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10 ÉVES A LUMINA CORNU - JUBILEUMI M.A.G.U.S. KUPA 

 

 

 

Modul : Sograk - A hatalom álarca 

 

 

 

Helyszín: Északi Városállamok partvidéke 

Idő: P. Sz. 3689, tavasz eleje 

 

 

 

Előzmények: 

A város ahol játszódik a kaland: Az Északi Városállamok egy kis városában Darmondban 

vagyunk. A település igencsak a határ peremén helyezkedik el. Fontos kereskedő utai vannak, olykor 

sok ember megfordul benne. Az állandó lakosok száma mintegy 3500-ra tehető. Hivatalos nyelv az 

erv, de a toronit is használják. A városnak két része van, az egyik a kikötő része, ahol sok ember 

megfordul nap mint nap. Itt bonyolítják ügyleteiket a kereskedők, itt rakodnak a munkások, és a 

fogadók és kocsmák is itt vannak. Itt a házak építészete egyszerű, ámbár több stílust is fel lehet 

fedezni.  A katonák nagy része is itt állomásozik. A város másik részén a jómódú emberek, kereskedők 

házai találhatóak nagy kertekkel. Ez mintegy 800m-re található felfelé gyalogolva egy macskaköves 

kis úton. A várost déli és keleti irányból kis fal veszi körül, ámbár látszik rajta, hogy már jó ideje nem 

volt használva.   A város  Dahl herceg fennhatósága alá tartozik, vezetőjévé egy Madirius nevű 

embert nevezett ki már mintegy 10 éve. Madiriusnak van egy kis kastély a felső részen, ahol gyakran 

szokott mulatságokat tartani, ami kedvelt helye a jómódú kereskedőknek, nemes embereknek. A 

város igencsak a határ közelében fekszik egy nagy hegység lábánál, amin egy jókora fennsík található. 

Tavasz eleje van, ilyenkor itt gyakori a hegy lábánál a nagyon ködös idő. A város kapitánya Vardel 

Conaris, mintegy 120 katona tartozik a fennhatósága alá, amiből 30 a fenti városrészt vigyázza. 

 

https://www.facebook.com/events/1585296288403507/?ref=4
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A fennsíkon élő nomádokról: A fennsíkon él  7 kis nomád törzs (Medve, Vipera, Szirti sas,  

Farkas, Hópárduc, Menyét, Kőszáli bak) 

 Egyenként mintegy 500 fős lakossággal rendelkeznek. Pontosan nem tudni mikor érkeztek, becslések 

szerint pár száz évvel ezelőtt. A nomádok igen visszahúzódó életet élnek, a fennsíkot ritkán hagyják 

el, békeszerető emberek. Olyan félnomád életet élnek, főként állatokat tartanak. A nomádok 

eredetüket egy Shalsshan Dan nevű sámánhoz vezetik vissza, aki a törzsével vándorolva itt lelt 

menedéket. 7 fia között akinek átadta a tudását, felosztotta a legelőket és így alakult meg a 7 testvéri 

törzs. Minden törzsben csak egy sámán van,  az ő utódai vehetik csak át a helyét. Ha egy törzsben 

meghal a sámán utód nélkül, akkor egy másik törzsnek kell egy sámánt adnia a szokások szerint. A 

sámánok fő erejét egy titokzatos vörös maszk adja, amit még Dan hagyott az utódaira. Azóta a 

hagyományoknak megfelelően minden törzs sámánjánál egyenlő ideig van a maszk. Halálos ágyán 

Dan csupán annyit mondott, hogy használják a maszkot és védjék a fennsíkot. 

A nomádok igen fontos szerepet játszanak a környező városok szempontjából is. A hegyekben főként 

orkok és egyéb veszedelmek tanyáznak. Dahl herceg éppen ezért megegyezett a törzsekkel, hogy 

élhetnek a fennsíkon, nem kell adót fizetniük, semmilyen kötelességgel sem rendelkeznek, csupán 

védeniük kell a területet az orkoktól. Ez fontos érdeke, ugyanis a kereskedő utak biztonsága 

mindennél fontosabb a gazdaság zavartalan működése miatt. A nomádoknak lényegében határőr 

szerepük van. Állandó készültségben vannak. A harc vezetése nem a sámánok feladata, erre a 7 

törzsnek egy közösen megválasztott vezetője van Sanir Üyok, egy harcedzett nomád vezető, aki sok 

támadást vert már vissza.   

A fennsík története a küzelmúltból: Egy nagy hatalmú gonosz, nem evilági lény harcolt, egy 

ugyancsak nem erről a síkról származó lénnyel. Konfliktusuk eredete már a másik síkról ered. A lény 

orkokat hajtott szolgasorba, de így is igen hamar legyőzték. Erejétől megfosztva, mágikus béklyókkal 

sújtva menekült a fennsíkra ahol egy hely gyomrában rejtőzött el. Az üldözőinek ismeretlen okokból 

el kellett hagyniuk a síkot, ám az orkok a nyomába eredtek. Nem csupán bosszúból, hanem a 

sámánok felismerték, hogy így legyengülten ki lehetne használni az erejét. A lény, aki egyébként 

szoros kapcsolatban  van a tűzzel és a gonosz mágia formákkal, felismerte, hogy egyedül nem bírja 

átvészelni, ezért paktumot kötött a síkon élő, kitaszított, őrült varázs tudókkal. Ennek következtében, 

a fensík hamar élőholtak és káosz teremtmények otthonává vált. A varázstudók  erőt kaptak a 

lénytől, a lény pedig ideiglenesen biztonságban volt. A dolgok hamar rosszra fordultak, ugyanis a 

kaotikusság miatt instabillá vált a hely, valamint egyes varázstudók megpróbálták a lényt átverni és 

elorozni az erejét szemben a megegyezéssel. A lény ellenük fordult, valamint az ekkorra már jelentős 

katonai erőket küldtek a közeli városokból, hogy leszámoljanak a sok élőholttal, akik már nagyon 

veszélyeztették a környéket. Ennek eredményeként gyorsan összeomlottak a mágiahasználók, utánuk 

csak kóbor lényeikből és élőholtjaikból maradtak. Ekkor érkezett a síkra egy nomád törzs, aminek a 

vezetőjével szeráfi paktumot kötött a lény.  Ennek eredményeként született meg egy vörös maszk. A 

nomádok eleinte még emberáldozatokat is mutattak be a maszk “szellemének” , ám ez a szokásuk az 

utóbbi időkben feledésbe merült. A paktumot kötő lény neve Sograq volt, ám ma már ezt a maszk 

nevével azonosítják. A maszknak köszönhetően a nomádok azóta is megélnek a fennsíkon és őrzik a 

területet. A lény pedig befészkelte magát egy hegy mélyére, ahonnan azóta láva folyik néha. Minden 

fizikai kontaktust megszüntetett, úgymond befalazta magát. Átvészel és erőt gyűjt, a paktum 
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értelmében a maszk minden egyes használata során kicsi erőt kap. A mostani nomádok már semmit 

sem tudnak az egészről. A lénnyel játéktechnikailag nincs lehetőség találkozni a kalandban.  

Az elmúlt 10 nap eseménye: Latash, a Farkas törzs sámánja a törzs fő szellemére hallgatva 

szövetkezett előzetesen Madiriussal, hogy mikor hozzá kerül a maszk majd megszökik, a városon 

keresztül pedig elmegy új területeket keresve, ezzel biztosítva a szabad útját. A farkas szellem többre 

vágyott már, a többi szellemmel szemben nem tudott érvényesülni. Ha sikerül a terv, akkor az új 

törzs a maszkkal megerősödhet, ő pedig kisebb entitássá is válhatna, amire már régóta vágyott. 

Latash kivárta, mikor hozzákerül a maszk, és megpróbált megszökni törzsével a fennsíkról a terv 

szerint a város felé, de nem ment minden simán, a többi sámán hamar megérezte és csak harcok 

árán tudtak eljutni a városig. A harcokban Latash komolyan megsebesült és kimerült volt. A városba 

érve a megmaradt emberei a város egy félreeső részén telepedtek le ideiglenesen, amíg Latash 

felépül. Ott laktak a szegények, arrafelé volt sok elhagyatott ház ahol le tudtak telepedni.  A 

városbeliek nem voltak rossz kapcsolatba a nomádokkal, ezért nyugodtan fogadták őket. Latash 

bőséges ajándékot hozott Madiriusnak, ő pedig elkezdte orvosaival gyógyítatni. Azonban mikor 

lázasan és eszméletlenül feküdt az ágyában, felfedezték nála a maszkot. Madirius hallott már a 

maszkról, sejtette, hogy mivel áll szemben. Nem tudott ellenállni  a kísértésnek, a varázstárgyak 

mindig is a gyengéje volt. Eldöntötte, hogy megszerzi a maszkot magának. Halála előtt a sámánt 

kivallatta. Megtudta tőle a maszk valódi erejét, valamint azt is, hogy csak a sámánok képesek 

használni senki más sem. Azt is megtudta, hogy a maszk letelepedésük óta megvan, és régebben még 

áldozatokat is mutattak be a maszk szellemének tiszteletére, valamint azt is, hogy a sámánok egy 

testvéri törzsszövetség, minden sámán rokoni viszonyt ápol egymással. Ebből Madirius sejtette, hogy 

szeráfi paktum állhat a háttérben. Azt is sejtette, hogy vérvonalhoz kötött, ezért nem tudja használni. 

Rendelkezett egy varázstárggyal, egy lélekkristály kehellyel , amivel a sámán lelkétbebörtönözte, első 

lépésként a maszk erejének megszerzéséhez. Tudta, ha megszerzi a sámánok vérét és lelkét, akkor 

átruházza magára a maszkot, és ő is paktumra kényszerítheti a lényt. Már ekkor is nagyravágyó 

hatalmi terveket szövögetett... Másnap bejelentette a farkas törzs megmaradt tagjainak, hogy a 

sámán sajnos nem élte túl a sebesüléseit. Miután megbizonyosodtak róla, el is mentek a többi törzs 

bosszújától tartva. Hamar jött a többi nomádoktól a követség is. Madirius velük is kedvesen bánt, 

megbizonyosodhattak a sámán haláláról, de a maszk persze nem volt nála Madirius elbeszélése 

alapján. Nem tudtak mást csinálni,  követet küldtek a herceghez, jelenteni a helyzetet.  A farkas 

szellem tudatában volt, hogy a törzsben van egy fiatal, aki rendkívüli képességekkel rendelkezik. 

Kapcsolatot létesített vele, nem volt nehéz beleegyezésre bírni, hogy bosszulja meg Latasht. Teste 

alkalmas volt rá, hogy kíbírja a megpróbáltatást. Az ifjú a falon belül maradt rejtőzködve a romoknál. 

Másnap már megtestesült két támadás erejéig a farkas. Az első próbálkozással sikertelenül, mivel 

Madirius számos varázs tárggyal rendelkezett. Ezután még jobban figyelt a dolgokra, de arra nem 

számított, hogy a második próbálkozás a feleségét fogja érni, aki a fal előtt sétált mikor megtámadta 

a farkas. A felesége belehalt a támadásba, Madirius pedig rendkívüli állapotot rendelt elő (A 

kastélynegyedbe 20 őr lett átrendelve a kikötőből, így mintegy 50 őr szolgál itt jelenleg. A város körüli 

falakon is éberebbek az őrök. Az őrök 3-5. Tsz-ű harcosok hosszú karddal és láncinggel felszerelve. A 

kastélynegyedben 5db 5 fős csapatot osztott be a kapitány járőrözésre , ők 15-20 perces köröket 

tesznek meg lefedve az egész területet. Az egyik csapat közvetlen a kastély körül figyel, 4-4 ember az 

első és hátsó bejárat körül , 6 őr pedig 5 perces köröket tesz, ez persze a kastély belső őrségén felül. 
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A falakon ezen részén mintegy tucat őr szolgál). Persze tudta hogy miért volt a támadás, de a többi 

törzs sámánjait sejtette a tettek mögött (a farkas törzs megmaradt tagjai lényegében nők és fiatalok, 

köztük nem volt senki aki árthatna neki véleménye szerint). Felküldte a saját (kalandozó)csapatát a 

kehellyel, hogy minél előbb vegyenek bosszút, és azt mondta nekik, hogy a sámánok vérébe mártsák 

meg a kelyhet haláluk előtt. Madirius lánya Enriella nemrég érkezett haza a városba. Apjával nincs jó 

viszonya, anyja halál híre igen megrázta. Kalandozókat fogad fel, hogy minél előbb diszkréten 

kiderítsék az igazságot, és a tettes megfizessen. 

 

A kaland menete: 

1. Megbízatás, nyomozás (~1 óra) 

2. Út a fennsíkra (~fél óra) 

3. A Fennsíkon (~1,5 óra) 

4. Nomádokkal való találkozás (~1 óra) 

5. Visszatérés, farkas  szellem elintézése (~1 óra) 

6. A leszámolás (~1,5 óra) 

 

Megbízatás, nyomozás 

A kaland kezdetekor össze kell foglalni előzetesbe, hogy a legutolsó küldetésük után 

Darmondt kikötőjébe a fogadóban töltöttek pár napot. Ekkor sok pletykát hallottak a 

nomádokról meg valami fertelmes szörny támadásáról. Azutáni napon ennek kapcsán 

felkereste őket egy Symerís nevezetű ember a kikötőben, aki Enriella hölgy nevében felkérte 

őket egy feladatra. (Itt lehet akár hírnév kapcsán vagy akár véletlen is...). A kaland ott 

kezdődik, hogy Enriella meghívja őket a kastélyban található saját lakrészébe, ahol ismerteti 

velük a megbízatás részleteit. Megvendégeli őket, italokkal, gyümölcsökkel egy tágas 

szobában. A szobán észrevehetőek a gyász színei, egy kicsit rá is nyomja a hangulatát az 

egész beszélgetésre. Enriella is igen visszafogott az alkalomnak megfelelő öltözékben jelenik 

meg. Elmondja nekik, hogy nemrég érkezett a városba (mert ugye ő nem itt lakik) , és rögtön 

ez a hír fogadta, ami nagyon lesokkolta. Éppen ezért szeretne a dolgok után járni,  ki volt a 

tettes és miért.. Kihangsúlyozza, hogy szeretne diszkrét eljárást, valamint azt is hogy jó lenne 

minél előbb elintézni a dolgot, ugyanis nem szeretné, hogy a városőrség vagy valaki más 

megelőzze. (még ha konkrétan nem is tudja hogy 7 nap múlva megérkezik Dahl herceg 

kivizsgáló csapata). Ha kérdezik mindenre őszintén válaszol az üggyel kapcsolatban, de ő sem 

tud sokat. Ha kérdezik, elmondja, hogy apjával nem igazán tartotta a kapcsolatot, anyjával 

sem találkozott mostanában, de úgy tudja, hogy minden rendben volt eddig, jól megvoltak. 

Nyilván a nomádokról ő is hallott mint legkézenfekvőbb emberek akiknek közük lehetett az 
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egészhez, de nem tud semmi konkrétumot a történtekről.  Cserébe megtakarított pénzt tud 

ajánlani.  

Fontos: Enriella a találkozó előtt kiürítette elméjét, azaz 0 Manaponton van, így varázsló nem 

tudja detektálni, hogy varázshasználó. Van neki egy amulettje, ami +25MME-t ad neki, ez 

látszik a nyakában, erre ha kérdezik, azt mondja, hogy családi ékszer. A kalandorokra a 

látogatás során küld egy kis pók (Lásd: Fekete özvegy) familiráist, amin keresztül érzékel és 

varázsolni is képes majd saját belátása szerint (egyéválás+kékbábu). A kalandoroktól esetleg 

szimpatikus viszonyban álló dolgot is szerez, ki tudja később hátha hasznát veszi. (pl. nyáluk a 

pohár szélén.  

Amelyik Km-nek káosz/halál jellemű csapata van, az a  következőképpen járjon el: A 

boszorkány biztonsági okokból (előzetes megfigyelésekre hivatkozva) egy cselédet álcáz a 

saját mására (Symerís  segítségével), és ő játssza el a szerepét a megbízatás során. Ez 

biztonsági okokból teszi (kalandorok elfoghatják, kivallatják, bármi kitelik tőle.) A cseléd csak 

az neki elmondott információkat tudja, a boszorkány mágiája segítségével manipulálhatja is 

a háttérből. Ekkor a cseléd is megkapja a tudatvédő amulettjét. Ha bármi baj lenne akkor a 

fejvadász és boszorkány a háttérből beavatkozhat, valamint a nemsokára megérkeznek a 

kastély őrei. 

Ezután a városban információ szerzéskor könnyen megtudhatják, hogy kevesebb mint egy 

hete volt pár nomád akik lejöttek a hegyről, de másnap már tovább is mentek. Kevesen voltak, 

főként gyerekek asszonyok, pár sebesült, meg hogy nem úgy néztek ki mint akik alaposan felpakoltak 

egy útra. Ha megnézik a helyüket a szegények lakta részen a romvárosban, szinte semmit nem 

találnak(ha céltudatosan keresik majd a nomád ifjút akkor is sok idő megtalálni, véletlenszerűen nem 

fognak belebotlani), az ottani lakosok esetleg tudnak mesélni róluk, hogy igen elkeseredettek voltak 

és siettek. Ha a városőröket megkérdezik, hogy hogy jöttek be, azok az igazat mondják, hogy ők is 

idejöhetnek a városba vagy átutazhatnak nem vonatkozik rájuk semmi.   A városban nem volt semmi 

probléma, az emberek békés népnek tartják a nomádokat. A farkas támadás a felső város részen 

bizonyára sok pletykának lehet az alapja, tehát erről biztosan fognak hallani több változatot is. A 

hivatalon változat úgy szól, hogy egy elszabadult vadászeb tépte szét az asszonyt. Felkereshetik a 

gyilkosság helyszínét, hiszen nyilvános helyen van a város mellett. Használható vérnyomokat nem 

találnak már, a mediterrán jellegű vidéken télen sok eső esik. Ha megpróbálnak vadászkutyákkal 

(mint pl. véreb) a vérnyomok vagy a feltételezett farkas után eredni, az hamar furcsán fog viselkedni, 

ugyanis a farkasszellem jelenléte megzavarja a kutyákat, azok félnek és zavarodottak szinte az egész 

városban. Erre nem kell felhívni a játékosok figyelmét, csak ha kimondottan ilyen téren érdeklődnek. 

Ha bárd élő történelem varázslattal próbálkozik, akkor láthatja a gyilkosságot, persze ezzel nem fog 

eljutni a romvárosba a nomádhoz, hiszen ehhez szinte végtelen sokszor meg kellen ismételnie a 

varázslatát. Ha a romvárosban próbálkozik szintén láthatja a múlt eseményeit, de az ifjú nomád 

helyét ezzel sem fogja megtalálni, ugyanis ez csak egy kis területre alkalmazható. A fennsíkról ha 

érdeklődnek nem tudnak sokat az emberek, ugyanis szinte senki sem jár arra. Ha valaki viszont Biasor 

atyához keveredik sok információt szerezhet. A fiatal atya a város egyetlen papja az elhanyagolt Krad 

templomban. Ő nemrég lett kinevezve, de előde kutatásokat folytatott a fennsíkról is. Beszél a 
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nomád törzsekről (a maszkról nem tud, de annyit tud, hogy valaha volt egy nagyhatalmú tárgyuk 

aminek segítségével hirtelen megerősödtek), valamint a nekromanták tevékenységéről és 

pusztulásáról is mesél. Az élőholtakra felhívja a figyelmüket, ha kell a fegyvereiket is megáldhatja. 

Térképet sajnos nem tud adni a fennsíkról. Ha bármi egyébről érdeklődnének: A város urát Madiriust 

rendes embernek ismerik, a város az utóbbi időkben nem volt semmiféle veszélynek kitéve. 

 

 

Út a fennsíkra  

A fennsíkra vezető út kicsit több, mint fél napos. Látszik, hogy néhanapján használják, valamint 

valamennyire ki van alakítva. Ettől függetlenül néhol igen kanyargós, valószínűleg egy régi medert 

követhet a nagy részén. Az út lóval sem jobb, de lehet vezetni a lovat. Az út mellett sokszor igen 

meredek, sziklás a vidék, nem könnyen járható. Az út háromnegyedénél van egy rész ahol egy jókora 

szakaszra igen összeszűkül az út. Itt szikla vidéken jártas egyének meg tudják mondani, hogy 

lényegében egy nagyobb kőzet lemez van felgyűrődve, ez lehet az alapja a fennsíknak. Itt már a fal 

igen meredek, csupán jó mászónak lenne érdemes megpróbálni. Innen látszik a helyen, hogy ez 

fentről is valószinűleg az egyetlen út lehet lefelé. Az  egyik részen egészen összeszűköl a hely, 

mintegy kis szurdok, majd 15m-es meredek fal mindkét oldalról. Itt található egy nagy boltív, ami 

szorosan illeszkedik a falhoz, tehát megkerülhetetlen. A boltív mintegy 5 méter magas, fekete 

kőzetből készült, rajta lekopottnak tűnő, kivehetetlen minták. Egy építészethez hozzáértő egyén 

megmondhatja, hogy a boltíven eredetileg lévő domborműveket valószínűleg megpróbálták 

csáklyákkal megrongálni nem sok sikerrel, csak éppen annyira, hogy ne lehessenek felismerhetőek. (A 

kőzet nagyon kemény). Varázsló ha megvizsgálja gyenge mágiát érez a kőzetből, valamint 

rajzolatokat is talál rajta, amiből szintén érez mágiát, de nem rúnamágikus rajzolatok. A rajzolatokon 

látszódik, hogy sokkal későbbiek és épek. Pap karakter 25% eséllyel felismerheti, hogy ezek szakrális 

mágiával készült rajzolatok. A rajzolatokat valóban Krad papok és szerzetesek készítették még régen 

az élőholtak távol tartása szempontjából,  s azóta rendszeresen megújítják a varázslatokat.  3 

mágikus rajzolat van elhelyezve a boltíven, mindegyik 6K6 tűzkitörés (mint a szent tűz) borítja be 

akire aktiválódik. Mindenféle élőholt, túlvilági lény, negatív életenergia, nekromantikusan eltorzult 

aura esetén aktiválódnak a varázslatok. Emberi vért fogyasztó Wier esetén egyenként 5% esély van az 

aktiválódásra. Ezután már nincs messze a fennsík. A fennsíkra felérve óriási rögös-füves pusztaság 

terül el előttük és nagy hegyek a fennsík körül mindenfelé. 
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A Fennsíkon 

A fennsíkon található helyszínek:  

● Elhagyatott torony és romok: Nem messze ahogy felérnek, egy tornyot találnak balra 

menet. A torony eredeti célja valószínűleg megfigyelőhely lehetett, ugyanis a majd 8 méter 

magas torony tetejére érve rá lehet látni a felvezető út nagyrészére. A torony egy kiszögelés 

szélére épült, ránézésre elég rozogának tűnik, az idők megviselték már. Az oldalán felfelé egy 

spirális lépcső vezet. A kő igen töredezett és kilazult már, minden egyes használat során 10% 

esély van valamilyen balesetre. A torony igen egyszerű építésű, a belseje üreges,  csupán egy 

felső szintje van, ahol valaha csapóajtó lehetett. Nem messze a toronytól romok maradványai 

fogadják őket. Valaha több kisebb épület lehetett egy kis domb takarásában. Hajdanán még 

az itt élő varázstudók építtették őket. Kisebb barakkok, börtön, raktárak. Mára csupán kő 

rom maradt belőlük, a legyőző katonák teljesen leégették és ledöntötték őket. Ideérve a 

kalandorok K6+2 db harcos csontvázzal találkozhatnak, akik sűrűbb fűcsomók alól bújnak elő. 

(Lásd: Élőholt harcos). Sok év alatt teljesen eltorzult a lelkük, mindenkit megtámadnak. 

Élőholt parancsnoklással rávehetőek, hogy beszéljenek, de csupán a régmúlt eseményeiről 

tudnak még a nomádok előtti időkből emlékfoltokat. (Varázstudók tevékenykedése, 

legyőzésük) 

 

● Fő romok : Majd egy órás út után a fennsík belsejébe haladva megtalálhatják a  fő romokat. 

Ez főként 2 nagy épület alapjait foglalja magában: Az egyik a varázstudók épülete volt, ahol 

laktak , míg a másik  nagyobb ahol kísérleteztek. Mára mindkettőből csupán a lejárat, azaz a 

pince maradt meg épségben. A lakóépületnek kis pincéje van, elhúzható kő lappal. Itt 

tanyázik Madirius által felküldött összeszokott csapat, akik korábban már számos 

varázstárgyat szereztek neki. Vezetőjük Razovusz, egy törvénytelen, de ravasz és ügyes 

ember, aki már sok gyilkosságot tervezett meg. A csapat egyelőre itt tanyázik biztonságban 

meghúzva magát az élőholtaktól és egyebektől éjszakára. Azért lettek ideküldve, hogy 

orvtámadásokat intézzenek a nomád sámánok ellen. Meg kell ölniük az összes sámánt, 

vérüket  bele kell folyatni a lélekkristály foglalatú kehelybe (amivel a lelküket is bebörtönzik). 

A kaland kezdete előtti 2. nap sikeresen megölték a Szirti Sas törzs sámánját. Ezzel tovább 

fokozták a bajt, de most már igen ellenszenvesek a nomádok bárkivel. A fennsíkon számos 

szellem, élőholt lélek kóborol, ezért a fennsíkon pszi üzenetváltás nem lehetséges. Ha 

találkoznak a kalandorokkal Razovusz azt gondolja, hogy Madirius küldte a csapatot az ő 

megsegítésükre. Kikérdezi őket, és ha azt mondják, hogy Madirius vagy a város küldte őket, 

akkor lényegében beveszi őket a csapatba mint erősítés. Ha nem tudja eldönteni 

mondandójuk alapján, akkor távolságtartóan bánnak velük, megfigyelik őket.   Amennyiben 

elmondják valódi céljukat, akkor rosszra fog fordulni a helyzet és megpróbálják őket eltenni 

láb alól. Továbbiakban amennyiben ügyesen játszanak, számos árulkodó jel van, hogy 

Razovuszéknak mi lehet a célja. A pincében egy megkötözött nomádot vallatnak, a 

gyilkosságok tervezését megláthatják. Előbb utóbb biztos ki fog derülni a kalandozóknak 

Razovuszék célja, ami fontos információ. Ezután hogy hogyan cselekednek rajtuk áll. Ha 
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lelépnek az orvgyilkos csapattól, azok nem fogják őket követni, hiszen nem ez az elsődleges 

feladatuk, de ha a fennsíkon maradnak megpróbálják rájuk terelni a gyilkosságokat és ártani 

nekik.  

 A másik lejárat le van láncolva és egy pecséttel meg van jelölve (nem mágikus). Ez egy nagy 

2,5X3 méter nagyságú kétszárnyú ajtó lefelé. Ez volt a kísérleti laboratórium pincéje. Egy 

szintes, mintegy 20 nagyobb cella található itt. Az összes üres, de az egyikben egy förtelmes 

élőholt található (Lásd:Belcser). Az őrült varázstudókat legyőző erők akadályba ütköztek a 

lény végleges elpusztításával, ugyanis nem tudták a lelkét elűzni, teste pedig újraépült 

mindig, tehát legjobbnak látták ha bezárják és lelakatolják a lejáratot. Ha esetleg a 

kalandorok lemerészkednek, megtalálhatják a lényt, aki megpróbálja őket rávenni, hogy 

szabadítsák ki a cellából (szinte bármivel, de persze véletlenül sem tartja be a szavát). Vannak 

átlátszó cellák is , de a fele az teljesen lefedett acél fallal. Az élőholt cellája is ilyen, bent teljes 

sötétség van. A cellához nincs meg a kulcsa, azt tönkretették a bezárói. Zárnyitással (-20%) 

vagy mágiával ki lehet nyitni.  

 

● Kis ork táborhely: Ahogy felértek a fennsíkra jobbra egy fél órányira  dombok takarásában 

található egy kics táborhely, amin látszik, hogy már sokat használtak. Felépítése: tűzhely, 

vagy 3 rossz sátorszerűség, és állatcsontok szétdobálva. Jelenleg 4 beszabadult ork 

rejtőzködik itt (Lásd: Orkok). Egy kecskét zsákmányoltak a nomádoktól, éppen azt sütögetik. 

Bárkit megtámadnak, aki erre merészkedik.  

 

● Élőholt területek: Ez a fennsík jobb oldala mentén lévő kis sáv. Itt van a legtöbb élőholt a 

fennsíkon. A terület láthatóan kihalt, nincsenek állatok. Ezt a területet a nomádok mindig is 

elkerülték. Itt sok csontvázat és egyéb élőholtat bevethet a km. Ha sok ideig tartózkodnak itt 

(esetleg itt táboroznak) akkor megjelenik a Lidérc úr és megtámadja őket. 

 

A fennsíkon tartózkodásuk közben találkozhatnak a fennsík veszedelmeivel. Erre egy táblázat ad 

segítséget: k100-as kockadobással eldönhtejük, hogy mikkel találkoznak majd kalandoraink az út 

során. A környék igen veszélyes, valamint úgy vannak az értékek kiszámítva, hogy naponta (egyszer) 

vagy kétszer dobjunk, egyet nappal, valamint egyet éjszaka . A fennsíkon jó eséllyel eltölthetnek pár 

napot így lesz alkalmuk párszor harcolni. Természetesen a km maga is bedobhat kedve szerint 

ellenfelet ha nagyon unatkozik a csapat.  

 

Név Nappal Éjszaka 

Lidérc Úr 97-100 92-100 

Hegyi Gorgon 82-96 84-91 

Orkok 70-81 74-83 

Kóborló szörny 60-69 62-73 

Élőholt harcosok 55-59 35-61 

Vadállatok (farkas, medve, stb ) 45-54 30-34 
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Nomádokkal való találkozás  

Az információ megszerzése koránt sem mindegy, hogy hol és hogyan történik majd. Az alábbiakban a 

legközelebbi 4 törzs van tárgyalva, a maradék távolabbi 2 ha netán oda lyukadnának ki a Km-re van 

bízva ezek mintájára.  

● Szirti Sas törzs: Ezen törzs igen mérges, ugyanis Razovusz és emberei megölték az öreg 

sámánjukat Warattanko-t. Ha kifigyelik könnyen észrevehetik, hogy itt több komor harcos 

van mint akik harcra (bosszúra) készülnek, amit komolyan is fontolgatnak. Mivel nincs sámán 

igen nagy fejetlenség van. Ha ide mennek a kalandozók, akkor biztosan nem lesz neki jó vége. 

A merénylet kapcsán láttak páran városi embereket, valamit minden jel arra utal, hogy nem 

ork tette. Ennek megfelelően a kalandorokat a gyilkosokkal fogják azonosítani. Elfogják és 

tömlöcbe rakják őket, ha szerencséjük van megkímélik az életüket. Itt nem állnak le velük 

tárgyalni, semmi információt nem fognak megtudni (A törzs maga sem tud a maszk 

eltűnéséről, hiszen csak a sámán tudott, aki nem mondta el az egyszerű embereknek). 

● Vipera törzs: Itt sem lesz sokkal jobb fogadtatásuk. A törzs fiatal tapasztalatlan sámánja 

Hati ég a vágytól, hogy bizonyítson. Embereit hadba szólította, és azt tervezgeti, hogy 

visszaszerzi a maszkot, ugyanis érzi a közelségét. Ha közel lopakodnak láthatják, hogy a 

nomádok mind fegyverbe vannak még a gyerekek is. Harci díszítésekkel vannak ellátva, 

valamint harcias dalokat énekelnek. Ha velük próbálkoznak a kaladozók könnyen harcra 

keveredhet a sor. Elfogják őket, aztán kikérdeznek mindet. A fiatal sámán igen önfejű, hallott 

a szomszédos törzsbeli merényletről, így igen kételkedő, mindenképpen azt hiszi, hogy ártó 

szándékkal jöttek, ezért még pár napig fogva tartja őket. Ha sikeresen beszélnek vele 

valamiképp, akkor hallhatnak a maszkról és hogy ők is azt keresik. A városban történő 

farkastámadásról csak annyit tud mondani, hogy nem az ő törzsük volt. Úgy engedik el őket 

2-3 nap múlva, hogy szerezzék meg nekik a maszkot és akkor annak a segítségével majd ők 

segítenek a saját ügyüket kideríteni.  

● Menyét törzs:  A vezetőjük Rikinasu, egy középkorú sámán. Az ő törzse lett volna a soron 

következő a maszk birtkolásánál, ezért már a területeiket védő mágiák igen gyengék. A 

sámán igen ideges, ugyanis több emberre lenne szüksége a területe biztosításához az 

élőholtaktól és vadállatoktól, elvonni pedig nem tud a jelenleg erősödő ork támadások miatt. 

Az emberek éberebbek, sokszor kisebb csapatokban járőröznek a területük határán, 

állataikat is többen őrzik. Ha ide mennek a kalandozók, már szívélyesebben bánnak velük. 

Mindenképpen gyanakvóak, szeretnének megbizonyosodni, hogy a kalandorok nem  ártó 

szándékkal jöttek. Bármilyen nemű harcias fellépés, nemtetsző hangnem a sámán 

rosszallását fogja igen könnyen kiváltani. Ha sikerült jó benyomást kelteniük, akkor 

fegyvereiket elveszik, és ezért cserében beszélhetnek a sámánnal. A sámán miután alaposan 

kikérdezte őket, és megbizonyosodott, hogy nem ők voltak a szirti sas sámán gyilkosa, 

válaszol az ő kérdéseikre is. Elmondja, hogy a maszkot keresik, ami a Farkas törzzsel tűnt el. 

Megemlíti, hogy érzi a maszk közelségét, tehát nem lehet a városon túl. Amikor a maszkról 

beszél ideges, olykor a vágyakozás jeleit lehet felfedezni rajta. Amennyiben említik a 

támadást, elmondja, hogy nem ők voltak és valószínűleg nem is a többi törzs, és mivel ő ezt 
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még nem tudta meg is lepődik. Ha leírják neki a részletes támadást, akkor megállapítja, hogy 

erre csak sámán képes (és 30% eséllyel elmondja, hogy nagyon ritkán különleges képességű 

“nemsámán” nomád is lehetséges), és 50% eséllyel felismeri a Farkas törzs szellemét. Ha 

rákérdeznek a farkas törzsre, akkor elmondja, hogy a Latash megszökött a maszkkal a 

városba ment és ott látták a holttestét az emberei is miután utána mentek, de a maszkot 

többet senki sem látta. Természetesen ha nem osztanak meg minden információt, akkor csak 

a korábbihoz hasonló eset következik be: nekik a maszk kell és hozzák azt vissza... 

● Medve törzs : Messziről láthatóan a legnyugodtabb törzs. A nomádok itt kezelik 

legjobban a helyzetet, ami az öreg és bölcs sámánnak Narkud Bilgonnak köszönhető. Az 

öreg sámán gyakran ül jurtája ellőtt bódultan a szellemek útmutatását kérve. Ha ide mennek 

itt nyugodtan beszélhetnek az öreg sámánnal. Az öreg igen tapasztalt és nyugodt, 

barátságosan bánik velük. Elmondja nekik részletesen a történteket, hogy a Latash ellopta  

maszkot, és hogy a városba menekült. A nyomában lévő nomád harcosok mikorra odaértek 

már csak holtan találták meg ugyanis belehalt a sérüléseibe, a város kapitánya megmutatta 

nekik a holttestet, de azt mondta, hogy nem találtak nála semmi maszkot. Elmondja, hogy a 

farkas törzs többi tagja szétoszlott, sokan elhagyták a fennsíkot és várost is (madár szemén 

keresztül látta), de a maszk közelségét még érzi, nem lehet a városon túl . Ha leírják neki, 

hogy miért jöttek és a farkas támadást,elmond mindent (ő sem tudott róla természetesen): 

Erre csak sámán képes vagy nagyon ritkán különleges képességű “nemsámán” nomád is 

lehetséges ilyen képességgel. A Farkas sámán szellemét felismeri, elmondja, hogy csak a 

farkas törzsből való lehetett az aki ezt csinálta. Nyilván ő is kihangsúlyozza, hogy nekik 

szükség van a maszkra, különben pusztulás fenyegeti őket, az orkok ellen nincs esélyük a 

maszk nélkül és a területük levédéséhez is kell. Felajánlja, hogyha bármit tudnak a maszkról, 

netán visszahozzák nekik, akkor azt meghálálják busásan, és segítenek nekik bármiben 

amiben kell a maszk erejével. 

A maradék két törzzsel ne valószínű, hogy találkoznak, de amennyiben igen, a Kőszálli bak törzs 

hasonló beállítottságú, mint Medve törzs, a hópárduc sámánja pedig a Menyét törzsre hasonlít. 

/A kalandorok ha visszatérnek a városba, és meg akarnak bizonyosodni Latash haláláról (mivel lehet 

ezt eddig nem tudták), megtudhatják a városőrkapitánytól, hogy a felcsernél meghalt, és miután 

bemutatták az üldöző nomádoknak a holttestet, akik átkutatták, a holttestet visszaadták a saját 

törzsének, akik egy félreeső részen gyorsan el is égették szertartásosan, majd továbbáltak.  Ezt több 

szemtanú is tudja bizonyítani a városban, akik láthatták/ 

 

Visszatérés, farkas  szellem elintézése 

Optimális eset:  

A városba visszaérve nagyon fontos, hogy elmondják-e a Enriellának a megszerzett információkat a 

farkasról(Enriella is keresni fogja őket, ugyanis a fennsíkon történtekről nem tud semmit és kíváncsi 

rá, persze ügyesen előadva). Ha elmondják, akkor elsődleges cél a Farkas elintézése. A boszorkány 

elküldi Symeríst , hogy keressen nomádot a városban, aki a tettes lehetett. Remélhetőleg a jk-k is ezt 
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teszik majd. Az ifjú nomád Nashinii valóban a nap nagyrészét egy romos épületben tölti, ereje egyre 

fogy, próbál túlélni. Ha céltudatosan keresik (ugye ezen a részen voltak az átutazó nomádok is), akkor 

legfeljebb pár óra leforgása alatt megtalálják, nem olyan nagy a romváros. 

Ha nem találják meg akkor a fejvadász meg fogja találni és odairányítja őket (pl. odamegy hozzájuk 

megkérdezi, hogy mit keresnek és pont tud segíteni nekik elmondja, hogy merre látott egy fura 

viselkedésű nomádot...). Amennyiben sokat keresik (fizikailag, nem pedig valamilyen egyéb 

praktikával), úgy a szellem meg fogja érezni, és mikor közelébe kerülnek már átváltozott formában 

fogja őket várni, megpróbál meglepetésből ő kezdeményezni a képességeit kihasználva. A farkassal 

való küzdelem tehát nemigen kerülhető el, esetleg akkor, ha valamilyen mágikus praktikával derítik 

fel és intézik el, hogy a farkasszellemnek ne legyen róla tudomása. A kaland további szempontjából 

igen fontos, hogy rögtön megölik-e vagy előtte kikérdezik a nomád fiút. Amennyiben legyőzése után 

nem ölik meg, a teste visszaalakul, a szellem elhagyja a testét, az ifjú pedig elmond mindent, ha 

kérdezik. Elmondása szerint a szellem felkereste és a sámánja bosszújához kért segítséget, amire 

büszkén vállalkozott, mivel a város ura  átverte és megölte Latasht az előre megbeszéltekkel 

ellentétben. Ebből kiderül, hogy a közvetlen gyilkos az ifjú volt, de a farkasszellem  volt a valódi 

tettes, de ezzel ugye nem tudnak mit csinálni, ha nincs mágikus fegyverük ami sebezte volna a 

szellemet. Az ifjú ezután magától is belehal a sérüléseibe és kimerültségébe, hacsak nem gyógyítják 

meg mágiával.  

Nem optimális eset: 

 Ha nem szerezték meg a szükséges információkat, akkor lényegében csak a maszkról tudnak, 

valamint arról, hogy nem a fenti nomádok voltak. Továbbá azt is tudják, hogy a nomádok szeretnék 

visszakapni a maszkot, amennyiben visszakapják, segítenek a gyilkosságot kideríteni a maszk erejét 

felhasználva. Ekkor lényegében a városba visszamennek, és várhatóan egyéni módon keresgélnek, 

nyomoznak. Itt rájuk van bízva a dolog, csupán a 6. napon délután fog a farkasszellem már feltűnni az 

embereknek. Ekkor már láttak párszor a környékbeliek fura dolgokat a romnegyedben, ha a 

karakterek szemfülesek, előbb nyomra fognak állni mint a városőrség. Tehát 1 napjuk van az egészre, 

kevés dologra marad idejük, mivel másnap jön Dahl herceg csapata. 

A leszámolás 

Optimális eset: 

Amennyiben a farkast elfogják, vagy legalábbis halála előtt kikérdezik, úgy megtudhatják, 

hogy Madirius okozta az egészet. Ehhez jön még a fennsíkon megszerzett információ, 

miszerint Madirius csapata fura dolgokat művel. Ez megint fordulópont, hogy megosztják-e 

Enriellával az információt. Ugyanis ha igen akkor Enriella tisztában lesz apja hatalmi céljaival 

a herceg hatalmának megdöntésére, ugyanis apjánál is kémkedett korábban valamint a 

kalandorok információi együtt elég neki, hogy összerakja.(Úgy adja elő például, hogy apja 

ajtója előtt ment el és véletlenül meghallott dolgokat).  Ebből kifolyólag a boszorkány ráveszi 

a csapatot a kalandozók beállítottságától és jellemétől függően (ezt ugye a KM látni fogja), 

hogy lépjenek fel az apja ellen. Elmondja, hogy apja a herceg hatalmát akarja valószínűleg 
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megdönteni, ez ellen ha bizonyítékot, vagy bármi hivatalosan felhasználható dolgot 

szereznek az elég lenne apja bevádolására és elítélésére (esetleg ők személyesen is 

tanúskodhatnak), ezáltal feleségéért is bűnhődne egyaránt. Ha gonosz csapattal áll szemben 

a boszorkány avagy rábeszélhetőek, akkor megpróbálja elintéztetni vagy elfogatni velük, 

hiszen ez még egyszerűbb és biztosabb lehet.  Cserébe még több pénzt és lényegében bármit 

megígérhet, ugyanis terve szerint apja után ő venné át a hatalmat. Tudja, hogy apja után 

szinte biztosan Ulker Ragoss-t nevezné ki a herceg apja helyére, aki Madirius jobbkeze és ő is 

jóban van Dahl herceggel. A kinevezés idejére már biztosan behálózná mágiájával ,így 

bábjává tenné . A kalandoroknak arról említést tesz, hogy Madirius fiatal korában mágiát is 

űzött egyesek szerint. Ha az alkalom adja, netán a km magabiztosnak érzi magát ilyen téren  

Enriella megpróbálja elcsábítani az egyik jk-t, ugyanis akkor sokkal egyszerűbb lenne neki 

irányítani őket vagy hatni rájuk. (A legegyszerűbb az lenne, ha a boszorkány elérné, hogy 

valamelyik jk önszántából megcsókolja. ) 

 A kastélyában Madirius be van biztosítva, ott megölni rendkívül nehéz: Lovagokkal van 

körülvéve, egy testőr fejvadász vigyáz rá Furengar, valamint a fejvadász irányítása alatt álló 

pár mozgékony harcos. Ha a karakterek frontálisan a kastélyába mennek szinte biztos a 

kudarc. Madirius nem nagyon hagyja el a kastélyt, de ha megfigyelik, akkor néha ki megy a 

temetőbe a feleségét megnézni, akit frissen temettek. Ekkor 2 lovag is elkíséri, Larion Con 

Cidian valamint Claryus Del Mandel. Esetleg ha nagyon jó tervvel állnak elő, akkor a 

boszorkány is belemehet, hogy kicsalja az apját valahova. De semmiféleképpen nem 

kockáztat, ez a legtöbb, amit megtesz (ugyanis tart az apjától, személyesen meg azért 

mégsem akarja megölni). Ilyenkor, ha a nemes lovagok számára nem alkalomhoz illő a 

megjelenésük, így Furengart és 2 csendes mozgású embert visz magával. A kalandorok ha 

kastélyán kívül elkapják, akkor vagy megölik, vagy megpróbálják elfogni. A boszorkány 

amennyiben nem lát jó esélyt az apja bevádolására, vagy a csapat hezitál , vagy csak simán 

úgy ítéli a helyzetet, akkor mágiájához nyúl a pókon  keresztül (vagy ha el van valamelyik 

bájolva) és asztrálmágiájával (például Gyűlölet nevű varázslatával) felerősíti az érzelmeket az 

egyik (harcos) kalandozóban, ezzel apja halálát előidézve. Itt figyelni kell a 7 napos 

határidőre, ameddig a herceg  kivizsgáló csapata ide nem ér, ugyanis akkor minden lefújva.  

Ideális befejezés:  

● Enriella behálózza Ulker Ragosst mágiájával 

● A maszkot megkeresi, és visszaszolgáltatja a nomádoknak rendet és békét teremtve. 

Kéri tőlük, hogy a farkasszellemet pusztítsák el mert az volt anyja gyilkosa (Nem 

tudja, hogy meghalt-e a szellem egyáltalán). A nomádok a maszk erejével megkeresik 

és elpuszítják a farkasszellemet (ez saját érdekük is mivel később kiderül a szellem 

egyéni érdekei miatt kezdődött az egész) 
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● A kalandozók amennyiben nem tesznek a gyilkosság után semmi meggondolatlant, 

úgy nem kerülnek bajba (feltéve, hogy így történt). Ugye mindenki a nomádokra 

gyanakodik, a boszorkány könnyen lerendezi a helyzetet. 

● Dahl herceg csapata ideér, Madirius halála esetén kinevezik (ideiglenesen majd 

később véglegesen)  Ulker Ragosst az új városi helytartónak 

●  avagy Madiriust színük elé viszik vagy megvádolják (bizonyíték birtokában) ami 

ugyancsak Madirius elítélésével és Ulker kinevezésével ér véget 

● A kalandorokat busásan megjutalmazza a boszorkány, mivel most sok vagyonhoz 

jutott (terület, pénz, apja varázstárgyai...) 

   

Nem optimális eset:  

Információáramlástól függően többféle esemény következhet be:  

1) Ha nem tudnak meg avagy nem mondanak el Enriellának semmilyen 

információt(amik a fennsíkon voltak vagy éjszaka), akkor a farkas legyőzésével 

lényegében véget is érhet számukra a kaland nyomozós része  

2) Ha csak az ifjú nomádot faggatták ki és elmondják Enriellának, akkor apja ellen fordul 

a korábban leírtaknak megfelelően a karaktereken keresztül (elfogatás/meggyilkolás), 

apja tervéről nem lesz tudomása a herceg ellen, így a Dahl hercegnél történő 

bevádolás lehetősége nem adott.(Ideális befejezés lehetősége adott) 

3) Ha csak a fennsíkon tevékenykedő orvgyilkos csapat céljaira jönnek rá és közlik a 

boszorkánynak, akkor az a leírtaknak megfelelően rájön apja céljaira a herceg ellen. 

Ekkor biztosan nem tudja, de azt sejti, hogy anyja az apja nomádok elleni 

tevékenységek áldozata lett. Ekkor ugyanúgy meglátja a saját hatalomszerzési 

lehetőségét. A gyanú és a hatalomvágy elég lesz hozzá, hogy elmondja a 

kalandozóknak és felbérelje őket, szerezzenek bizonyítékot és vigyék törvény elé 

(bírják vallomásra). Ekkor apja meggyilkolása semmiféleképpen nem lehetőség, ettől 

a boszorkány tartózkodik.(Ideális befejezés lehetősége adott) 

 

Tegyük fel, hogy a kalandozók elintézik a farkast és ezt Madirius megtudja (hogy ők voltak) 

Ekkor az alábbi reakciókat válthatja ki belőle, miután emberein keresztül megfigyeltette 

őket. Megbizonyosodik, hogy a kalandorok nem tudnak semmit az egészről/nem érdeki őket. 

Ez esetben pozitívan fogadja a hírt, akár meg is hívhatja őket, megköszöni nekik a tettüket. 

Abban az esetben, ha azt látja, hogy nyomoznak még az ügyben (főként iránta), akkor 

megpróbálja őket eltenni láb alól. (Furengar + pár ember éjszaka meglepi őket, másnap 

városőrök lovagokkal..) 



16 
 

 

 

Nem Ideális befejezés:  

● Madirius marad az úr 

● A maszkot nem adja vissza, amivel a nomád törzsek hosszabb időtávon bekövetkező 

pusztulását okozza 

● 7 nap múlva érkező hercegi csapat nem tud semmit sem kideríteni, a városban 

maradnak 2 hétig és vizsgálódnak a fennsíkon is, de nem tudják megoldani a 

nomádok problémáját sem. 

 

Fontos megjegyzések, kiegészítések:  

1) A kaland folyamán az időkorlátot figyelni kell! Ha eltelik a 7 nap, megérkeznek Dahl 

herceg emberei és lényegében lehetetlen lesz mindenféle nyomozás a városban 

(majd a fennsíkon is). A kalandorokat Enriella a megbízás során próbálja sürgetni, 

még ha nem is tud a hercegi csapat érkezéséről. 1 hét az elég sok idő, pár nap 

leforgása alatt megoldható az egész kaland. Ha nem fejezik be, az 5. napra elér a 

városba a hír, hogy hercegi kivizsgáló csapat érkezik 2 nap múlva, erre a 

hírre ráakadhatnak például a fogadósnál, ha ez nem jön össze nekik, 

akkor a 6. napon már Enriella is tudni fogja és értesíti őket, hogy 1 

napjuk van. 

2) A kehely amit Madirius küldött egy 20cm-es díszes varázstárgy arany 

borítással, egy lélekkristállyal a közepén ami a képes a lelkeket magába 

szívni. A varázstárgyat Razovusz magánál tart mindig.  

3) A boszorkány a familiáris mágiája segítségével egy rovaron keresztül ( egy kis pók) 

képes figyelni a kalandorok tevékenységét, ami a kaland kezdete óta velük utazik, és 

képes rajta keresztül varázsolni is (egyéválás+kékbábu).Éjszaka ő is alszik, tehát akkor 

nem lesz tudomásában a kalandorok cselekedeteiről.  

4) A fennsíkon a varázslók korábbi kaotikus mágiái, valamint szellemek és élőholt lelkek 

miatt az asztrál és mentál térben egyfajta instabilitás “vihar” van, így semmilyen 

asztrális-mentális távolbahatás nem működik (Főként a pszi telepátia). Ez mindenkire 

vonatkozik, így a kalandorokra és Madirius csapatára is. A boszorkány sem tud a 

familiárisán keresztül ez idő alatt információt szerezni.  

5) Maszk megszerzése:  Madiriusnak több titkosajóval elrejtett helye van a kastélyában, 

ahol a varázstárgyait és értékeit tartja. A rejtekhelyeket csak ő ismeri senki más. 

Madirius nappal szinte mindig a lovagok társaságában van, éjszaka 3 jobb harcos  áll a 

szobája előtt. Ablaka betörés biztos, előtte lehet valamilyen gyengébb mágikus 

csapda is. Háza körül kint állandó városőrség a leírtak szerint. Furengar és emberei 
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biztosítják az egész kastélyt. Az említett 3 főn kívül további 2 ember őrködik a 

kastélyon belül, kívül a kertben és egyéb megfigyelő helyeken elrejtőzve további 4 fő, 

áll állandó őrségben. Összesen mintegy 17 embere van Furengarnak, felváltva 

őrködnek, addig a többiek a kastélyban alszanak. A vendég lovagok is a kastélyban 

tartózkodnak természetesen. 

 

Egyéb lehetőségek 

A kaland menetére látható módon sok lehetőség van. Lehet olyan csapat is, aki a dolgok 

kiderültével lepaktál Madiriussal. Innentől a nomádok és a boszorkány lesz az ellenségük. 

Vagy csak simán a boszorkány ellen fordulnak saját meggyőződésük alapján. Lehetséges 

olyan csapat is, aki a várost el sem fogja hagyni, hanem a városőrség sorait erősíti. Ezek mind 

a játékosoktól függő döntések, de eredményezhetnek rész vagy teljes megoldást is. Továbbá 

van a városban egy tolvajcéh is. A kikötő negyedben lévő Macska fogadóban (A hal 

maradékokra sok macska szokott oda) van a székhelyük. Nem messze van lerakatuk. A 

kalandorok között, ha van alvilági személy könnyen felkeresheti őket információ szerzés 

céljából. A tolvajok is csak annyit tudnak a gyilkosságról, hogy az elmúlt napokban nem jött 

vagy ment senki furcsa személy a városból. Lényegében nincs gyanúsítottjuk, de azt 

elmondják, hogy a hivatalos történeten ferdítettek (nem vadászkutya lehetett a gyilkos). 

További lehetőség, ha a csapat abszolút nem tud mit kezdeni a kalanddal, de a tolvajklánnal 

kapcsolatba kerülnek (jópár nap elteltével): Azok hallottak egy tárgyról (maszk), ami a 

kastélyban van sejtésük szerint. Ezt ha sikerülne megszerezni nekik, akkor sok pénz ütheti a 

markukat… 
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A kalandban szereplő NJK-k jegyzéke:  

Biasor atya - Krad pap a városban 

Claryus Del Mandel - Lovag, a torna bajnoka, Madirius kastélyában vendég, bizonyos 

helyekre elkíséri (testőr) 

Dahl herceg - A terület ura 

Enriella Amdal - Boszorkány, Madirius egyetlen lánya, a kalandozók felbérlője.  

Eryn asszony - Madirius felesége, a farkasszellem tépte szét. 

Furengar - fejvadász, Madirius személyi testőre, a kastély körüli emberek irányítója 

Hati - Sámán, a vipera törzs fiatal vezetője, igen harcias 

Larion Con Cidian- Lovag, Madirius kastélyában tartózkodik, testőr szerep 

Latash - Sámán, a farkas törzs vezetője volt, a maszkkal megpróbált megszökni 

Madirius Amdal - Boszorkánymester, Darmond város irányítója 

Narkud Bilgon- Sámán, a medve törzs békés öreg vezetője 

Nashinii - Nomád ifjú, a farkasszellem megszállta, a városban rejtőzködik 

Ulker Ragoss- Madirius helyettese, városi ügyintéző.  

Razovusz - Számkivetett gyilkos, Madirius csapatának vezetője, a fennsíkon merényleteket 

terveznek a sámánok ellen 

Rikinasu -  Sámán, a menyét törzs vezetője, ő lett volna a soron következő  maszk birtokos 

Sanir Üyok - Nomád harcos, az orkok elleni harc vezetője 

Symerís - Fejvadász, Enriella segítője 

Vardel Conaris - a város kapitánya, Madirius megbízható embere 

Warattanko - Sámán, a Szirti sas törzs vezetője, Razovusz és emberei meggyilkolt 
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A kalandban szereplő NJK-k karakterlapjai 

 

                  

   
Madirius Amdal 

   

      

           

FAJ Ember   MP 49  ÉP 7 

KASZT BM  ψ  37  FP 37  

TSZ 7.  AME  43  VÉRT -  

JELLEM Rend-Halál  MME 65*   SFÉ 5* 

         

ERŐ 12   Nyelvismeret erv 5, toroni 3, aszisz 2   

GYORSASÁG 11         

ÜGYESSÉG 15   
KÉ TÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG 12  

EGÉSZSÉG 14  Alap 20  46  99  1  -  

SZÉPSÉG 14  Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELLIGENCIA 18  
Tőr  31 56  103 2  K6+1  

AKARATERŐ 13  

ASZTRÁL 16  
            

ÉRZÉKELÉS 16  

Fontosabb képzettségek szint A karakter képe 

Pszi   Mf  

  

Fegyverhasználat  Af 

Álcázás/álruha  Mf  

Hátbaszúrás   Af 

 Méregkeverés/seml. Mf  

Herbalizmus  Af  

Lopózás   70% 

Rejtőzés   42% 

Ősi nyelv ismerete (kyr) Af 
Etikett  Mf  

Mellébeszélés Mf 

Birtokigazgatás Af 

Tánc Af 

Festészet Af 

Történelemismeret Af 

Pénzügyek Af 
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Leírás:  Valószinűleg a városállamok egyik kikötővárosában született, szüleit sosem ismerte,    

utcagyerekként kezdte.  Fiatalon rakodó munkásként dolgozott egy csepmésznél, akihez gyakran járt 

egy  Kazlat Amdal nevű utazó. Kazlat felfigyelt a fiú tehetségére és felfogadta maga mellé. Sok 

városban utaztak, s közben alvilági ügyleteit intézte Kazlat. Mivel  nem volt utódja, Kazlat úgy 

döntött, hogy kitanítja Madiriust a szakmájára boszorkánymesternek.  A mágia tudománya igen 

hiányos volt Kazlatnak, csupán a rontásokhoz és elemi alapvarázslatokhoz értett.  Sosem jutott hozzá 

komolyabb varázslatokhoz, noha mindig is szerette volna jobban megismerni a mágiát. Azonban jó 

pár varázstárgyra szert tett élete során . Ennek megfelelően Madirius is hasonló szellemben nőtt fel. 

A mágia elméletét sosem értette igazán, noha mindig is betegesen kíváncsi volt rá. Innen ered számra 

a varázstárgyak iránti ragaszkodás. A varázstárgyak jelentették számára a hatalom útját kezdetben. 

Mestere Kazlat egyszer nagy bajba keveredett, papok jöttek érte és elvitték. Azóta sosem látta. 

Madirius ettől fogva mindig is utálta a papokat, noha neki életében sosem volt semmi gondja. 

Kénytelen volt innentől saját lábára állni. Jó alvilági kapcsolatokkal rendelkezett, ami folytán sokat 

dolgozott egy tartomány urának Dahl hercegnek, akinek ügyei intézésében vett részt. Később 

szolgálataiért kinevezte egy város urának. Maridius ezután életvitelt váltott. Az eddigi 

élettapasztalatait város vezetésben és kereskedelmi befektetésekben kamatoztatta. Mindig is 

vágyott a nemes emberek életvitelére, ennek megfelelően sok urat és lovagot gyűjtött maga köré 

kastélyában. Gyakran tart mulatságokat, betekintést nyert az udvari etikettbe, szívesen beszélget 

művészetekről, előkelő ruhákban jár. Egyre inkább kezd egy nemes ember életviteléhez 

alkalmazkodni, még nem hivatalos címer állatának a fehér hollót is megválasztotta. Korábbi életét 

eltitkolja, szinte mindenki rendes emberként ismeri, próbál rendet tartani. Van egy felesége, akitől 

korábbról született egy gyereke, akivel nem igen foglalkozott, ezért nincs valami jó kapcsolatuk. Most 

már próbál ő is közeledni feléje nem sok sikerrel . A lánya nemrég érkezett haza ,van egy saját háza, 

mivel az apját nem látja szívesen .  A varázstárgyak iránti ragaszkodása a mai napig sem csökkent, 

számos darabbal bővítette gyűjteményét, és szinte bármire képes egy-egy darabért ha kinézte 

magának…  

A kaland ideje alatt 43 éves. Egyik szemére megsérült, aminek következtében szemfedőt hord, ha 

valahol mutatkozik mindig próbálja nélkülözni azt. Varázstárgyai : Sfé gyűrű (5), tűz ellen védő 

amulett (5E), láthatatlanság köpenye (30 perc), tudatvédő amulett (+25mme), ősi koponya 

(rontásokra szintx1,5, mana -20%), hatalom amulett. Legfontosabb, hogy a kaland kezdetén a maszk 

is nála van. 
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Enriella Amdal 

   

      

           

FAJ ember  MP 40  ÉP  6 

KASZT boszorkány  ψ 27  FP 29  

TSZ 5.  AME 34  VÉRT - 

JELLEM Rend-Halál  MME 52*  SFÉ - 

         

ERŐ 9  Nyelvismeret erv 3, toroni 4 

GYORSASÁG 10        

ÜGYESSÉG 16  
KÉ TÉ/CÉ VÉ/táv TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG 12  

EGÉSZSÉG 13 Alap 12  20/21  80  - -  

SZÉPSÉG 18 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELLIGENCIA 16 kézi 
nyílp. 

 15  35  30m 2  K3  
AKARATERŐ 15 

ASZTRÁL 17 
            

ÉRZÉKELÉS 12 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

Fegyverhasználat    Af 

  

Pszi   Mf 

 2 nyelvtudás Af 4.3  

herbalizmus   Mf  

írás/olvasás  Af  

méregkeverés/seml.  Mf  

sebgyógyítás  Af  

 anatómia Af  

szexuális kultúra  Af  

etikett   Af  

tánc Af 

állatismeret  Af 

alkímia Af 

mellébeszélés Af 
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Leírás: Fiatalon anyján keresztül egy Morgena hitű boszorkánykör kötelékébe került.  Anyja 

képességei  korábban nem feleltek meg, hogy boszorkány lehessen, de lányánál már más volt a 

helyzet. Apjával  nem tartotta vele a kapcsolatot, így nem alakult ki jó viszony közöttük. Fiatalon 

sokat tartózkodott Toronban, a boszorkányrend érdekeinek kötelezte el magát. A mérgek és mérges 

állatok tanulmányozásával sok időt töltött. A kaland ideje alatt 23 éves, nemrég érkezett meg 

Darmond városába. A kaland szempontjából elsődleges érdeke az anyja bosszúja, másodlagos de 

nem elhanyagolható a megszerezhető hatalom. A külvilág számára egy visszahúzódó, de kedves 

lányként állította be magát. Rendelkezik egy tudatvédő amulettel +20 MME. Kézi nyílpuskái kis 

lövedékéhez mindig mérget használ amikor ritkán használnia kell. (7.szint , gyors kezdetű, keringési 

rendszerre ható méreg Hatás:görcs, ájulás. A kalandorokra egy fekete özvegy pókot küldött fel 

(egyéválás varázslattal+kékbábu).  
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Nashinii 

   

      

           

FAJ ember   MP -  ÉP 7  

KASZT -  ψ -  FP  12 

TSZ -  AME -  VÉRT - 

JELLEM Rend  MME 4  SFÉ - 

         

ERŐ 8  Nyelvismeret  nomád 5, erv (pár szó) 

GYORSASÁG 13        

ÜGYESSÉG 11  
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG 12  

EGÉSZSÉG 14 Alap  8 19/14  58 1 -  

SZÉPSÉG 10 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELLIGENCIA 13 
Tőr   18 27 60 2  K6 

AKARATERŐ 14 

ASZTRÁL 10 
            

ÉRZÉKELÉS 11 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

Erdőjárás (fennsík) Af 

  

 Vadászat  Af 

 Mászás 15 % 

 Lovaglás Af 

Fegyverhasználat (tőr)  Af  

Herbalizmus  Af 

  

  

    

    

Rövid leírás 
 Visszahúzódó ifjú nomád srác, aki 14. 
évében jár. Gyakran segít a nomádok 
élelemszerzésében az idősebbeknek, így 
sajátította el alapfokon a 
vadászat/halászat képzettségét. Jól 
ismeri a helyi fennsíkot, sokszor 
magányában egyedül lófrál odakint. 
Korához képest egész jól lovagol már 
most. Mindig is érdekelték a sámán 
praktikák, de szülei harcosnak kezdték 
nevelni.  

Kinézet, jellemzők 

Különleges képessége a szellemekkel való szorosabb 
kapcsolat 
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Biasor atya 

   

      

           

FAJ ember   MP 18  ÉP 10  

KASZT Krad pap   ψ 12  FP 24  

TSZ 2.  AME 17  VÉRT -  

JELLEM  Rend - Élet  MME 16  SFÉ -  

         

ERŐ  13  Nyelvismeret erv 4, aszisz 2.  

GYORSASÁG 11        

ÜGYESSÉG 9   
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG 12   

EGÉSZSÉG 14  Alap 8  29/0  79   1 -  

SZÉPSÉG 13  Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELIGENCIA 13 Rövidkard
  

 17  41  93  1 K6+1  
AKARATERŐ 14  

ASZTRÁL 15 
            

ÉRZÉKELÉS 15 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

történelemismeret  Mf  

  

legendaismeret Af  

 fegyverhasználat Af  

térképészet Af  

 építészet Af  

vallásismeret   Mf 

 éneklés-zenélés Af  

írás/olvasás  Af  

pszi   Mf 

ásványtan   Af 

Rövid leírás 
 Nemrég szolgál a városban. Nem valami 
tapasztalt, éppen ezért küldték Darmond 
városába, ugyanis ott sosem volt az 
egyháznak igazán jó támogatottsága. 
Elődje az öreg pap sok kutatást folytatott a 
fennsíkkal kapcsolatban, mióta ő itt van 
még nem volt alkalma személyesen is 
kutatni a fennsíkon, de a jegyzeteit 
megtalálta. Legfőbb tevékenységi területe 
az ásványok kutatása. Ha valaki belép a 
templomába, akkor panaszkodik a rossz 
körülmények miatt meg hogy kevesen 
járnak a templomba és adományok 
adakozására buzdítja őket.  

Kinézet, jellemzők 

35 éves, kicsit kövér. Néha feledékeny. Fegyvert 
nem hord magánál. Itallal könnyen lekenyerezhető. 
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Furengar 

   

      

           

FAJ ember   MP  -  ÉP 15 

KASZT fejvadász   ψ  22  FP 76  

TSZ 6.  AME  26  VÉRT fejvadász 

JELLEM  rend-halál  MME 28  SFÉ  3 

         

ERŐ 16   Nyelvismeret  erv(4), toroni(2) 

GYORSASÁG  16        

ÜGYESSÉG 16   
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG  17  

EGÉSZSÉG  17 Alap  41  63 112  2  k6+2  

SZÉPSÉG 15 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELLIGENCIA 12  
 rövidk.  17(58) 27(90)  

29(141-
170)  

2  k6+3(+3) 
AKARATERŐ 16  

ASZTRÁL  14  hosszúk
. 

6(47)  14(77)  16(128)   2  k10 
ÉRZÉKELÉS 17 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

 fegyverhasználat (rövidkard) Mf.  

  

kétkezes harc  Mf.  

 belharc Mf.  

fájdalomtűrés   Af. 

 ökölharc (harcműv. stílus) Mf.  

 pszi Mf.  

 hadvezetés (10fő)  Af. 

 vakharc Af.  

álcázás/álruha   Mf 

nyomolvasás/eltüntetés   Mf. 

Rövid leírás 
 Észak-Ynevről származik. Testőr típusú 
fejvadász, fő feladata a 
boszorkánymester személyes védelme. 
 
Macskaszem tetoválással rendelkezik: 
Éjjel látó tetoválás (hatás megegyezik a 
bárd Éjszakai látás nevű varázslatával 
Időtartam:30 perc, töltődés: ) 
 
 
 

Kinézet, jellemzők 

Jó megjelenésű barátságos férfi, szeret minden 
helyzetben 1-1 jó humorral előállni ennek ellenére 
mégis nagyon határozott és céltudatos. 
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Razovusz 

   

      

           

FAJ ember   MP -   ÉP 8 

KASZT tolvaj  ψ 21  FP 48 

TSZ 5.  AME 26  VÉRT - 

JELLEM  rend-halál  MME 26  SFÉ -  

         

ERŐ 11  Nyelvismeret toroni(4), erv(4), aszisz(3) 

GYORSASÁG 15        

ÜGYESSÉG 16  
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG  14  

EGÉSZSÉG 14 Alap  29 45 88 - - 

SZÉPSÉG  14 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELLIGENCIA 16 
 rövidk.  6(35) 12(57)   14(102) 2  k6+1  

AKARATERŐ 15 

ASZTRÁL 15 
dobótőr  10(39)  11(56) 2(90)  2 k6  

ÉRZÉKELÉS 17 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

hátbaszúrás  Mf. 

  

nyomolvasás/eltüntetés  Mf. 

  álcázás/álruha  Mf. 

méregkeverés  Af.  

fegyverdobás   Mf.  

lopakodás 65%  

rejtőzés 70%  

titkos ajtó keresés  45%  

csapdafelfedezés  50%  

 zárnyitás  50% 

Rövid leírás 
Madirius kalandozó csapatának vezetője. 
Régebben a hatóságok elől menekült mikor 
Madirius befogadta. Ettől kezdve neki 
dolgozott. Többszörös gyilkos, betörő, igazi 
gazember. 

Kinézet, jellemzők 

Mondhatni tipikus bűnöző kinézet mégis van a jellemében 
valami megnyerő és bizalmat keltő valószínűleg e 
tulajdonságok miatt jutott el idáig.        
Egy igazi lángész amikor rajtaütések megtervezésről vagy 
a csapat irányításáról van szó. 



27 
 

 

                  

   
Symerís 

   

      

           

FAJ ember   MP -   ÉP 11 

KASZT fejvadász   ψ 16   FP 55  

TSZ  4.  AME 20   VÉRT - 

JELLEM  rend-halál  MME  21  SFÉ -  

         

ERŐ  12  Nyelvismeret toroni(4), erv(4) 

GYORSASÁG  16        

ÜGYESSÉG  18  
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG  15  

EGÉSZSÉG  15 Alap  38 51  104  2   k6 

SZÉPSÉG  14 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELLIGENCIA 14  
 rövidk.  6(44) 12(63)   14(118) 2  k6+1  

AKARATERŐ 15  

ASZTRÁL 14  
dobótőr  10(48)  11(62) 2(106)  2 k6  

ÉRZÉKELÉS  17 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

álcázás/álruha   Mf. 

  

 mellébeszélés Af.  

  nyomolvasás/eltűntetés  Mf. 

  

    

lopakodás 45%  

rejtőzés 50%  

titkosajtó keresés  25%  

csapdafelfedezés  30%  

    

Rövid leírás 
 Toroni származású az Ikrek klánjából. 
Morgena hitű. Tartózkodásának fő oka, 
hogy megfigyeljen egy kereskedőt és 
információt szerezzen a szállítási 
jegyzékéből.Emellett együttműködik 
Enriellával ,segíti őt.   

Kinézet, jellemzők 
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Claryus  Del  Mandel 

   

      

           

FAJ Ember   MP    ÉP  13 

KASZT  Lovag  ψ 32  FP 88  

TSZ 8.  AME 37  VÉRT Teljes  

JELLEM Rend - Halál  MME 38  SFÉ  6 

         

ERŐ 18  Nyelvismeret  Erv 4 , Aszisz 2,  

GYORSASÁG 16        

ÜGYESSÉG 16  
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG 18  

EGÉSZSÉG 16 Alap 33   80  127  2   

SZÉPSÉG 16 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELIGENCIA 14 Lovagikard* 
+köz. pajzs  

44 110 179  2 2k6+6  
AKARATERŐ 16 

ASZTRÁL 15 
          

ÉRZÉKELÉS 14 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

Öt fegyver használat  
Mf.Af.Af.Af.Af.

  

  

Nehézvért viselet  MF 

Pajzshasználat  MF 

Etikett Mf 

 Ökölharc Mf 

Heraldika Mf 

Hadvezetés MF 

Pszi MF 

Földharc MF 

Éneklés Af 

Rövid leírás 
  
Ő a legutóbbi torna bajnoka  Dahl herceg 
udvarában. Jó kapcsolatot ápol Madirius úrral, 
és sokszor élvezi a venégszeretetét is.  Ha kell 
Madirius védelmébe szegül és nem hagyja 
hogy baja essen.Kradhoz gyakran 
fohászkodik. 

Kinézet, jellemzők 

Tiszteletet parancsoló megjelenése ellenére elég 
jószívűnek és becsületesnek mondható. Szereti az 
ékszereket és a díszes ruházatokat.  
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Larion Con Cidian 

   

      

           

FAJ Ember   MP -   ÉP 12  

KASZT  Lovag  ψ 27  FP 62 

TSZ 6.  AME 31  VÉRT Teljes  

JELLEM Rend - Halál  MME 32  SFÉ  6 

         

ERŐ 19  Nyelvismeret  Erv 5 , Dzsad 2, Toroni 2 

GYORSASÁG 17        

ÜGYESSÉG 16  
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG 16  

EGÉSZSÉG 15 Alap 30 72 117 1   

SZÉPSÉG 14 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELIGENCIA 13 
Pallos 37 90 131 1 3k6+7 

AKARATERŐ 15 

ASZTRÁL 14 
       

ÉRZÉKELÉS 13 

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

Öt fegyver használat  
Mf.Af.Af.Af.Af.

    
Nehézvért viselet  MF 

Pajzshasználat  Af 

Etikett Af 

 Ökölharc Mf 

Heraldika Af 

Hadvezetés Af 

Pszi MF 

Időjóslás Af 

Földharc Mf 

Rövid leírás 
  
Kiemelt testőri szerepet játszik , Madirius úr 
védelmezője, higgadt természetű, bárkit 
szívesen Darton elé küld aki bármilyen 
veszélyt fenyeget Madirius-ra. 

Kinézet, jellemzők 
Délceg  járásáról már messziről felismerni a koromfekete 
páncéljában járó Larion Con Cidian–t. A kimért léptek 
kimért lelket is mutat mely mindig higgadt és hidegvérű 
természete sosem hagyta még cserben. 
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Vardel Conaris 

   

      

           

FAJ  Ember  MP -   ÉP 14 

KASZT  harcos  ψ  19  FP  66 

TSZ  6.  AME 21  VÉRT  sodrony 

JELLEM  Rend/halál  MME 23   SFÉ  3 

         

ERŐ 19  Nyelvismeret Erv 4, aszisz 2, toroni 2 

GYORSASÁG 15        

ÜGYESSÉG 15  
KÉ TÉ/CÉ VÉ TÁM SP 

ÁLLÓKÉPESSÉG  16  

EGÉSZSÉG 17 Alap 35 64  110  1 k6+1 

SZÉPSÉG  11 Fegyver Értékek fegyverrel 

INTELIGENCIA 13  
 hosszúk. 6(41) 14(78) 

16(126-
161) 

1 k10+3 
AKARATERŐ 14  

ASZTRÁL 12 
pallos 5(40) 16(80) 12(122) 1 3k6+7 

ÉRZÉKELÉS 14  

           

Fontosabb képzettségek szint/% A karakter képe 

fegyverhasználat (pallos) Mf.   

pajzshasználat Af. 

ökölharc Mf. 

parancsnoklás Mf. 

birkózás Af 

  

  

  

  

    

Rövid leírás 
 Darmondi városőrség kapitánya. 

Kinézet, jellemzők 

Kinézetéből adódóan sokan tartanak tőle senki nem 
szeretne szembekerülni vele. Morcos, komor 
tekintetű nyers stílusú. 
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Razovusz Csapata 
   

      
           

           
  Kaszt  gladiátor  Kaszt  Tolvaj   

  Faj ember  Faj ember   

  Létszám 2  Létszám 2   
  Fegyver Szigony+háló  Fegyver Rövidkard   

  KÉ 43   KÉ 34    

  TÉ  85  TÉ 55   

  VÉ 125   VÉ 103   

  Tám. 2   Tám. 2    

  Sp  K10+1  Sp  K6+1   
  

Spec. 

 -Gladiátor bónusz 
1v1 
-Macskaszem 
tetoválás(30 perc 
éjszakai látás) 

 

Spec. 

-Mérgezett fegyver 
(5.E bénító) 

-Macskaszem 
tetoválás  

  

     

     

     

  
Jellemz

ő 
 A csapat fő harci 
erejét teszik ki 

 
Jellemz

ő 
Felderítő, 

orvgyilkos, jó %-ok 

  

     
     

           
           
           
           

  Kaszt  BM  Kaszt  Bárd   

  Faj wier  Faj ember   

  Létszám 1  Létszám 1   

  Fegyver Könnyű nyílpuska  Fegyver Könnyű nyílpuska   

  KÉ 20   KÉ 26    

  CÉ 42   CÉ 55    

  VÉ  83  VÉ 89    

  Mp 28   Mp 28    

  Tám.  1  Tám. 1    

  Sp K6+1   Sp K6+1    

  

Spec. 
-Mérgezett 

nyílvessző (5.E 
bénító)  

 

Spec. 

- Mérgezett 
nyílvessző 

-Macskaszem 
tetoválás 

  

     

     

  
Jellemz

ő 
 Méregkeverő, 

támogató 

 
Jellemz

ő 
taktikai 

varázshasználó 
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Bestiárium 

Belcser 
 
Előfordulás: Börtön 
Megjelenők száma: 1 
Termet: Ó (3 m) 
Sebesség : 70 (SZ) 
Kezdeményező érték: 37 
Támadó érték: 98 
Védő érték:140 
Tám/kör: 2 
Sebzés: Bárd 2K6+8  
Láncos kampó: K10+3 
Sfé:0*  
Életerő pontok : 46 
Fájdalomtűrés pontok : 0 
Asztrál ME: immunis 
Mentál Me:immunis 
Intelligencia: Magas 
Jellem : Káosz-Halál 
 

Élőholt. A nekromanták hozták létre még idejük fénykorában. Egy sikeres kísérlet- nyilatkoztak róla 

akkoriban. A börtön mélyén van már pár száz éve, a nomádok tudták, hogy jobb nem bolygatni a 

helyet. Több lény testéből foldozták össze és mágiával itatták át. Egy egészen ritka lelket sikerült 

belebörtönözniük. A lélek speciális tulajdonságokkal is felruházta a testet. Egyszerű eszközökkel nem 

lehet elpusztítani a testét, ez lehetett az oka, hogy a varázstudók legyőzése utána a börtönbe került. 

Csak nekromanta vagy jelentősebb papi erők jelenlétével lehet elűzni a lelkét azaz véglegesen 

elpusztítani, máskülönben mindig regenerálódik (újraépül) a teste. A testét vastag rothadt hús veszi 

körül ennek megfelelően igen förtelmes szaga van. Teste képes méreg jellegű anyag előállítására, 

amit levegőbe képes juttatni a bőrén keresztül. Ez 6. erősségű kábulatot okozó légi méreg körülötte 

~5m távolságban lesz hatása, 1 kör múlva hat és 6 körig tart a hatás, lent a pincében ez igen veszélyes 

lehet. (Kábulat módosítói: -15 Ké, -20Té, -25 Té -30 Cé). Sfé-je 0, ámbár igen mély sebet kell ejteni 

rajta, hogy a csontjait érje (azaz átmenetileg súlyosabb sérülést okozzunk neki). Igen romlott 

gondolkodású, a kalandozókat megpróbálja rávenni, hogy engedjék ki (pl.: ő tud segíteni… ). Tud 

beszélni emberi nyelveken (erv). Egy bárdja és egy láncos kampója van, amivel képes kinyúlni akár 4-

5 méterre is, akit elkap azt magához rántja. Ha valahogy elszabadul a fennsíkon pusztít.  

Javaslat a KM-eknek: Ez a lény évtizedek óta csak arra vár, hogy valaki kiszabadítsa és ennek 

érdekében mindent megtesz. Kihasználja, hogy nem látható helyen van, és azt, hogy tud beszélni, 

megpróbálja másnak tettetni magát. Például egy olyan sztorival állhat elő, hogy a varázstudók ide 

bezárták és azóta szenved és a mágia miatt nem tud meghalni, ha kiszabadítják sokat tud segíteni a 

fennsíkon. (A km azért a hangszínén érzékeltetheti, hogy ez egy nagydarab mélyhangú szörny). Ha 

kiszabadul nem tud ellenállni a kísértésnek és kaszabol amit csak tud.  
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Élőholt harcosok 
 

Előfordulás: Na.:55-59; Éj.:35-61  
Megjelenők száma:  2K6+4 
Termet: E 
Sebesség : 70(SZ) 
Kezdeményező érték: 21 
Támadó érték: 52 
Védő érték:88 (ha van pajzs +20) 
Célzó érték: 36 
Tám/kör: 1 
Sebzés:  Rövidkard K6+1 
 Hosszúkard k10 
 Buzogány: k6+2 
 Szablya: k6+3 
 Íj:k6 
Sfé: 0-3 (Vért darabok ) 
Életerő pontok : 9 
Fájdalomtűrés pontok : 0 
Asztrál ME: immunis 
Mentál Me:immunis 
Intelligencia: Átlagos 
Jellem : Káosz-Halál 
 

 Pontosan nem tudni, hogy miért is kóborolnak a fennsíkon a mai napig élőholtak. Sokan a 

helynek tulajdonítják, egyesek szerint valami átok miatt nem távozott a lelkük a meghalt katonáknak. 

Jóformán csak éjszaka fordulnak elő, nappal főként kövek alatt, barlangokban rejtőzködnek, de 

nappal is összefuthat velük az ember. A településre nem jelentenek veszélyt, ezért nem foglalkoztak 

velük, a nomádoknak pedig megvannak a saját módszereik. Ezeknek az élőholtaknak valóban nem 

tudott távozni a valódi lelkük a testükből, az évtizedek folyamán azonban teljesen eltorzult a korábbi 

személyiségük, emlékeik teljesen elfakultak. Túlvilági látásuk van, az életerő iránti leküzdhetetlen 

vágyuk miatt kóborolnak és megtámadnak mindenkit. Felszerelésük rozsdás, hiányos, megtalálni 

köztük mindenféle fegyvert (íjászok is vannak). Nem jelenthetnek különösebb veszélyt a 

kalandorokra, hacsak nincsenek túl sokan, vagy ha nem sötétben küzdenek meg velük. Harc során 

fontos szem előtt tartani, hogy szúrófegyver sebzése negyedelődik, míg vágófegyver sebzése 

feleződik ellenük! 
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Hegyi Gorgon 
 

Előfordulás: Na.:82-96; Éj.:84-91 
Megjelenők száma: 2K3 
Termet: N (1,6 m szügymagaság) 
Sebesség : 130 (SZ) 
Kezdeményező érték: 34 
Támadó érték:75 
Védő érték:135 
Tám/kör: 1 
Sebzés:  k10+3 (szarv) 
Sfé: 3  (Pikkelyes bőr)  
Életerő pontok : 32 
Fájdalomtűrés pontok : 44 
Asztrál ME: 12 
Mentál Me: 25 
Intelligencia: Átlagos 
Jellem : Káosz 
 

 A fennsíkon kísérletező varázstudók hozták létre a itt őshonos bölény, és egyesek szerint 

egyenesen a Sheral őserdeiből hozott Gorgon mágikus kereszteződésével. A kísérletek már eleinte 

látszódtak, hogy nem mentek valami jól, ugyanis teljesen irányíthatatlan, vad, kaotikus lényt hoztak 

létre. Azt nem tudni, hogy véletlen, vagy szándékosan-e, de pár példány kiszabadult, s azóta 

elszaporodtak, jó párat találni belőlük a fennsíkon. Az itt élő őshonos bölényt teljesen kiirtották, nincs 

más hozzájuk hasonló legelő patás. Legtöbbször kisebb csaptokban 3-6 egyed legelészik, de lehet 

találkozni magányos bikákkal is. Az itt élő nomádok tudják, hogy el kell kerülni őket, ugyanis szinte 

mindig megtámadják rohamozva az embereket. Ha valakit egyszer felökleltek és elsodortak, azt addig 

nem hagyják, míg mozog. A nomádok jól tudják, hogy az egyetlen esély ha nem mozdul az ember , 

akkor sokszor túl lehet élni a támadásukat. Termetük igen nagy a bikák 1,3 tonna tömegűre is 

megnőnek, a tehenek majd egy negyeddel kisebbek. Gyakran szeretnek a nagy fűben fekve 

kérődzeni. Ekkor egy avatatlan szem akár nem veheti észre őket, és végzetesen közel megy el 

mellettük…Legfélelmetesebb mágikus képessége a savas lehelet (orrán képes fújni), aminek 

következtében ellenfeleit savas váladékkal borítja be. Első körben 2K6 fp-t sebez, második körben K6 

fp-t, míg a harmadik körben K3 fp-t és ameddig nincs eltávolítva harc zavaró hátránnyal érvényesül 

ezen 3 kör alatt (-10 Ke,-15 Té,-10Vé). Egy alkalommal egy állat legfeljebb csak kétszer képes 

használni ezt a képességét, azután bőségesen táplálkoznia kell, hogy szervezete megint előállítsa azt.  
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Kóborló Szörnyeteg 
 

 

Előfordulás: Na.:60-69; Éj.:62-73 
Megjelenők száma: K3 
Termet: N (2,4 m) 
Sebesség : 60 (SZ) 
Kezdeményező érték: 25 
Támadó érték:82 
Védő érték:130 
Tám/kör: 1 
Sebzés: 2k6+5 (Karom) 
Sfé: 2 (Bunda) 
Életerő pontok : 36 
Fájdalomtűrés pontok : 65 
Asztrál ME: 15 
Mentál Me: 50 
Intelligencia: Átlagos 
Jellem : Halál 
 

 Az elsőre jámbornak tűnő nagy lényről óriás karmai, valamint hegyes fogai árulják el a valódi 

mivoltát. A lassú mozgású jószág a fennsíkon kóborol, főként állati tetemek után kutatva, valamint ha 

túl közel merészkedik hozzá valami, akkor megpróbálja elejteni. Látása nem valami jó, főként 

szaglására és hallására hagyatkozik. Az itt élő nomádok tudják, hogy a legjobb módja elkerülni őket, 

ekkor szerencsés esetben hamar lehagyják őket. Eredetük valószínűleg az itt élő jó pár más lényéhez 

hasonló: a kaotikus varázshasználók közreműködésével jöhettek létre, legalábbis mágikus 

képességük ezzel magyarázható. Mentális képességeik igen kifinomultak, amit vadászatra 

használnak. Képes egy lény óránként egyszer egy 20 E mentális bénultság (bénítás) létrehozására 3 

körig, aminek következtében az áldozat lebénul, mozdulni nem képes (de szellemi és pszi 

képességeinek birtokában marad). 

/Mentális támadás esetén dobni kell k10-zel és hozzáadni a támadás erősséghez, valamint védekező 

fél esetén az összes MME-hez is hozzájárul ugyanúgy egy k10 dobás eredménye. Amennyiben 

nagyobb a támadás, akkor létrejön a kívánt hatás/ 
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Orkok 
 

Megjelenők száma: 6 
Faj: Ork 
Kaszt:  Harcos 
Termat: E  (2 m) 
Intelligencia: Átlagos 
Jellem : Halál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Név Létszám Ép Fp Sfé Ame Mme 

Hegyivadász 2 14 43 1 0 4 

Talpas 3 15 58 3 0 2 

Thogrhuzan a 
halálosztó 

1 17 77 5 22 27 

 

Név Fegyver Tám. Ké Té Vé Sp 

Hegyivadász 
Lándzsa 1 31 70 115 k10 

Dárda 1 35 71 108 k6+1 

Talpas 
Kétk.csatabárd 1 31 76 117 3K6+6 

L.buzogány+pajzs 2 35 81 147 K6+5 

Thogrhuzan a 
halálosztó 

egyk. csatab.+pajzs 2 47 101 175 K10+5 

 
 
A környező hegyekben élő orkok mindig is harcoltak a nomádokkal a fennsík uralmáért. Megérezték a 

nomádok között a lázangásokat, így még több portyázó csapatot küldtek.Jelen esetben egy kisebb 

különítményről beszélünk. Mind harcosok, 6 talpas alakulat tagjai, 4 pedig hegyivadász. A 

hegyivadászok végzik a felderítést és ők ismerik a legjobban a környéket. Vértjük nincsen, csupán 

bőrök, tehát elég mozgékonyak , lándzsájuk és hajító dárdájuk van. A talpasok rendre mind 

harcedzett harcosok, vértjük főként fémből és vastag állatbőrökből van. Kedvelt fegyverük a 

csatabárd és buzogány. Vezérük Thogrhuzan, egy harminc év körüli  félvértes ork, aki rendszeresen 

vezet támadásokat. Orkok lévén a portyázás társadalmuk alap pillére, így lényegében bárkit 

megtámadnak. (Kitűnő szaglással, 30 m infralátással rendelkeznek. ) 
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Óriásfarkas (Farkasszellem) 
 
 
Megjelenők száma: 1   
Termet:  E (1,8m) 
Sebesség : 130 (SZ) 
Kezdeményező érték: 52 
Támadó érték: 107 
Védő érték: 136 
Tám/kör: 2 
Sebzés:  k10+5 (harapás) 
 2k6+2 (mancs) 
Sfé: 2  (bunda)  
Életerő pontok : 36 
Fájdalomtűrés pontok : 73 
Asztrál ME: immunis 
Mentál Me: immunis 
Intelligencia: Magas 
Jellem : Halál 
 

 

Nashinii a nomád ifjú testében lakozik a farkasszellem , aminek következtében a teste teljesen egy 

humanoid óriásfarkas kinézetét képes ölteni. A nap nagyrészén egy ház romjai között rejtőzködik, 

most már csak éjszaka indul vadászatra. A szellem néha eltávolodik a testtől,  a város kutyáit 

összezavarja, a fél városban minden kutya fél és furcsán viselkedik. A szellemnek mindössze 2 körre 

van szüksége az átalakuláshoz. Átalakult formában a szellem különleges erővel, gyorsasággal és 

képességekkel ruházza fel az ifjú testét. Ám minden átalakulás és képesség rohamosan emészti fel a 

hordozója testét, ugyanis abból táplálkozik. A testet magát bármilyen fegyverrel meg lehet sebezni, 

ám a szellemben csupán mágikus fegyverrel lehet kárt tenni (áldott sem!). Amennyiben 10 Ép-nyi 

sebzést okoznak a farkasnak mágikus fegyverrel, a szellem azonnal elpusztul, a test pedig összeesik. A 

farkas harcolni fog a végsőkig, hiszen ha elmenekülne a test már túl gyenge lenne a folytatáshoz, 

hogy már tudnak róla és keresik. Legyőzésekor minden esetben visszaalakul  1 kör alatt. A szellem 

távozik a testből (amennyiben túlélte). A farkason okozott sebzések arányosan a fiú testén is 

megjelennek kisebb méretben(4:1 arányban). Amennyiben nem csonkolták le a fejét, vagy szurkálták 

halálra van lehetőségük beszélni a fiúval halála előtt, esetleg meggyógyítani. A fiú elmond mindent, 

amit kérdeznek tőle, hiszen büszke a tettére.  
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Különleges képességek és taktikák:  

● Láthatatlanság: Képes 3 másodperc idejéig láthatatlan lenni. Ezt a képességét csupán csak 3-

szor tudja használni egy alkalommal a test gyengesége miatt. Ha harcra kerül sor a ködös 

időben igencsak hatékonyan képes használni az ellenfelek összezavarására. Megpróbál 

helyzetet változtatni és hátból támadni. Ekkor a meglepetéses támadás bónuszának 

megfelelő módosítót kap a következő támadására. 

● Jelentéktelenség: A szellem misztikus energiái a jelentéktelenség aurájába burkolják 

miközben lopózik, aminek köszönhetően olyan helyeken is ahol simán meg lehetne látni csak 

-1-es érzékeléspróbával lehet kiszúrni amennyiben a szemlélő csak bámészkodik, azaz nem 

számít rá. 

● Végső óra: A test összes energiájának egyfajta felszabadítása. Ezt a képességét csak akkor 

használja a szellem, ha már a harc során biztos a vesztében. Torka szakadtából felordít 

(vonyít), szeme vérvörössé válik, izmai megduzzadnak. A test összes erejét felhasználja, a 

következő 10 körre a következően módosulnak a harcértékei: +25 KÉ, +50 TÉ, -25 VÉ, +4 sp, 

+2 tám/kör. Fájdalomtűrés pontjai ekkor nem számítanak, még akkor sem, ha 0 alá 

csökkennek. A 10 kör elteltével magától összeesik és visszaalakul. Az ifjú Nashinii teste 

annyira kimerül, hogy nagyon hamar meg is hal, de gyorsan beszélni van még lehetőségük 

vele.  
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Lidérc Úr 
 
Előfordulás: Na.: 97-100 ;Éj.: 92-100 
Termet: N (3m) 
Sebesség : 115 (L) 
Kezdeményező érték: 58 
Támadó érték:121 
Védő érték:150 
Tám/kör: 2 
Sebzés: Pallos (3k6+8)sp+2k10 fp életerőszívás 
Vért: 4 Sfé 
Életerő pontok : 42 
Fájdalomtűrés pontok : nincs 
Asztrál ME: immunis 
Mentál Me: immunis 
Jellem: Halál 
 
 Élőholt. Valószínűleg a korábban fennsíkon tevékenykedő gonosz varázstudók hozták létre. Egyes 

vélemények szerint már ők sem tudták kordában tartani. Ami viszont biztos, hogy a mai napig kóborol a 

fennsíkon,  és bosszúszomjasan végez bárkivel, akinek balszerencséje volt találkozni vele, és a lelküket begyűjti. 

Azt nem tudni, hogy a sámánok fortéja, vagy egyéb okok miatt, de a nomád falvakat nem támadja meg, de 

kisebb csoportokat szinte mindig előbb vagy utóbb. Főként a kései órákban gyakoribb az előfordulása, nem 

érdemes kint éjszakázni a pusztában. Megjelenése egy fekete köpenyben lévő 3 méter magasságú nehezen 

kivehető alak, mintegy 2 m-es pallossal a kezében.  Arca  egyáltalán nem látható a csuklya miatt (már 

amennyiben van neki ), kezén a csontokat fekete, keringő légies anyag veszi körül. Túlvilági látása van (az 

életerőt érzékeli), aminek következtében sötétben is tökéletesen lát. A föld felett lebeg, képes akár egy futó 

ember sebességével is hangtalanul siklani. Papi támadó varázslatok dupla erősséggel jönnek rajta létre, szent 

fény esetén zavaró hátránnyal harcol : -15Ke, -25 Tá, -25 Vé.  

Különleges képességei:  

● Félelem aura van körülötte (R=10m ) 20E (asztrál), elvétés esetén harc félelemmel érvényesül. 

● Képes maga köré ködöt idézni (R=10m) ami lassan vele mozog. Ebben ő tökéletesen lát, míg másokra a 

félhomály negatív módosítói érvényesülnek.   

● Köpenye mágikus, amely tűz elleni védelmet biztosít 4E .  

● Pallosa mágikus, minden egyes sikeres támadás esetén további 2k10 ft-t szív el.  

● A frissen meghalt ellenfeleknek a lelkük nem távozik rögtön a testükből. Ezeket képes feltámasztani 

(fél óra), valamint irányítani őket (ellene 0 ellenállással rendelkeznek). 

● Képes az alábbi varázslatokra: 

 Életerőpéncél: A ellenfelein okozott sebekből kiáramló életerőt képes maga körül 

 automatikusan  életerőpáncéllá konvertálni, ami vöröses áttetsző auraként jelenik meg rajta. 

 Minden 2 elveszített Ép  1Sfé-t biztosít neki, ami 1 perc után eloszlik. Az életerőpáncél túlütés 

 esetén a sebzésnek megfelelő  módon gyengül.  

 Rámutatás: Hatótáv : 20 m, varázslási idő: 4 sec, fél óránként egyszer képes ezt a varázslatot 

 alkalmazni. Kijelöl egy áldozat, amelyre rámutat, ami helyettesíti az érintést, ekkor  képes életerőt 

 szívni tőle. Ellenállás : (Ak+Eg)/2+k10, a támadás erőssége: 21+k10. Amennyiben nem sikerült ezt 

 megdobni, K3 Ép-t valamint 4k6 Fp-t szív el az áldozattól. 
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Fekete özvegy 
 

A pók rendkívül kicsi, így könnyedén el tud 
rejtőzködni a ruha alatt. A mérge 6. szintű 
idegméreg, emberre igen veszélyes, de a 
közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a halálos 
esetek száma. A csípése rendkívüli fájdalmat, 
izomgörcsöt és lokalizált izzadást okoz, valamint 
hallucinációra is van esély. A tünetek 3-5 nap 
múlva szűnnek meg, a csípés helyén egy fekélyhez 
hasonló seb alakul ki.  A pók a boszorkány 
irányításának megfelelően cselekszik az egyéválás 
varázslatának köszönhetően, ha kell bárkit 
többször megcsíp. Enriella tart otthon magánál 
még több pókot is.  
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Térképek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


