Infók, amiket összegyűjthetnek 

1) Koldusok:  

a) A városból nem jó kimenni, mert valami 

szörny támadja, meg aki odakinn van. 

b) A rontásérsek meg akar nősülni a gróf 

lányát, akarja. Gonosz ember, elűzte a 

lány szerelmét a gróf volt 

testőrkapitányát  

c) Nincs semmilyen rablólovag a 

környéken a rontásérsek meghibbant 

2) A városlakóktól: 

a) A város biztonságos a kereskedelem jó, 

csak a tharr szerzeteseknek van egy 

rablóbandával gondja 

b) A rontásérsek az gróf halála óta a 

helytartó szerepét is magán viseli, amíg 

a gróf lánya férjhez nem megy, de a lány 

papnak állt, mióta a szerelmét a gróf 

testőrkapitányát rajtakapták a tiltott 

praktikákon. 

c) Nincs, rablólovag összekeverik néhány 

kaszton kívüli rablóval 
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3) A papoktól: 

a) A városban a rontásérsek erőskezűen uralkodik, Ő a legmegfelelőbb erre a posztra 

b) A gróf a rontásérsekre bízta a lányát ő gyámkodik felette. 

c) A gróf volt testőrkapitánya Dartonita lovag volt ezért el lett űzve a grófi vérvonala 

miatt 

d) Van rablólovag és megtámadja és megöli a papok karavánjait 

4) A környéken lévő kereskedőktől: 

a) A városban a kereskedelem viszonylag jól működik 

b) A rontásérsek azt csinál, amit akar, de a vámok magasak 

c) Van rablólovag és már nincs senki, aki a tharr szerzeteseknek szállítana, mert aki nekik 

szállít az halál fia 

5) A katonától: 

a) A rontásérsek a város teljhatalmú ura lett a herceg halála óta, ami feltehetőleg a volt 

testőrkapitányának a műve 

b) A rontásérsek csak kinevezett vezető a herceget helyettesíti, amíg a herceg lánya 

férjhez nem megy akkor az új herceg lesz itt mindennek az ura 

c) A testőrkapitánynak vannak még hívei itt a várban, de senki nem merné bevallani, 

valószínűleg ő a rablólovag, van valami kastélya a környéken. 

2.eset: Ha elűzetnek a városból, mert nem fogadják el a munkát akkor a várostól nem messze 

egy útszéli fogadóban találnak szállást maguknak, itt néhány kereskedőn kívül néhány 

falusi múlatja az idejét a kiszedhető információ a következő:  
 

1) Falusiak: 

a) Valami szörny 

rabolja és öli meg az éjszaka 

kimerészkedőket, szörnyű sebeket 

hagy maga után az áldozatokon, 

olyan mintha farkas lenne, de 

mégis érthetetlen, mivel a 

rontásérsek már majd az összeset 

leölette. 

i) Rablólovag nincs 

csak a herceg elűzött testőrkapitánya, de ő alig mozdul ki a romos várából 

2) Kereskedők 

a) Szörnyről nem tudnak, de a falusiak 

óvják őket attól, hogy kimenjenek 

este és valamiért hisznek nekik 

b) Tényleg vannak támadások, de csak 

a rontásérsek és a tharr szerzetesek 

karavánjait támadják meg és őket 

kíméletlenül meggyilkolják. Állítólag 

egy fekete páncélos alak a 

vezetőjük.  

Pontozás 

• 1 pont ha a mesélő jól érzi magát a játék alatt 
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• 1 pont ha túlélik a napot is 

• 1 pont ha megfelelő irányban folytatják a nyomozást 

• 1 pont ha beszélnek valakivel és megfelelő infót kapnak 

3. rész 

1.eset Lehet folytatni a nyomozást, hogy megtalálják a Rablólovagot, ha összegyűjtöttek elég 

információt indulhatnak a lovag búvóhelyére. Ha nem hát egy katona segít, mert nincs 

szolgálatban, a romos vár nincs messze, kb. 1 napi lovaglásra, de már nincs ott a lovag, 

viszont a karaktereknek feltűnhet pár dolog, ha figyelmesen körbenéznek. 

1) karom nyomok a bútorokon, mintha egy hatalmas szörny tombolt volna 

2) a ládákban a következő ünnepek 1 napjának különleges együttállásairól vannak irományok 

3) találhatnak egyik ládában egy tervrajzot jelölésekkel a katedrálisról 

A visszafelé vezető úton egy népesebb csapat üt rajta a kalandozókon. Szedet vetett rablók, 
valószínűleg a rablólovag bandája. Természetesen harc esetén gyengék, és ha jelentősebb 
veszteséget szenvednek menekülőre fogják. Van velük egy sötét ruhát viselő, látszólag irányító 
figura, aki velük együtt menekül sötét lován, csak nehezen fogható el. Ekkor derül ki, hogy ez 
csak félrevezetés, hogy a kalandozók ne érhessenek a lovag nyomába, még aznap. Verhetnek 
tábort éjszakára az erdőben, de akkor jön a vérfarkas támadása. 

2.eset: Reggel egy nyílvessző fogadja a kalandozókat és egy találkára hívja őket az erdőbe. 

Persze mikor megpróbálják elkapni a lövészt nehéz dolguk, van, mert egyből az erdőbe 

rohan és nem kicsi előnye van. De semmi nincs kizárva, akkor kiderül, hogy egy fiatal 

erdőjáró, akit a volt testőrkapitány bízott meg az üzenet ilyenforma célba juttatásával. 

Ha a kalandozók úgy döntenek, elfogadják, akkor az erdőben megjelenik a lovag, egy kis 

mesével próbálja a maga oldalára állítani a csapatot: 

 - Uraim egy szomorú történetbe csöppentek bele, és szeretném, hogy legyenek a 
segítségemre. Ha mellém állnak, bizton mondom birtokot és nemesi jogokat biztosítok önök 
számára. Mert ha legyőzöm és kiszabadítom kedvesem a rontásérsek ártó kezei közül, én 
leszek e birtokok ura, és hálám nem marad el. Mert ama rontásérsek rám átkot mondott, 
barátomat és hűbéruramat megmérgeztette, lányát pedig ártó praktikáival maga mellett 
tartja, mint foglyot. Az átok mibenléte ne zavarja önöket, csak az éjszakától kell tartaniuk, 
nappal nem okoz bajt. Holnap, ha minden jól megy, eljuthatunk a várig, de a bejutás már 
nehezebb feladat, és jól jönne az önök segítsége, majd mikor eljutunk a katedrálisig ott is 
szükségem lenne a segítségükre, hogy megölhessem az átok létrehozóját, a rontásérseket.    
Elviszi a lovag a rejtekhelyére a csapatot .És itt lehet tervezgetni, hogy jussanak be a várba és 
hogyan jussanak be a katedrálisba, mi legyen az őrökkel és a testőrökkel. 

 Estefelé a lovag megkéri a csapatot, hogy hagyják el az 
erdőt és keressenek szállást a fogadóban ahol eddig, de 
míg e beszélgetés folyik, rájuk támadnak a rontásérsek 
katonái, néhány fejvadász kíséretében. A csata végeztével 
a lovagnak nyoma vész. Lehet keresni, de a nyomok 
egyszer csak eltűnnek, csak a lovag ruhái lesznek meg, 
meg egy vonyító farkas, vagy mégsem. Jöhet a vérfarkas 
támadása. 

Pontozás 

• 1 pont ha még mindig élnek 

• 1 pont ha a mesélő élvezi a játékot 

• 1 pont ha elkergetik a vérfarkat vagy legyőzik 
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• 1 pont ha megtervezték a bejutást a várba és a katedrálisba 

• 1 pont ha megszerezték az infót a rontásérsek elleni merényletről 

4. rész 

1.eset: Ha túlélte a csapat a harcot a vérfarkassal és az elmenekült (ha eléggé megsérül, 

elmenekül) s vissza kell térni a városba, hogy megakadályozhassák a lovag teveit, 

valamint behajthassák a rontásérsek a jól megérdemelt jussukat. Itt megint tervezgetés 

folyik majd a csapat részéről, a rontásérsek kérésére.  

De végül azt fogja kérni a karakterektől, hogy, 

biztosítsák a katedrális, legyenek ők a személyi 

testőreik, és segítőik, akik megakadályozzák a 

gonosz rablólovagot abban, hogy végrehajtsa az 

isteneknek sem tetsző tettének végrehajtását. 

Így tehát a csapat remélhetőleg a katedrálisban 

foglal majd el jó helyet, és várják a behatolni 

készülő lovagot. Nem is kell sokat várniuk, 

hiszen az áldozatbemutatás délben kezdődik, az 

áldozat megkötözve fekszik, az asztalon 

elbódítva várja, hogy feláldozzák. A rontásérsek 

ezt az alkalmat szemelte ki, hogy minden 

hatalmat a magáénak tudjon s ezért a herceg 

lányt is elhozta a szertartásra. Ő lesz az áldozat. 

Nem sokkal dél után kezdődik a szertartás, a 

lovag is ekkorra időzíti az érkezését. Látványos 

belépő, ahogy a fekete mén két hátsó lábára 

ágaskodva berúgja, a katedrális kapuját majd 

félresodorja a 2 őrt. Itt a lehetőség, hogy a 

karakterek elpusztítsák a lovagot.  Vagy 

mégsem? A lovag félig vérfarkassá válik, és úgy 

ront előre a rontásérsek felé, csak az ezüst fegyverek sebzik, így a rontásérsek a hozzá 

legközelebb álló karakternek odahajítja főpapi botját, ami igazából egy lándzsa, aminek a 

hegye ezüstözött, majd egy 

fanatizálással ezt a karakter a lovag 

ellen uszítja. Amint a lovag meghal, 

testét fényár járja körül és farkassá 

válik. A rontásérsek pedig befejezi a 

szertartást, majd mindenki szeme előtt 

istene jóindulatába ajánlja a 

karaktereket, akikre áldás varázs borul. 

Később pedig megtartja szavát is. 

2-eset: A lovag reggel újra megjeleni, a kérdésekre azt válaszolja az átok miatt kellett elmennie, 

de a tegnap szerzett sebhelyek (már ha volt valakinél ezüst fegyver) akkor azok 

megvannak.  
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Ha nagyon erősködnek a karakterek azt mondja, hogy ha végez a rontásérsekkel, akkor soha 
többé nem kell tartania az éjszakától. Ha okosak a karakterek rájöhetnek, hogy ő a vérfarkas. 
Ha rájönnek, erősködik, hogy tudja, hogy lehet legyőzni az átkot, és jobb, ha sietnek a 
katedrálisba, még az áldozat bemutatása előtt oda kell érniük. A várba a bejutás a tervek 
szerint sikerül, van őrség, de csak felületesen vizsgálódnak, túl pökhendiek és elbizakodottak 
ezért félvállról veszik a rontásérsek parancsát. A katedrális előtt viszont ott van felsorakozva 
a volt herceg teljes testőrsége, akik fegyvert rántanak az érkezőkre, de a Rablólovag 
parancsára a fele félre áll. Itt van egy kis lehetőség egy kis harcra, hogy a lovag bejuthasson a 
katedrálisba, aki lovát két lábra állítja, és úgy rúgatja be a katedrális kapuit s így söpörve félre 
a kapunál álló őröket. Majd bevágtat, és ezzel megzavarja a szertartást, bevágtat fekete 
páncéljában, ami alól farkas pofája vicsorít ki, majd hatalmas pallosát a rontásérsekbe állítja, 
majd mind ő mind a rontásérsek teste fényárba úszva átalakul. A rontásérsekből egy halott 
vérfarkas lesz a lovag pedig újra ember lesz. A lovag kiszabadítja, elkábított kedvesét majd 
kivonul a katedrálisból a kastély felé. Senki nem állja az útját, sőt szó szerint díszkísérettel 
hagyja el azt. Néhány nap múlva hívatja a karaktereket és megjutalmazza őket.  

Pontozás 

• 1 pont ha túlélték 

• 1 pont ha rájöttek a lovag titkára 

• 1 pont ha legyőzték a rontásérseket 

• 1 pont ha legyőzték a lovagot 

• 1 pont ha a mesélő azt mondja tetszett neki az egész játék 

Összes pontszám:                         16 pont 

Szerepjátékos összes pontszám: 4 pont 

Függelék Helyszínek, NJK: 

NJK: 
1. Rontásérsek  8.szintű (tharr pap) 

2. Rablólovag a herceg volt tetőrkapitánya 7.szintű lovag – vérfarkas 

3. A rontásérsek testőrségének új parancsnoka 7.szintű paplovag 

4. A rontásérsek testőrsége 5.szintű lovagok 

5. Farkasok rablóbanda 3.szintű harcosok 
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A rontásérsek: 

Név: Aquilla De’Marqua 

 

Kaszt: Tharr pap 

Faj: Ember 

Szint: 8 

Főjellemzők: Képzetségek: Harcértékek: Életerő: 

Erő  12 Vallásismeret Mf KÉ: 27 ÉP: 10 

Ügy 13 Pszi Mf TÉ: 44 FP: 64 

Gyo 13 Méregkeverés Mf VÉ: 102 Pajzsok: 

Áll 13 Demonológia Af CÉ: 3 AME: 42 

Egé 14 Lélektan Mf Mana pont: MME: 47 

Szé 12 Mágiaismeret Mf 72 (10) Pszi pont: 40 

IQ 17 Kínzás Mf Leírás 

Aka 17 Legendaismeret Mf Kihívóan fehérbe öltözködik, de szereti 
a hatalmát mutogatni, (kézcsók a 
szolgáktól, és hason fekvés 
mindenkitől) 

Asz 12 Történelemismeret Mf 

Érz 12 Szexuális kultúra Mf 

Fegyveres harc 

Tám/kör Fegyver KÉ TÉ / CÉ VÉ Sebzés 

2 Tőr 37 52 104 K6 

1 Lándzsa 31 56 114 K10 

      

Varázslatok 

Varázslat MP Idézés ideje Hatóidő Erőség Hatótáv ME 

A Hatalom szava 15 1 szegmens Spec 35 30m A 

Szent fény 3 1 szegmens 24 kör 15 Spec - 

Bénítás 12 3 szegmens 8 kör 15 5m M 

Csapás 8 1 szegmens Azonnal 1 15m - 

Izzó vér 22 3 szegmens 16 kör 5 2m - 

Láthatatlanság evilági lények előtt 10 2 szegmens 16 kör 5 1 szem. - 

Meggyőzés 15 1 kör Spec 9 1 szem. M 

Intő jel 28 3 szegmens 2 szegm 6 15m A 

Szétzúzás 15 1 szegmens Végleg 25 25m - 

Véráldozat 24 3 szegmens 16 perc 27 3m - 

A halál szava 65 1 szegmens Végleg 15 7m A 

Átok 40 10 szegmens Végleg 45 15m A 

Űzés e világi lények 35 1 szegmens 24 nap 20 12m A 

Vérzés 25 1 szegmens 8 kör 5 15m Gy 

Vérgyűjtés 15 2 szegmens 8 perc 5 10m - 

Ha úgy érzi nincs veszélyben az élete, akkor szereti a színpadias megjelenést. Hatalom szava azokra, akik előtt 
megjelenik, főleg ha idegenek. Tárgyalás közben kicsit torzítja a valóságot és részigazságait a Meggyőzés 
varázslattal próbálja a partnereknek beadni. Harc esetén mindent belead, persze ha lehet a testi épsége 
védelmében (azaz nem harcol de támogatja a harcosait, mindig van mellette 2 őr), ha kétséges a győzelem 
akkor menekülni próbál Láthatatlanság e világi lények előtt varázslattal. 
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A lovag, volt Rózsavértes lovagkapitány a Herceg testőrparancsnoka: 

Név:  Navarre De’Guilerra 

 

Kaszt:  Lovag 

Faj:  Ember 

Szint: 7 

Főjellemzők: Képzetségek: Harcértékek: Életerő: 

Erő  15 Lovagkard használ  Mf KÉ:  34 ÉP: 15  

Ügy 15 Pszi Af TÉ: 80 FP: 85 

Gyo 15 Lovaglás Mf VÉ: 130 Pajzsok: 

Áll 16 Pajzshasználat Af CÉ: 5 AME: 29 

Egé 18 Hadvezetés  Mf Mana pont: MME 29 

Szé 16 Nehézvértviselet Mf 0 Pszi pont: 26 

IQ 14 Heraldika Af Leírás 

Aka 13 Legendaismeret Af Fekete mellvértben(SFÉ:4) van , de 
nem öltözködik hivalkodón, fekete 
köpeny takarja ruházatát. 

Asz 13 Történelemismeret  Af 

Érz 14 Szexuális kultúra Mf 

Fegyveres harc 

Tám/kör Fegyver KÉ TÉ / CÉ VÉ/ Táv Sebzés 

2 Tőr 44 88 132 1K6 

1 Lovagkard 41 100 147 2K6+2 

0,5 Pallos 34 86 132 3K6+2 

2 Könnyű nyílpuska 36 21 50m 1K6+2 

 

Célja megdönteni a rontásérsek hatalmát és megszabadulni az átoktól. 
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A vérfarkas 

Faj:  Ember 

 

Szint:  

Főjellemzők: Képzetségek: Harcértékek: Életerő: 

Erő 18  KÉ: 40 ÉP: 15  

Ügy 18  TÉ: 80 FP: 85 

Gyo 18  VÉ: 110 Pajzsok: 

Áll 18  CÉ:  0 AME: immunis 

Egé 18  Mana pont: MME: immunis 

Szé  8  0 Pszi pont: 0 

IQ 8  Leírás 

Aka 8  Ez egy nagy fekete farkasember kell 
ennél több? ☺ Asz 8  

Érz 18  

Csak ezüst fegyverrel sebezhető egyéb esetben a sebzése 1 kör alatt beforr (maximális sebzéselviselés 15 
pontnyi sebzés, egy kör alatt, ha ennél többet kap, azt csak következő körben regenerálja be, ha a sebzés ÉP- s 
akkor is. Ha az összes FP-je elfogy a csatában menekülőre fogja) 

Fegyveres harc 

Tám/kör Fegyver KÉ TÉ / CÉ VÉ Sebzés 

2 Karom 50 85 112  

2 Ököl 50 85 112  

1 Harapás     
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A rontásérsek testőrparancsnoka új Rózsavértes lovagkapitány 

Név:  Marcus Al’’Dictorio 

 

Kaszt:  Kard paplovag 

Faj:  Ember 

Szint:  7 

Főjellemzők: Képzetségek: Harcértékek: Életerő: 

Erő  16 Vallásismeret Mf KÉ: 34 ÉP:  16  

Ügy 14 Pszi  Mf TÉ: 55 FP: 75 

Gyo 14 Méregkeverés Mf VÉ: 104 Pajzsok: 

Áll 16 Fegyverhasználat Af CÉ: 0 AME: 34 

Egé 18 Lélektan Mf Mana pont: MME: 34 

Szé 15 Pajzshasználat Mf 54 Pszi pont: 32 

IQ 14 Kínzás  Mf Leírás: 

Aka 12 Legendaismeret  Mf A rontásérsek vérszínű 
egyenruhájában, alatta egyszerű 
pikkelyvértben (SFÉ:3)parádézik 

Asz 12 Történelemismeret Mf 

Érz 14 Vértviselet Mf 

Fegyveres harc 

Tám/kör Fegyver KÉ TÉ / CÉ VÉ Sebzés 

2 Tőr 44 63 106 1K6 

1 Lovagkard 36 65 111 2K6+2 

1 Pajzs (élezett peremmel) 34 55 139 1K6 

1 Lovagkard és pajzs 36 65 146 2K6+2 

Varázslatok 

Varázslat MP Idézés ideje Hatóidő Erőség Hatótáv ME 

A Hatalom szava 15 1 szegmens Spec 35 30m A 

Szent fény 3 1 szegmens 21 kör 15 Spec - 

Bénítás 12 3 szegmens 7 kör 15 5m M 

Csapás 8 1 szegmens Azonnal 1 15m - 

Izzó vér 22 3 szegmens 14kör 5 2m - 

Láthatatlanság evilági lények előtt 10 2 szegmens 14kör 5 1 szem. - 
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A rontásérsek testőrsége Rózsavértes lovagok 

Kaszt:  Kard Lovagok  

 

Faj:  Ember 

Szint: 5 

Főjellemzők: Képzetségek: Harcértékek: Életerő: 

Erő 15 Vallásismeret  Af KÉ: 20 ÉP: 15  

Ügy 13 Pszi Mf TÉ: 61 FP: 65 

Gyo 13 Fegyverhaszn Mf VÉ: 111 Pajzsok: 

Áll 15 Pajzshasználat Mf CÉ: 3 AME: 27 

Egé 17 Lovaglás Mf Mana pont: MME: 28 

Szé 12 Hátbaszúrás Af 45 Pszi pont: 25 

IQ 14 Nehézvértviselet Mf Leírás 

Aka  13 Legendaismeret Mf Vérvörös egyenruhás, Pikkelyvértes 
(SFÉ:3) katonák Asz 12 Történelemismeret Mf 

Érz 14 Szexuális kultúra  Mf 

Fegyveres harc 

Tám/kör Fegyver KÉ TÉ / CÉ VÉ Sebzés 

1 Lovagi kard 22 71 118 2K6+2 

1 Lándzsa 24 73 125 1K10 

1 Lovagkard és pajzs 22 71 153 2K6+2 

Jól képzett harcosok, általában 6-os csapatokban járnak, jól használják a lándzsa nyújtotta távolsági taktikai 
előnyt . 
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Farkasok rablóbandája (egy közülük) 

Kaszt:  harcosok 

 

Faj:  Ember 

Szint: 3 

Főjellemzők: Képzetségek: Harcértékek: Életerő: 

Erő 15 Íjpuska haszn. Af KÉ:  27 ÉP: 13  

Ügy 14 Pszi Af TÉ: 42 FP: 41 

Gyo 14 Hosszúkard haszn. Af VÉ: 92 Pajzsok: 

Áll 16 Lovaglás Af CÉ: 4 AME: 14 

Egé  16 Pajzshasználat Af Manna pont: MME:  14 

Szé 12 Kocsmai verekedés Af 0 Pszi pont: 12 

IQ  12 Nyomolvasás/eltünt Af Leírás: 

Aka 12 Fegyverdobás Af Posztóvértes (SFÉ:2) szedett-vedett 
emberek Asz 12 Herbalizmus Af 

Érz  14 Erdőjárás  Af 

Fegyveres harc 

Tám/kör Fegyver KÉ TÉ / CÉ VÉ / Táv Sebzés 

2 Tőr 37 50 94 1K6 

1 Hosszúkard 33 56 108 1K10 

1 Lándzsa 31 54 106 1K10 

1 Könnyű nyílpuska 29 20 50m 1K6+1 

Szó szerint szedett-vedett társaság, a legkülönfélébb zsiványokból, tolvajokból verbuválódott csapat. Nem a 
harci tudásuk és taktikájuk, hanem elszántságuk és kiszámíthatatlanságuk teszi őket veszélyessé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyszínek: 
1. Útszéli fogadó 

2. Városi taverna 

3. A rontásérsek székhelye 

4. A környék 3 napi járóföldre a rontásérseki székhelytől 

5. A rablólovag búvóhelye 
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1.Útszéli fogadó
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2. Városi taverna:  
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3. A rontásérsek székhelye Katedrális 
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4. A lovag búvóhelye: 
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5.Ynev térképek 

Rowon: 
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 Kiegészítés a versenymodulhoz  
A versenymodul pontozásában végül nem a modulban szereplő pontértékek voltak az elsődleges 
szempontok, hanem a bírák véleménye a csapat összhangjáról, egyéni teljesítményeiről, aktivitásáról. 
Négy momentum azonban meghatározásra került, amit holtverseny esetén figyelembe lehetett 
venni, mint mérföldkövek: Találkozás a főpappal, találkozás a nemessel, találkozás a 
testőrkapitánnyal illetve a nagy finálé a templomban.  
Emellett a kalandmesterek közül többen úgy érezték, hogy kiegészítik néhány dologgal a modult, és 
ezt a többi mesélő elé is tárták a rendezvény előtt. A legtöbben ezeket a kiegészítéseket 
megfogadták, mert teljesebbé tette az élményt, és kevesebb improvizációra volt szükség. Ezeket a 
kiegészítéseket – apró változtatásokat közöljük itt, a mesélők nevének/becenevének feltüntetésével. 
A szövegből a hangulatjelek kivágásra kerültek. A versenymodulon utólag semmilyen változtatást 
nem eszközöltünk, azt eredetiben közüljük.  
Simon Bishop:  
A főpap ( kerülöm a rontásérsek kifejezést ) meggyilkoltatja a Herceget, aki ágyban párnák között 
éjszaka hal meg. Több komponensű méreggel, hogy azt a testi épségére vigyázó boszmester ( 
hozzáadott NJK ) ne vegye észre. Igyekszik a halál után a hullát is gyorsban eltüntetni, így mire a 
boszmester értesül a halálról, addigra már viszik is az új ideiglenes kormányzó ( a főpap ) utasítására 
a holttestet így nincs alkalma-lehetősége megvizsgálni. De a főpap elszámítja magát mert a 
boszmester az ágyon talált verítékből és pár vércseppből és hajszálból csak kinyeri a méreg mintáit és 
igazolni látszik, hogy a herceggel méreg végzett. De ez még kevés bizonyíték. Összehívja a palota egy 
tanácstermébe a „Hűségeseket” akik az egykori herceg bizalmasai, jó emberei, a világi hatalom 
pillérei. A kamarást, a városi őrség parancsnokát, a katonaság főparancsnokát, és természetesen az 
ifjú testőrkapitányt, hogy mitévők legyenek. A főpap második csapása itt éri őket és az ifjú 
vérfarkassá válva kiírtja mindazokat akik a főpap ellenlábasai, majd elmenekül. Persze farkasként 
ámokfutva az éjjelre nem emlékezve reggel rongyokban tér magához, véres arccal és kezekkel… 
Rögtön tudja hogy valami mágia áldozata lesz de ekkor még nem tud a vérfarkasságról, csak azt hiszi 
elborult az agya és berserkerré vált, talán őt is megmérgezte az a nyavalyás.. De aztán mikor jogos 
óvatossággal felveszi a kapcsolatot a tiszti szolgájával megtudja hogy mi történt, hogy a szövetségesei 
mind halottak, őt vádolják a gyilkossággal és körözik… Így a szolgával elhozatja lovát és fegyverzetét 
és a városon kívül keres menedéket, hogy átgondolja mit tehet ebben a helyzetben. A lányt közben a 
főpap „gyámsága alá veszi” és mivel a palotában gyilkosságok történtek és nem megfelelő a 
biztonság, a katedrálisba szállíttatja… Node visszatérve lovag urunkra, ő a következő éjjelen is 
vérfarkassá válik és ennek hű szolgája éppúgy áldozatul esik, mint a lova. Egyedül marad a vadonban 
remény és támasz nélkül. Mígnem megjelenik egy újabb általunk beépített NJK, aki mintegy a jóval 
később a modulon kívül lejátszódó történelmi események előhírnökeként Dartontól kapott 
elhivatását teljesíti, mikor erre vetődik. Pereg atya talál rá a lovagra és pártfogásába veszi. Mikor az 
ifjú elmondja búját baját, a pap Darton tanácsát kéri és konkrét utasításokat kap miképp szolgálhatja 
urát azzal hogy az ifjúnak segít. Először is bár nem elég Pereg ereje, hogy az átkot levegye, de 
módosítani tudja, hogy ha az ifjú képes legyőzni a Fenevadat önmagában, akkor ne változzon át. 
Ellenben így sajnos a farkas nappal is teret nyerhet, ha a lovag lelke csak egy  
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pillanatra is elgyengül. ( játéktechnikailag: éjszaka -3al asztrálpróba és ha megvan, akkor nem változik 
vérfarkassá, ha nincs akkor igen, ellenben nappal is krízishelyzetben vagy sokkhatásra sima 
asztrálpróbát kell dobnia és ha véti akkor elkezd átalakulni, a vétés mértékének megfelelően sikerül 
megőrízni részben emberségét, azaz félig-meddig tudatos, inkább berserkerhez hasonló tudati 
állapotban marad, nem vérengző mindenkit megtámadó vadállattá lesz… ez ugye fontos lesz a 
befejezéshez.. ) A másik fontos dolog, hogy feltámasztja a lovát ( hogy szintén a nagyjelentnél az élő 
ló ne vesse le rémületében a vérfarkast ). De nem csak őt. Darton parancsára az atya grandiózus 
tervet készít elő: feltámasztja mindazokat szépen lassan, akik köztörvényesek és egyháztagadók lévén 
nem kerülhettek a városbéli Tharrnak szentelt temetőbe, és egy városfalon kívüli őrzés nélküli, 
tisztátalannak bélyegzett helyre lettek sebtiben elföldelve. Ehhez jön még a fiatalember azon 
tevékenységéből származó holtak mennyisége, amit a lelki magára találás után az erdőben bujkáló 
rablókkal együtt vadásznak le. Merthogy a jó lovag amnesztiát hirdet mindazoknak, akik csatlakoznak 
hozzá a gaz főpap elleni harcában és ráadásként kis vagyonkát is kilátásba helyez, amivel legális útra 
térhetnek. Így az erőviszonyok rohamosan javulnak és így esik meg az, hogy a főpap szemét szúrni 
kezdi az ünnepre érkező szállítmányok elmaradásai és ezért küldet ki városi őröket több alkalommal 
is nyomozni, sikertelenül. A lovag jó hadvezetésben és stratégiában, a rablók jók helyismeretben így 
gyorsan és hatékonyan, kíméletlenül lecsapnak, és nem hagynak maguk után nyomokat. No meg 
hullákat sem, akiket ki lehetne faggatni. Ezért dönt végül úgy, hogy profikra, kalandozókra bízza a 
dolgot. Az ifjú és Pereg atya terve amúgy az, hogy az áldozatbemutatás közben, amikor a szakrális 
erővel bírók ( azaz a papok és főleg a főpap ) a Katedrálisban lesznek elfoglalva az áldozati 
szertartással, beszivárogni és megtámadni a főpap rendelkezésre álló katonai erőt, minek hatására 
remélhetőleg előkerül a paplovag is, aki a főpap bizalmasa, minden ügyéről tud, így élve elfogva 
tanúskodhat a főpap ellen, ha akar ha nem, a megfelelő kezekbe kerülve. Így ha bizonyítást nyer, 
hogy a főpap merényletet és puccsot hajtott végre, akkor minden bizonnyal leváltják és hősünknek is 
jó esélye lesz rá, hogy Toron őt nevezze ki kormányzónak, főleg ha lányt is elveszi és ezzel két oldalról 
is legalizálja hatalmát.  
gy játékosaink vagy a főpapnak dolgozva ezt fedezhetik fel, hogy sokkal nagyobb dolog készül itt, 
mint azt a főpap várja és infót szállíthatnak róla, vagy az ifjú oldalát választva egy rongyosokból és 
holtakból álló kisebb sereg élén szállhatnak szembe a város katonaságával, így bár az ifjú akár még 
meg is győzhet róla pár embert, hogy a mesterségesen kreált álhír ellenére ő a jó fiú, de azért a 
többség vagy félelemből, vagy kötelességből harcolni fog ellenük. Mindkét oldalon folyni fog a vér. A 
lényeg az, hogy a terv sikerrel is járna és a főpap hű emberét már-már el is tudják kapni, mikor az 
odaveti a lovagnak, hogy hiába minden, a főpap az áldozat után ( amivel lezárul az ünnep ) rögtön 
nőül is veszi a lányt és onnantól már tényleg mindegy lesz ennek a csatának a kimenetele. No erre 
kattan be a srác és otthagyva a csatát ámokfutásba kezd. Pereg atya pedig a kalandozókat küldi utána 
( ha velük tartanak ) hogy fékezzék meg, vagy ha nem megy, akkor védjék meg, mert sok múlik rajta 
hogy életben marad-e. Az élőholtak porrá omlanak a katedrálisban így a ló is így tesz, amint az ajtón 
beront a farkas, de a modullal ellentétben egy néppel tömött templom várja, ahol kitör a pánik. A 
nép elhúzódni igyekszik így a szélen stárzsáló katonáknak át kell törniük rajtuk, ha a farkashoz 
akarnak férni. Pár bátor városi akár családja védelmében szembe is szállhat a farkassal, de 
esélytelenek. Ha a csapat követi, akkor a katonákat és ezeket fékezhetik meg, ha ellene megy, akkor 
ők az oltárhoz közelebbről, az első sorokból igyekeznek fogadni a farkast. Az áldozatok vére eddigre 
elfolyt így a templomba hatalmas erők gyülekeznek. Az ott lévő kisebb rangú papok meg is próbálnak 
varázsolni de nem sikerül! A főpap pedig felröhög… Ugyanis ( itt jön a Félix féle fordulat ) ő már egy 
ideje nem az, akinek hiszik. Tharr főpapjának  
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helyét egy orvellánus vette át, és a célja pont ez a vérengzés és káosz volt. Így jó ideje már nem 
áldozott saját kezűleg az oltáron, ebből következőleg mindeddig ez az oltár Tharrnak volt szentelve. 
Mindeddig. Ugyanis a most áldozatul bemutatott 50 ártatlan gyermek vére tette immár Orwella 
birtokává a helyet. És mivel a számoknak meg kell lenniük Avida Dolornál is, a menyasszonyi ruhában 
az oltár mellett várakozó lányt kezdi el a vérmocskos oltár felé rángatni a jó papunk. Hogy sikerrel-e 
az már a kalandozókon is múlik. Ha a pap ellen vannak, akkor erre nem kerül sor, mert a pap 
menekülni igyekszik a túlerő elől és ha elkapják inkább meghal, mintsem élve kerüljön a kezük közé. 
Ellenben mágiával is harcol és ha más nem az időközben ide érő bizalmasa, a szintén Orwellánus 
paplovag segítségére is siet. De ha legyőzik, és a farkas még életben lesz, akkor visszaalakul ifjúvá és a 
szerelméhez siet. Ebben az esetben viszont az addigra a pap által befanatizált lány leszúrja őt. ( Mert 
mégiscsak egy mocskos gyilkos és a pap arról is tájékoztatta, hogy az apját is ő mérgezte meg. Pont 
ettől tartva, hogy érte is eljön, mindig magánál hord egy ezüst tőrt. ) Így ha a csapat utólag tisztázza a 
felállást, a hercegkisasszonytól kapja meg az őket megillető elismerést, ( és amnesztiát, a kint megölt 
esetleges katonákért ) és az anyagi jutalmat… Ha a pappal vannak, a pap akkor kezdi a lány 
feláldozását, mikor már harcolnak a vérfarkassal, hogy az halála előtt láthassa meghalni a szerelmét, 
de arra nem számít, hogy a lány sem adja könnyen magát és ha más nem avatkozik közbe, ő döfi le a 
papot ugyancsak az ezüst tőrrel. Így ha a vérfarkas meghal ( merthogy ha a kalandozók rá támadnak, 
ő addig harcol ellenük, míg vagy ő vagy a kalandozók meg nem halnak ), megint csak a 
hercegkisasszony lesz az, aki megálljt parancsol a további vérontásnak és a kalandozókat 
amnesztiában részesíti az elkövetett bűneik miatt és megfelelő bérezéssel ereszti szélnek. No kb 
ennyi az amit módosításra javasoltunk, de persze ez is csak egy opcióhalmaz, amiből bármi 
felhasználható, ha logikusan fűzi be a mesélő az eredeti modulvázba.  
Az ünnep nálam 3 napos, első az Odaszánás azaz a böjt és szexuális önmegtartóztatás napja, második 
az Szabadság azaz az evés, ivás tánc és orgia napja, harmadik az Áldozat napja, amikor a 
katedrálisban áldozatot mutatnak be Tharrnak. Míg az ünnep tart a városban ezt a törvényt most már 
pláne szigorúan veteti a főpap, de ez őt is köti, hisz az ünnep alatt temetést és esküvőt celebrálni 
nem lehet. Ráadásul a szokások szerint a herceg urat és a többieket ravatalozni kellett, hogy 
jobbágyai, nemesi alattvalói tiszteletüket tegyék, még az elföldelés előtt, így mind ott pihennek a 
katedrálisban az ünneputolsó napjáig amikor kiviszik őket a szertartás miatt, de arra hivatkozva, hogy 
hátha a gyalázatos ott rejtőzik még a városban és nem volt elég neki a vérengzésből ( ennek semmi se 
szent, még a végén hullát is gyaláz ) a Katedrális ajtaja a köznép ( azaz a város ) felé zárva áll, de a 
nemesi negyed oldaláról átvizsgálás után megközelíthető. Persze ehhez be kell jutni a nemesi 
negyedbe is, ami meg csak megfelelő papírokkal és indokkal lehetséges, a nemesi negyedet a város 
többi részétől elszeparáló falon át. Ez persze a városfalhoz képest csak egy jelképes, 3-4 méteres fal 
és kapuja is csak egy dupla vasráccsal ellátott egyszerű boltív, de itt mágikus detekció is van, ahogy a 
katedrálisban is. Hiába no, a kyrek tudtak építkezni és a templom eredetileg Weila temploma volt, 
azaz ókyr építészeti remekmű annak minden jellemzőjével ( építészet képzettségben jártasak 
előnyben..) Nálam a katedrális jobb oldalán volt az a köznép számára is nyitott áldozatbemutató 
szentély, ahová Tharr kegyeit keresve a plebsz hordta a galambtól bárányig terjedő intervallumú élő 
áldozatokat, ahol 3 oltáron ( középen a kígyó, jobbról és balról a bak és az oroszlán, ezzel is jelezve, 
hogy főpapunk a kígyó- 
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pápa kegyeit élvezi ) 3-3 pappal váltva folyt a vér az oltárra s onnan egy vércsatornán át a 
Katedrálisba. A balján volt a templomszolgák barakképülete és a szentély őreinek szállásai. Alatta a 
cellasor, ahol az élő áldozatokat szokták volt tartani, ahol most is ott vannak az áldozatok ( 50 
gyermek az Láncbarátok által szállítva ) akik az ünnep harmadik napján áldozatul lesz bemutatva 
Tharrnak. ( de mivel a számok törvénye szerint kell lennie egy 51.-nek is, azt még senki sem tudja ki 
lesz az.. )  
Károlyi Etelka:  
Nálam a mérgezéses haláleset, a hűségesek halála, Pereg atya felbukkanása és munkássága szintén 

így volt. Betettem továbbá jópár színesítő NPC-t is és a játékosokon múlott mit használnak fel belőle: 

Kótor pap az idegölő természetével, egy északiakkal szövetséges fogadós, + az anyósa aki rímbe 

szedett jóslatokkal halmozta el őket pár rézért, a szomszéd kifőzde szakácsa a nagy zárt 3 tengelyes 

szekerével a hátsó udvarában. A Katedrálisnál tértem el a klónomtól: Nálam csak egy részében voltak 

elzárva a testek. A katedrális a köznép felé nyitva állt, az előtte lévő nagy téren kirakodóvásár is 

helyet kapott, ahol Tharr szimbóluma köszönt vissza. Lehet kapni például piros színű (epres, meggyes 

és málnás) keménycukor nyalókát Tharr fejeinek mintázatába öntve. A városi fogadók belső terein és 

a lakosok ruházatán is megjelentek a motívumok. Ünnepi babarugdallózó, kötött pulcsi melyen Tharr 

3 feje látható stb stb… A város él pezseg ünnepel, sorra hordják a népek az áldozataikat Tharr színe 

elé. A katedrális 3 hajójában kapott nálam helyet a 3 fej (középen a kígyóval) Odabenn papok, 

szerzetesek és áldozni kívánó civilek, illetve a helyi őrség. A katedrális alatt helyezték el a tömlöcöket 

ahol az 50 áldozati gyermek + 1 félelf kalandozó NJK hölgy voltak. A paplak a katedrális mellett volt 

található. Nálam a papnak esze ágában nem volt feláldozni a lányt, általa akart világi hatalmat IS. 

Természetesen a volt egy gyönyörűséges ágyasa is. (A hercegkisasszony sajnos kevésbé volt szép. ) A 

leányt nálam a főpap sikeresen meggyőzte hogy a korábbi kedvese valóban áruló, hiszen egyedül ő 

élte túl a vérengzést, stb. Olyannyira megvezette a lányt, hogy az már legszívesebben maga kezével 

végezne volt kedvesével, így amikor a pap megkérte menjen hozzá, azonnal igent is mondott. 

Valamint nálam a Tharr főpap valóban Tharr pap volt. Amennyiben a templomban hatalmas 

mészárlás alakul ki, papok halnak, akkor ugyebár a vér elindul az oltár felé….. (mindenki meghalt 

volna) Azonban Tharr tud a papja által hátrahagyott bizonyítékokról így úgy döntött volna, hogy nem 

küld megtorlást… De ez csak végső megoldás lett volna hogy ne haljanak ott a játékosok. Az enyéim 

sikeresen megoldották a katedrálisban mészárlós jelenet nélkül, ugyanis még a 3. nap előtt 

eltüntették az áldozatokat, de még a főpapot is ellopták. 


