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Nyilatkozat
Jelen mű készítése és közzététele nem szolgál jövedelemszerzést és szabadon, ingyenesen
felhasználható a szerzők személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett. Mivel a
dokumentumban szerepelnek olyan karakterek, képek, térképek és egyéb jellegzetességek, melyek
más személy szellemi alkotásai, illetve olyan védjegyek, melyek más személy tulajdonában vannak,
így ezek felhasználása csak a jogtulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
A “Tisztáldozat” a hivatalos kiadók kiadványaitól független, nem hivatalos rajongói alkotás.
Szerzői ajánlás
A történet Ynev egyik kulcsffontosságú időszaka, az amund háború ideje alatt játszódik. A XV.
Kalandozók Nyári Tábor során a játékosok Ó-Pyarron bukásának és pusztulásának szemtanúi,
illetve hősi áldozatai voltak. Sokukban keserédes lehet az érzés, ahogy karaktereik hősies
feláldozását játszották végig. Csak kevesen tudják, hogy ez volt az ár Krán szövetségéért az
eljövendő amund háborúkban. Shackallor pedig állta a szavát és csapatokat küld az amundok ellen,
konkrétan azok egyik erődje ellen a Taba-el-Ibarába. Pyarroni csapatok is érkeznek, egyesekben
még él Ó-Pyarron emléke, így a Kránnal szembeni bizalmatlanság talán a legenyhébb érzés...
Az idő rövidsége miatt fontos a játékot dinamikusan mesélni. Ennek érdekében a mesélő szabad
kezet kap, hogy a szereplők számát és erősségét igény szerint módosítsa.
A történet fontos része a nevesített NJK-k megfelelő kijátszása, a hangulat megteremtése, így arra
biztatunk minden KM-et, hogy alaposan és többször tanulmányozza át ezt az anyagot.
A csapatok akár korábbi karaktereikkel is jöhetnek (ld. Gorviki sakk 3 lépésben), ezért ajánlott a
KM-nek előre átbeszélni, hogy azok a karakterek miként zárták a megelőző történetet. Ennek
függvényében is változtathat egyes NJK-kon, pl. Tren con Waldrys.
A modulban szereplő térképek és címerek Magyar Gergely munkái, ezúton is köszönjük, hogy
segítségével színesíthettük ezt a modult.

Milyen furcsa kék ma a Hold,
mint egy tiszta ruhán ejtett szörnyű folt...
Csak bámul felhőtlenül
a fekete posztón,
miközben vére hull egy áldozatnak
sűrűn és bordón.
Felejteni jöttem ki az éjszakába,
csak egy jelre, vagy látomásra várva,
de nincs, mi utat mutat,
bár az égen ezer koldus kutat.
Egyik halkan a fülembe súg,
fuss, menekülj, Te botor
hiába a tanács, elkésett a szó,
holdfényű kupámból a kőre ömlik a bor.
„A vers eredetije - Szederfalu”
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BEVEZETÉS
A történet 3692 telén, a Kos évének utolsó napjaiban játszódik, a Taba el-Ibara déli részén. Az
amundok villámháborúja gyakorlatilag röpke hónapok alatt elsöpörte az emírségeket és úgy tűnik
hódításuk útjába semmi sem állhat már. Természetesen a két nagyhatalom, Krán és Pyarron nem ül
tétlenül.
Bár nyílt szövetség nincs közöttük, mégis csapatokat mozgatnak a régióba és először szembesülnek
az amundok homok és föld alatt mozgó erődvárosaival. Több erődöt is észlelnek, ezek a hódítási
útvonal mentén mozognak, először déli, majd nyugati irányban és fontos utánpótlást biztosítanak az
amundok seregeinek. Meglepetésre nemcsak amundok alkotják a seregeket, sőt, ahogy a hódítás
előrehalad, egyre többen lesznek a meghódított népek közül besorozott katonák, Amhe-Ramun
befolyása ebben is érződik. Az egyetlen remény, hogy az erődöknek - bár szemmel láthatóan még
folyók alatt is képesek átkelni - talán a sziklás talaj útját állhatja. Két fronton is a Manifesztáció
ellen vonulnak, a fő csapásirányt képviselő nyugati fronton, a Hat Város irányából, valamint a keleti
fronton, elsősorban a Kereskedő Hercegségek haderejére támaszkodva. Három erődvárosról tudnak,
Bar Horab-ról nyugaton (Madab el Sobira mellett), Bar Hathé-ról észak-nyugaton (Abu Baldek
térségében), valamint Bar Thera-ról keleten (Abadana és Mugaffe mezsgyéjén). Mind a krániaknak,
mind pyarronnak célja az erődök, az amundok előretolt harci állásainak elpusztítása, és AmheRamun hatalmának megtörése, vagy legalábbis a további hódítások megakadályozása...
De miként is alakultak az események a térségben 3692 nyarától, egészen a totális háború pillanatáig
3692 telén?
3692 Krad kvartja
Az amund seregek már menetelnek a dzsad emírségek felé, de nagy ütközetre még nem kerül sor,
kisebb oázisok elhallgatnak, dzsad utazók hihetetlennek tűnő történeteket kezdenek el terjeszteni a
megelevenedett sivatagról, az Ősi Nép ébredéséről.
Ghedorinban esküvő készül, Ghedorin kalmárhercege, Kladuss con Waldrys Ranagol hitére tért és
elvenni készül Miraiz an Gormollit, Rokmund hercegének testvérét.
3692 Dreina terce
Az amundok Theemeth hadoszlopa Abadanára rontott, míg a Reefith hadoszlop Hidemát rohanta le.
Az ellenállást napok alatt törték meg, a menekülőknek csak csekély része jut el Avdalig és
Mugafféig. Sokan nem veszik még most sem komolyan a veszedelmet, nem adnak hitelt a
menekülők beszámolóinak.
Ghedorin serege a létrejött rokmundi szövetséggel átlépi Aquilona határát, a ghedoriniak nyugatról,
a rokmundiak észak-keletről közelítik meg Aquillát. A rokmundiak a kiépített úthálózatnak
köszönhetően gyorsabban haladnak, töbször megütköznek az aquilonai védőkkel, de végül Ettazarnál súlyos veszteségek árán áttörnek. Ghedorin serege kisebb harcok árán ostromgyűrűbe vonja
Aquillát, nemsokára csatlakoznak hozzá a megfogyatkozott rokmundi csapatok. A Fohászok
havában az ostromzár már teljes, és pár eredménytelen roham után megkezdődik a város
kiéheztetése.
3692 Antoh terce
Az amundok hosszú hónapok várakozása után átlépik a Shibarát, végigdúlják Avdalt (a várost
majdnem porig rombolják) és Mugaffét, de csapataik belekóstolnak Warvik területébe is, egyes
csapataik a Manta am Gorvik lejtőit is elérik, míg a warviki bíboros erői vissza nem vetik őket. A
warviki bíboros segítséget kér a többi gorviki tartománytól (felszólítja Rokmundot és Aquilóniát is
a viszály megszüntetésére), és tárgyalások kezdődnek Kránnal is.
Erron con Harden egy kisebb pyarroni haderő élén, de zsúfolt kincsesládákkal partra szál
Raehurban, Odra városában, a Hullámok havának végén. Találkozik több kalmárherceg küldötteivel,
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összefogásra búzdít, Pyarron támogatását és aranyat ígér csapatokért, katonákért cserében.
Zsoldosokat is igyekszik toborozni, nem válogat, corma-dinai fosztogatók, kalózok, shadleki
zsoldosok állnak be a zászlaja alá.
Shadon saját belső válságával küzd (Amhe-Ramun befolyása?), nem tud haderőt küldeni,
mindössze néhány önkéntes és kóbor lovag hajózik Dies Ravallonába, hogy az ottani kalmárherceg
csapatait erősítse.
Mindeközben Muron mellett állandó térkapu nyílik, mely kráni hadakat köp ki magából, és a hat
városi Equassel mellett is feláll egy egységes pyarroni haderő, ezzel megnyílik a nyugati front.
3692 Arel kvartja
Az amundok meghódított területeiken megerősítik állásaikat, csapataikat helyi katonákkal,
fanatikusokkal egészítik ki. Úgy tűnik nem fűlik a foguk a hegyvidéki hadviseléshez, az Anakadahegység útjukat állni látszik, így inkább nyugati irányba törnek előre.
Mindezidő alatt keleten elsősorban a warviki bíboros erői mutatnak csak ellenállást, és ő is inkább
csak saját tartományát igyekszik biztosítani. Ghedorin seregének nagy része visszavonul Aquilla
falai alól, csak egy jelképes erőt hagynak hátra a rokmundiak támogatására (ezzel Aquilla körül
patthelyzet alakul ki).
A Kék Acél havában a nyugati fronton megtörténnek az első kisebb ütközetek, a kráni és pyarroni
haderők nem hangolják össze csapatmozgásaikat. A Kék Acél hónapja úgy tűnik Amhe-Ramunnak
kedvez, mert Sobira mellett sorsdöntő ütközetben súlyos vereséget mér mind a kráni, mind a
pyarroni csapatokra.
A Sólyomszárny havában warvik területén kráni térkapu nyílik, mely miután a kráni csapatok
kimasíroznak, egyből össze is zárul. A kráni erők Avdal irányába fordulnak és módszeresen
megkezdik a városállam megtisztítását az amund csapatoktól (és jobbára mindenkivel végeznek, aki
az útjukba kerül). Párhuzamosan a warviki bíboros seregei nyomulnak előre míg el nem érik a
Shibarát, majd nyugatnak fordulnak.
Raehurban összeáll a szövetséges haderő, csak Erone és Maleniar nem küld csapatokat. Ghedorin
hadereje is csatlakozik. Wourqua város mellett gyülekeznek, innen indulnak el északnak, céljuk
Mugaffe felszabadítása.
A Holdak és Vándorok havában Amhe-Ramun ereje mintha megsokszorozódna, nyugaton az
amundok a pyarroni sereget egészen Equassel-ig szorítják vissza, keleten pedig egyre nagyobb
ellenállást tapasztalnak mind a kráni-gorviki, mind a pyarroni hadak.
A keleti fronthoz kicsit későn „ébredő” abradói seregek kalózok segítségével felhajóznak a Shibarán,
kisebb csapataik Abadanában is fosztogatnak (talán még az amundoknál is rosszabbak), míg végül
Avdal és Mugaffe határában szállnak partra és csatlakoznak a warviki bíboros seregéhez.
Amikor találkoznak, majdnem egymásnak esnek, számos személyes párbaj veszi kezdetét, és a
lassan kialakuló káoszban, csak a warviki bíboros képes rendet tenni... nem utolsó sorban
kiátkozással és örök kárhozattal fenyegetve meg a rendbontókat. Így is legalább 30 halottat
követelnek a párbajok, és még újabb 13-an végzik fertelmes kínok közt, hogy bizonyítsák a bíboros
ritkán fenyegetőzik alaptalanul.
Ezen a ponton kezdődik a játékosok számára a kaland egy titkos küldetéssel, távol a
főseregtől. A következőkben leírt hatalmas ütközetből kimaradnak!
A mugaffei Tilut mellett álló Bar Thera erődváros ellen a hónap utolsó hetében intéznek támadást az
egyesült kráni-gorviki hadak, hogy a nyugati fronthoz hasonló súlyos vereséget szenvedjenek.
Végül kénytelenek visszavonulni, ámde a szervezetnek szánt, számtalanszor gyakorolt hadmozdulat
mégis káoszba fullad. Mire a túlélők elérik és megerősítik a közelben fekvő Darhan-fennsíkot, a
haderő több mint fele megsemmisül.
Természetesen a pyarroni sereg is értesül a csatáról, és lassan közelít. Alig pár órával a csata után
érkezik meg, és mivel azt feltételezi, hogy az amundok védelme erősen sérült, az egyesült seregek
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vezetője szemtől-szembeni támadást indít. Nem is tévedhettek volna nagyobbat, az amundok
védelme kitart, bevetik a tartalékaikat is, hogy átkarolják a pyarroni egységeket és végleg
felmorzsolják őket.
A kráni légiók egyik egysége, az aquir parancsnok személyes vezényletével ekkor csap le és a
támadással megnyitja a visszavonulás lehetőségét. A pyarroniak ugyanúgy a Darhan-fennsíkra
özönlenek vissza, nemkülönben vert seregként.
A krániak és a pyarroniak a megerősített fennsíkon nyaldossák sebeiket, nem bíznak egymásban,
mégis összeköti őket a közös szégyen és a közös gyűlölet az ellenfél iránt. Terveket szőnek, miként
is feledtethetik a szörnyű vereséget.
Az alábbi térképen láthatóak a csapatmozgások.
Krániak
Warvikiak
Abradóiak
Pyarroniak / Kereskedő Hercegségek
Zsoldosok / Semlegesek (térképen nincs jelölve)
Amund erődvárosok (ÉK-ről DNY irányba mozogó aranyszín csillagok)
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A keleti front számokban
Seregtest

Kezdeti létszám

Vereség utáni létszám

Kráni-gorviki

12050

4910

Kráni lovagok

500

200

50

0

100

0

Kráni szabadosok

1000

500

Kráni orkok

3000

200

Warviki lovagok

1200

700

100

10

Warviki talpasok

4000

2100

Abradói lovagok

300

100

Abradói fosztogatók (könnyű lovasok)

800

500

1000

600

16600

5360

Pyarroni lovagok

600

400

Pyarroni íjászok

500

300

Pyarroni papok

200

50

Kereskedő Hercegségek - Ennaim

1000

250

Kereskedő Hercegségek - Raehur

4000

1400

Kereskedő Hercegségek - Kharian

4000

dezertáltak a túlélők

Kereskedő Hercegségek - Ghedorin

3000

2000

Kereskedő Hercegségek – Dies Ravallona

2000

650

Mugaffei ellenállók (ld. Turbános ellenállás)

300

10

Shadleki zsoldosok

200

dezertáltak a túlélők

Corma-dinai zsoldosok

400

dezertáltak a túlélők

Eronei zsoldosok (ld. Becsületes Sírrablók)

400

300

Kráni varázstudók
Kráni felderítők

Warviki papok

Abradói talpasok
Pyarroni-Kereskedő Hercegségek

A két seregből az összesített veszteség 14.000 fő körül van, ehhez adódik még hozzá a dezertőrök
száma. Ennaim, Raehur, Dies Ravallona maradék katonái nagyrészt tisztek, és parancsnokok nélkül
maradtak, így ezeket a pyarroni lovagok igyekeznek közvetlenül szárnyaik alá venni. A megtépázott
csapatok, saját lobogó nélkül betagozódnak a pyarroni parancsnokság alá. Az első napokban ez
káoszt és feszültséget eredményez, amit még tetéz a kráni és gorviki csapatok jelenléte. Nem telik el
óra valamiféle kisebb-nagyobb inzultus, esetleg verekedés, vagy párbaj nélkül.
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A hangulat nagyon fontos! Írjuk le a tábort, ahogy a krániak magasztosan, de mégis legyőzötten,
mindenkivel szemben kihívóan egy magaslati pozícióban helyezkedtek el, a warvikiak bíbor sátrait
és a warviki lovagok dacos tekintetét, az abradói rablólovagok mocskos páncéljait, durva modorát.
Másik oldalon pedig a pyarroniak makacs eltökéltségét, ahogy rendbe kívánják szedni a sereget, a
kereskedő hercegségbeli megfáradt, reménytelen katonákat, a szenvtelen, provokatív zsoldosokat.
Legyen érezhető a széthúzás és a megosztottság!
És ott van még a hatalmas csatatér. 15.000 felett van a halottak száma, többségük ember, akad pár
ezer ork, de vannak amundok és kráni furcsa fajzatok is (a kráni lovagok többségüket begyűjtötték
és most egy hatalmas halotti máglyán égnek). Ezen felül körülbelül 5000 ló teteme és egyéb
bestiáké. A mágikus pusztítás nyomai is felfedezhetőek égett testekben, vagy véres kásaként,
esetleg a földben tátongó kráterek, hasadékok formájában. A csatatéren több helyen még mindig
lobogókat fúj a szél, ahogy a már halott zászlóvívők görcsös ujjai még mindig markolják a
zászlórudat. Dagadt hollók és keselyűk próbálnak még egy adag húst nehezen befalni, de már
repülni se nagyon tudnak. Elvadult kutyák is marcangolják a halottak húsát, és néha egy-egy
furcsa bestia (talán az orkok elszabadult harci kedvence) is csatlakozik a lakomához. Minden
beterít a rothadás édeskés szaga.
Ha pedig mindez nem lenne elég, itt-ott még mindig mozog valami vagy valaki. Egy csoszogó
alakról kiderül, hogy csak elferdült mágia által teremtett élőhalott, mely céltalanul rójja köreit,
vagy egy gyomorsebben haldokló katona, aki vízért könyörög (nem mindenkit sikerült
visszahozni, főleg azok közül, akik inkább az ellenség térfelére esnek).
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A TÖRTÉNET
A karaktereket titkos küldetésre (vagy a pyarroni, vagy a gorviki seregtől) küldik ki. Vagy a warviki
bíboros bízza meg őket, vagy a pyarroni seregvezér a küldetéssel. Az adott frakció egyik
varázshasználója (Eril, aki a csatában később – opcionálisan - elesik) egy pszi-üzenetet kapott
kiküldött fejvadászuktól:
„Megszereztem a szobrot, megsebesültem, elrejtőztem a kos-szikla szarva alatt”
A fejvadászt nem sikerül újra elérni, és nem ad több választ. A karaktereket küldik ki, mert
elbeszélések szerint van egy romváros, melynek alig pár épülete maradt meg, de a város felett egy
hatalmas sziklába vájt kos-szobor őrködik. Mikor odaérnek fanatikus, fekete kelmékbe öltözött
dzsadokkal kell megküzdeniük. Van olyan, aki a veszéllyel nem törődve magával akarja sodorni a
szikláról valamelyik karaktert. A fejvadászt megtalálják, durván meg van kínozva (frissen láttak
neki) és megtalálják a szobrot is amiről az üzenet szólt. Meggyógyíthatják, de ha nem foglalkoznak
vele, lassan belehal a sérüléseibe. Büszkén viszik a szobrot, de amire nem számítottak, hogy lekésik
a csatát... (!)
A szobor egy drágakövet (sonioni opál?) tartalmaz, benne pedig egy Themes-pap lelkét (katah
Uxor-Khmet), aki hajlandó segíteni az amundok ellen.
Egyvalaki a csapatból képes kapcsolatba lépni a Themes-pappal, fontos, hogy ez a személy
lehetőleg a legszenvedélyesebb, de egyben a legszavatartóbb legyen a csapatból (akár adhatjuk ezt
a képességet annak a csapattagnak, aki egyébként a legkevesebbet szerepelne), ugyanis a Themespap igencsak válogatós, olyasvalakit keres, aki megfelel az ideális Themes hitű amundok
személyiségének... ami nem egyszerű feladat lévén szó embertől idegen fajról.
A kiválasztott – és csak ő – látja a papot, képes vele kommunikálni, illetve úgy tűnik a pap lelke is
képes korlátozottan érzékelni a környezetét.
Attól függően, hogy mit tesznek a szoborral, alapvetően 5 dolog történhet:
1.) Átadják a szobrot a warviki bíborosnak. A bíboros képes lesz kapcsolatba lépni a Themespappal, kikérdezi, és kicsit később az amund-pap rituáléjának egy átdolgozott változatát
készíti el, mely azonban hatásában nagyon hasonló lesz: képes lesz az erődöt ha nem is
elpusztítani, de egy hosszú utazásra küldeni...az utazás alatt az erőd részben a benne
tartózkodók életerejét hasznája majd fel, így jó eséllyel több ezer amunddal is végez. A
rituálé természetesen életerőt igényel, azaz véráldozatot. Az áldozat pedig nem lehet egy
névtelen senki, minél hatalmasabb (és több) az áldozat, annál tovább fog tartani az erőd
utazása (A KM eldöntheti, hogy a Themes-pap ezután játékban maradhat-e, ha igen, akkor
ez azt jelenti, hogy egyfajta szövetségre lépett a warviki bíborossal)
2.) Átadják a szobrot a krániaknak. A krániak között azonban nincs pap, bár képesek lesznek
kihallgatni a Themes-pap lelkét, nem tudják jól értelmezni a kapott információkat, így
kénytelenek lesznek bevonni a warviki bíborost. Ha van a csapatban pap karakter, akkor
ő is alkalmas lehet erre. Ebben az esetben az információkat egy nagyon fájdalmas mentális
üzenetben kapja meg Narhass-tól, és saját kútfőből kidolgozhatja a rituálét. A krániak nem
érzékenyek a vallási hovatartozásra, bármilyen papnak átadják az információt, amíg az
vállalja, hogy a cél érdekében cselekszik. A Themes-pap a krániak nem túl finom módszerei
után már nem lesz többé játékban (a lelke gyakorlatilag darabokra szakad az aquir
hatalomszavak miatt). (A KM dönti el, hogy az istenség függvényében a rituálé milyen
áldozatot kíván)
3.) A pyarroniak kapják meg a szobrot. Ekkor a Félszeműt vonják be, aki egy uwelita rituálét
fog megalkotni, szintén hasonló hatással, mint a Themes-pap rituáléja. Az ő esetében az erőd
süllyedésbe kezd és jó eséllyel megreked valahol a mélyben, csapdába ejtve az amundokat.
(Uwel rituáléjának fő eleme egy véres fegyver, mellyel nemrég egy jogos bosszút
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teljesítettek be, itt nemcsak a Félszemű és Harran jöhet számításba, de Naona és Harlequin
(17 oldal) is, illetve a KM is kitalálhat egyéb opciókat, használhat más karaktereket, pl.
Delon, stb)
4.) Nem adják oda a szobrot senkinek, saját szakálukra cselekszenek, a Themes-papot követik.
A Themes-papnak legelőször egy nemes amund testére lesz szüksége (test nélkül nem tudja
elvégezni a rituálét), szerencsére ebből akad a kráni foglyok között. Neki is egy minél
nagyobb hatalmú élő áldozatra lesz szüksége, akit rituálisan elhamvasztanak a kelő nap
fényében. Ezután az erőd elveszti mozgásképességét, bezárulnak az ajtajai, csapdába ejtve
az amundokat. A szövetséges csapatok így először a dzsad segédcsapatokkal képesek
végezni, utána, pedig az erődből kitörni, menekülni próbáló amundokkal.
5.) Nem adják oda a szobrot senkinek, elrejtik, vagy elpusztítják. Ebben az esetben az amundok
napokkal később, miután elég erőt gyűjtöttek, felvonulnak és egy újabb hatalmas ütközetben
végül maguk alá gyűrik a megmaradt seregeket (a krániak mind odavesznek, a warviki
bíboros csekély számú csapattal visszavonul, a pyarronita parancsnokság szintén elesik, de
egyes csapatrészek megmenekülhetnek, mint pl. pár száz fős ghedorini csapatok, vagy egy
maroknyi Becsületes Sírrabló). A karakterek részt vehetnek vagy a támadási, vagy a
védekezési tervek kikovácsolásában, sajnos azonban szembesülniük kell a csata során,
ahogy a kidolgozott tervek szétfoszlanak, és míg az amundok egységben harcolnak, az ő
térfelükön kitör a káosz. Túlélhetik, de érezniük kell, hogy részben miattuk veszett oda a
győzelem...
Tegyük egyértelművé, hogy a választásnak súlya van. Ez az egyik olyan választópont, ahol
teljesen elválhatnak a történetszálak. Legyen övék a döntés, gondolkozzanak rajta.
Mi is ez a Rituálé?
Az amund erődváros, Bar Thera felfogható egy ősi, méretében is hatalmas varázstárgynak, mely
saját Egóval rendelkezik. Ennek megfelelően a rituálé – még különböző formáiban is – ugyanazt a
logikát követi le.
- Csak papi mágia alkalmas arra, hogy “megszólítsuk” az erődöt (Szertartás varázslat 30 Mp)
- Az erőd saját mágikus, “Igaz Névvel” rendelkezik, amit a Themes-paptól tudhatunk meg
- A rituálé elején az amundok szakrális energiáit kell “összhangba” hozni, vagy fókuszálni, amihez
egy amund készítésű szent fegyver a leginkább alkalmas (az erőd hadi céllal készült, így ő maga is
felfogható egy intelligens fegyvernek)
- A rituálé ezen pontján az amundok érezni fogják, hogy valami készül, ekkor indul egy csapat a
kalandozók ellen (ld. Olhan-Anún)
- Az erődnek áldozatra van szüksége, amit el is kell fogadjon (itt nyer értelmet a százalék-dobás).
Az áldozat ad erőt és hangsúlyt a kérésnek, amit a pap majd megfogalmaz. Ezt akár egy
telepatikus beszélgetésnek is leírhatjuk, ami nagyon megterheli a papot (pl. körönként 1 Fp
veszteség). Siker esetén az erőd a kérésnek megfelelően cselekszik...
Játéktechnikailag egy százalék-dobás dönti el majd a sikert, vagy a kudarcot, de a játékosok
nagyon sokat tehetnek azért, hogy ezt a százalékos értéket felemeljék. Ha nem kellően aktívak,
még mindig lehet szerencséjük...
(a játékosok közül egyvalaki, a “kiválasztott” dobja a végső százalékos próbát)
Aranyszabály, hogy ha nagyon jól játszottak, de a kocka nem kedvez nekik, akkor engedjük őket
nyerni. De csak akkor ha tényleg megérdemlik!(ezt a KM külön tüntesse fel)
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Ha olyan megoldást keresnek, ahol emberáldozat szükségeltetik, akkor nem mellékes az áldozat
kiléte. A rituálé sikere múlik rajta. A siker esélye = áldozat tapasztalati szintje*10%.
Létező alternatíva, hogy az áldozat önként ajánlja fel magát (pl. valamelyik játékos karakter),
ilyenkor a siker esélye = áldozat tapasztalati szintje*15%. Számszerűsítve egy átlagos katona
mindössze kb. 5%-ot ér, egy tiszt maximum 10%-ot.
Egyes nem teljesen kidolgozott NJK-k esetén a mesélő határozza meg a siker lehetséges százalékát
1-75%-ig.
Ha a játékosok különösen jól teljesítenek, ne romboljuk a sikerélményüket, de azért hagyjunk 1%
esélyt mindig a kudarcnak... A KM oszthat bónuszokat is, pl. ha a csapatból páran különösen
fantáziadúsan oldják meg a helyzeteket “növelve a tárgyak, személyek spirituális értékét”. Ha
játékos pap intézi a végső rituálét és ügyesen, nagy beleéléssel játszik, szintén bónuszt érdemel. A
kiosztott bónusz 0-10% között mozoghat.
PÉLDA
A számításnál mindig az “áldozatból” indulunk ki. Tegyük fel, hogy az áldozat értéke 80%. A
rituálét bár az erődváros közelében, jó rálátással kezdik, mégsem a megfelelő helyen (Lailathszeme), így -10% módosító jár. Az összes többi feltétel teljesül, ráadásul a játékos – aki
történetesen pap karakterrel játszik – különösen jól játsza a Rituálé levezénylését, kijátsza a
karaktert így a KM 5% bónuszt ítél meg számára. A csapatból kiválasztott játékos így 8010+5=75%-ra fog dobni és ez a dobás dönti majd el, hogy sikerrel járnak, avagy sem.
Későbbiekben a részleteknél majd látni lehet, hogy a 99% egyáltalán nem teljesíthetetlen a JK-nak.
A modul végigolvasása után vissza lehet térni ehhez a példához.
IDŐREND
Idősáv

Történet folyama

10:00

Kezdés, az alaphangulat megteremtése (“hadba vonulunk”)

10:30

Karakterek megkapják a megbízást a szoborral kapcsolatban

10:30-11:30

A szobor megszerzése, első kapcsolatfelvétel a Themes-paptól

12:00

Megérkezés a vert sereghez, szembesülnek a vesztett csata eredményével (a
megerősített Darhan-fennsíkon felállított több kis tábor)

12:30-13:00

Ebédszünet

13:00-16:00

Tárgyak, személyek begyűjtése a vert seregek táborában, rituálé előkészítése

16:00-18:00

Rituálé, az erődváros sorsa

Jellemzően két harci szituáció kell legyen a történet során, de a mesélőn múlik mennyire
hangsúlyozza ki. Az első a szobor megszerzésekor, a második a rituálé elvégzése során. Soha ne
töltsünk 30-45 percnél többet a harc lemesélésével, mert máshonnan veszi majd el az értékes időt.
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A TÖRTÉNET RÉSZLETEI
HADBA VONULUNK
Korábbi ghedorini kalandban résztvevő csapatok számára itt ejtsük meg az átvezetést, amihez
használjuk a BEVEZETÉS-ben kapott információkat.
Érzékeltessük a háborús helyzet hangulatát, megannyi lelkes katona, akik túl vannak már kisebb
győzelmeken (elsősorban átállt dzsadok ellen). Bizakodóak, de ugyanakkor feszültek, mert
mégiscsak egy olyan ellenféllel készülnek megütközni, mely elsöpörte az emírségeket és furcsa
mágiát használ. Legyen különbség a csapattestek között, a pyarroni lovagok rendezettek, fényes
páncélzatak, a Kereskedő Hercegségek katonái kissé „színesek”, ahány Hercegség, annyi -féle
lobogó, szín, vagy csapatösszetétel. A krániak legyenek fenyegetőek, a warvikiak hűvösen
elegánsok, az abradóiak pedig kötekedő rablónépség. A karaktereknek legyen pár kisebb, egy-két
perces interakciója a katonákkal, érezzék hogy részei a seregnek.
A SZOBOR
Bármelyik féltől is kapják a megbízást, éreztessük velük, hogy ez egy fontos küldetés, egy esély,
hogy többet megtudjanak az ellenfélről.
Amennyiben a warviki bíborostól kapják a megbízást, a sátorban ott lesz az abradói
seregparancsnok, aki egyáltalán nem szimpatizál a karakterekkel (kivéve ha abradóiak). Marcuzo
Drago ab Orsca nem bízik a kalandozókban, sőt, egyenesen felajánlja, hogy majd ő küld megfelelő
embereket. A bíboros hárítja a felajánlást, igyekszik lecsendesíteni a kedélyeket. Ő maga csak akkor
lobban haragra, ha Marcuzo Drago és valamelyik karakter odáig jutna, hogy párbajra hívná a
másikat. Ebben az esetben egyértelműen megtiltja a párbajt és Ranagol átkával fenyegeti meg azt,
aki ellent mer neki mondani (egy Rendreutasítás varázslat is helyénvaló lehet).
Marcuzo Drago ab Orsca szerepeljen az elején sokat, mert ő lesz az a vezér, aki nem éli túl az
amundokkal vívott első csatát. Ha a karakterek pyarroniak, akkor halhassanak történeteket az
abradóiak kegyetlenségéről a saját felderítőiktől (pl. Herrea Ravaleth-től, amikor az jelentést tesz
vagy Tren-nek, vagy Erron-nak)
VÁLASZTÁS 1

Mire van szüksége a bíborosnak, ahhoz hogy kidolgozza és végrehajtsa a Rituálét? Sok mindenre,
de szerencsére minden megtalálható hozzá a táborban...
1. Kell neki három amund „szent” fegyver, a majdani emberáldozat során mindhárommal sebet
kell ejteni az áldozat testén. Összesen hat alkalmas fegyver található a táborban. A pyarroni
táborban, Marusha (18 oldal) birtokában van egy amund korbács, Khiss-halr. Az abradóiak
közül, Harlequin (17 oldal) birtokában van egy meneth (Harlequin éppenséggel nincs oda a
bíborosért, mert az ő katonáiból is akasztatott fel néhányat). Argenar (19 oldal) (Becsületes
Sírrablók) birtokában van egy lándzsa (kék fémből készült a feje, a neve, Erhul-maar, a
Holdkönny). Herrea Ravaleth-nél (20 oldal)van egy íj (Shilar-kheb, a Csillagtolvaj) és
Saryssa-nál (17 oldal) található egy gyönyörűen rúnázott fogastőr. Legvégül Kheziel (16
oldal) zsákmányolt fegyverei között pihen egy kétkezes kopesh (Assar-azen, a Lefejező).
A bíboros készít egy speciális amulettet a karaktereknek, melyel megérzik a különösen erős amund
szakrális mágiát sugárzó tárgyakat a hordozótól számított 50 méteren belül. Csak irányt tudnak
érzékelni, pontos helyet nem!
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2. Szükségük van az amundok ősi ellenfelének, egy dzsenn vérére (kb. fél literre), amivel a
rituális kört és annak rúnáit fogja felfesteni. (Delon vére alkalmas erre).
Auraérzékelés segíthet felfedni, ha valaki nem emberi fajba tartozik. Mivel valószínűleg – a
varázsló kaszt tilalma miatt – nem lesz karakter, aki rendelkezik az Auraérzékelés pszidiszciplinával, ezért a bíboros újabb ajándok ad át nekik. Egy apró, mumifikált fejet, mely
maximum 3 alkalommal képessé teszi a használót az Auraérzékelés pszi-diszciplína
alkalmazására. Mindehhez csupán egy csepp vért (1 Fp) kell a mumifikált fej száraz ajkai közé
csöppenteni. Az alkalmazó elkölt 7 pszi-pontot és 1 kör erejéig 100E-el képes az Auraérzékelésre
(Minden további 7 pszi-pont 1 körrel tolja ki az Auraérzékelés hosszát). Egyszerre csak egyvalaki
használhatja és a 3 “töltet” használatonként és nem körönként értendő).
Mivel minden dzsad ereiben található némi dzsenn vér, ezért ha nem Delon vérét, hanem egy
dzsadét használják, a rituálé működni fog, bár -10% büntetéssel.
3. Szükségük van ezen felül egy ranagolita szertartási füstölőszelencére (bíborosnál volt
korábban pár, de ezek odavesztek a csatában), de Naona, a dartonita-papnő a csatérről hozott
egyet (persze nincs oka odaadni... főleg nem szívesen támogatna vele egy emberáldozatot).
Azonban van valami, amit Naona mindennél jobban akar...a bosszú!
A bíboros tudja, hogy a Dartonita-papnőnél van a füstölőszelence, küldött is embereket, hogy
tárgyaljanak a visszaszerzéséről, de a nő eddig megmakacsolta magát. Szerfelett bosszantó!
4. Végül pedig egy megfelelő áldozatra. (Kit választanak ki?)
VÁLASZTÁS 2

Ez a választás vagy egyenlő a bíborosnál leírtakkal, vagy teljesen egyedi és a játékosokra szabható
(tapasztalt, rutinos mesélőknek ajánlott). Az alábbiakra figyeljünk:
– A játékos karakter istene határozza meg leginkább a rituálé mibenlétét (pl. Della pyarroni
isten esetében kell egy nagy művészeti értékkel bíró tárgy, vagy performansz, stb)
– A rituálét úgy kell elvégezni, hogy lehessen látni teljes egészében az erődöt (erre Lailathszeme a legalkalmasabb, illetve beszámolók szerint itt valamikor egy szent hely állt, a
mana-vonalak itt összefutnak, nagyobb sikere lehet a rituálénak)
Ne felejtsük, ha nem Lailath-szeménél hajtják végre a Rituálét, a siker esélye -10%-al csökken.
Ha efölött a karkterek elsiklanának, dobjuk be a dzsad jósnőt, aki valamilyen jóslattal –
homályosan, de kibogozhatóan – felhívja erre a figyelmet.
1. Kell valamilyen zsákmányolt amund fegyver, amit ellentétes frakciótól, csoporttól lehet
megszerezni. Ezzel vagy emberáldozatot kell bemutatni, vagy magát a fegyvert
megsemmisíteni. Fegyverek találhatóak a következő NJK-nál: Marusha (18 oldal),
Harlequin (17 oldal), Argenar(19 oldal), Herrea (20oldal), Saryssa (17 oldal), Kheziel (16
oldal).
–
Elérhető legyen számukra is olyan varázstárgy, amivel érzékelhetik a nagyhatalmú fegyvereket.
Akár használhatóak a már felsorolt, illetve a következőkben felsorolásra kerülő varázstárgyak.
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–

Kell még egy kitalált tárgy, ami bármelyik frakciónál lehet, ha lehetséges a karakterek
számára a legnagyobb kihívást jelentő félnél. Például pyarronita csapatnál legyen ez a tárgy
Harran-nál. Gorviki csapatnál pedig valamelyik pyarronita parancsnoknál.
– Ha emberáldozatra nem kerül sor (gonosz vallásoknál az feltétel), akkor is komoly felajánlás
szükséges, pl. valamelyik játékos lemond a saját mágikus fegyveréről, tárgyairól (siker
esélye ez esetben nem lehet 90%-nál nagyobb)

VÁLASZTÁS 3

Mire van szüksége az uwelitának, ahhoz hogy kidolgozza és végrehajtsa a Rituálét? Sok mindenre,
de szerencsére minden megtalálható hozzá a táborban...
2. Mindenek előtt szüksége van egy „szent” amund fegyverre. Ld. Marusha (18 oldal),
Harlequin (17 oldal), Argenar(19 oldal), Herrea (20 oldal), Saryssa (17 oldal), Kheziel (16
oldal).
Az uwelita képes egy törött kardot megbűvölni, mely ezek után egy teljes napon keresztül 50
méteren belül mutatja egy erős amund szakrális mágiával átitatott tárgy irányát. Csak irányt
tudnak érzékelni, pontos helyet nem! Alapos “körüljárással” a kérdéses terület szűkíthető.
3. Szüksége van egy olyan fegyverre, mellyel nemrég egy jogos bosszút hajtottak végre (vagy
saját fegyvere miután végzett Harran-nal, vagy Naonáé).
Két hatalmas bosszú-küldetés van a táborban működésben. Egyrészt a Félszemű uwelita küldetése
Harran ellenében. Másrészt Naona bosszúja Harlequin (17 oldal) ellenébe. Amennyiben sikeresen
kivitelezte bármelyikük a bosszút, már csak el kell kérni tőle a fegyverüket... mintha ez olyan
egyszerű lenne. Több információt a Félszemű és Naona leírásában lehet találni.
4. Egy hosszú szenvedés enyhítésére (vagy halállal, vagy gyógyítással). Erre Terda ab Barro
lenne a legalkalmasabb (a warviki bíboros testőrkapitánya). Az ő esetében a bónusz 20%,
más esetben csupán maximum 5%.
Terda ab Barro kínjai az élőholt kéznek köszönhetően rég megőrjítettek, vagy az öngyilkosságba
hajszoltak volna egy nála gyengébb embert. Ő viszont kitart, még akkor is ha fájdalmai olykor
annyira erősek, hogy inkább egy tőrrel vágdossa még élő végtagjait, hogy “elterelje a figyelmét”.
Több információt az NJK leírása alatt lehet találni.
5. Végül emberáldozat helyett egy rituális párbaj, melybe nem szólhat bele külső hatalom, és
ami azzal kell végződjön, hogy a jogos bosszú fegyvere eltöri az amund kardot
(fegyvertörés). A színjátékot Uwel nem szívleli, igazi harc kell legyen (!), vérrel és
fájdalommal. A harc komolysága határozza meg a siker esélyét 5-70% között a mesélő
megítélése szerint (ha okoznak a karakterek egymásnak ÉP sebzést, akkor 50% felett, ha
nem akkor alatta).
VÁLASZTÁS 4

Mire van szüksége a Themes-papnak, ahhoz hogy végrehajtsa a rituálét? Sok mindenre, de
szerencsére minden megtalálható hozzá a táborban...
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1. Kell valami, ami elrejti a Themes-papot az amund érzékelő varázslatok elől, ez pedig egy
szál a kilenc fonatú mágikus korbácsból, melynek neve, Khiss-halr. Egy szálat a csuklóra t
ekerve gyakorlatilag a Themes-pap láthatatlanná válik az amund mágia számára... összesen
9 ilyen szál van a korbácsban (a szálak óvatosan eltávolíthatóak a korbácsból). Nem utolsó
sorban a pyarroni táborban található (Marusha (18 oldal) birtokában), a csatában
zsákmányolták és Marusha ragaszkodik hozzá, hiszen érzi mágikus erejét (fel szeretné
áldozni Dreina-nak)
A Themes-pap képes érzékelni a nagy erejű amund varázstárgyakat. Bár pontos lokációt nem tud
megadni, nagyjából egy 25 méter sugarú körre tudja leszűkíteni a helyzetüket. Ha meglát egy ilyen
tárgyat azt természetesen azonnal felismeri!
2. Szükségük van egy nemes-amundra, aki egyben Amhe-ramun papja is... a kráni foglyok
között van egy ilyen. A krániak a foglyok homlokába különleges rúnákkal ékes, fekete
szögeket ütöttek, így gyakorlatilag bár élnek, teljesen tehetetlenek, arcukon nem látszik
érzés, vagy értelem, oda mennek, ahova vezetik őket (gyakran csak egy sátorban állnak,
itatni is külön kell őket, nehogy meghaljanak). A Themes-pap időlegesen birtokba veheti az
Amhe-ramun pap testét, akinek a szíve helyére kell helyezni a drágakövet, melyben a
Themes-pap szelleme pihen (valamelyik karakternek kell végrehajtania, véres egy munka).
Enélkül a Themes-pap nem tudja végrehajtani a rituálét.
3. Szükségük van egy az amund isteneknek felszentelt meneth-kardra. Egy ilyen kard éppen
van az egyik abradói lovag (Harlequin (17 oldal)) birtokában, mint hadizsákmány. Ezzel kell
majd az emberáldozatot végrehajtani, mielőtt a testet elhamvasztanák (fájdalmas, kegyetlen
rituálé). Opcionálisan megfelel a Saryssánál lévő fogastőr is, de ilyenkor a Rituálé -10%
büntetést szenved el.
4. Végül pedig egy megfelelő áldozatra. (Kit választanak ki?)
VÁLASZTÁS 5
A KM-ek saját ízlésük szerint vihetik a játékot, de a csata, a harc eleve kudarcra lesz ítélve és
döntésük következményeit a játékosoknak végig kell nézniük.
Választás 1
Választás 2
Szobor

Választás 3
Választás 4

Győzelem
Rituálé végrehajtása
Kudarc

Választás 5
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TÁRGYALÁSTECHNIKA
Pyarroniak
A pyarroniak magabiztosak és felsőbbrendűek. Ők képviselik a fényt és a tudást. Most otthonuktól
távol harcolnak Ynev megmentése érdekében. Még vereségükben is áthatja őket a magasztosság, és
sajnos az ezzel járó rátartiság. Udvariasak, de nem kedvesek, sokszor elnéznek a karakterek feje
felett, vagy úgy tűnik nem figyelnek a mondanivalójukra (legtöbbjük nem hisz a rituálé sikerében,
inkább a fegyverek erejében, jobb szervezésben, harctéri taktikában bízna). Makacsok, így
leginkább a témaváltás javasolt, és más irányból való megközelítés.
Kereskedő Hercegségek
Igazi kereskedő-vér folyik az ereikben. Nem adnak semmit ingyen, jószándékból, hanem mindig
kérnek valamit cserébe, még ha az egy apróság is. Kisebb szolgálat, információ, bármi. Nagyon jó
vendéglátók, de csak akkor lépnek előre egyet óvatosan, ha a karakterek is felajánlanak valamit.
Krániak
Nagyon szertartásosak. Többen is jelen lehetnek a tárgyalás során, de mindig csak egyvalaki beszél.
Nem tűrik ha bárki a szavukba vág, és a karaktereket egyértelműen alacsonyabb rendűnek
gondolják. Ha megfelelő tiszteletet kapnak (pl. féltérdre ereszkedés, stb), akkor ridegen, de
válaszolnak. Mindenük megvan, de egy elf varázstárgy, vagy egy elf személy felkelti az
érdeklődésüket. Mindig csak kijelentenek, sosem kérdeznek. Nem zavarja őket a hosszan elnyúló
csend.
Abradóiak
Harsányak, tolakodóak. Ha valamit felajánlanak nekik, egyből a dupláját kérik. Nem áll távol a
fenyegetés, sem az hogy nyílvánosan kinevessék a karaktereket. Mindig többen vannak, bár amikor
a vezető szól, a többiek elcsendesednek.
Warvikiak
Halálos, rideg nyugalom jellemzi őket egy nagy adag pátosszal körülvéve. Szigorúan logikus érvek
mentén hajlandóak csak tárgyalni, ennek megfelelően csak egy jól struktúrált, tömör
mondanivalónak van esélye náluk. A hosszas, cirádás beszédet hamar megunják.
Dal és Álom
Igazi dzsad mentalitás. Nagyfokú szívélyesség, nyájasság jellemzi őket és hatalmas
körmondatokban beszélnek, és ami fontos, hogy sokat. Viszont alig mondanak valamit és
óvakodnak az egyértelmű kijelentésektől, vagy attól, hogy gyorsan, elkapkodva hozzanak döntést.
Becsületes Sírrablók
Vérbeli zsoldosok. Pénzért dolgoznak, bármire hajlandóak, ha jól megfizetik őket. Halálos
nyugalom veszi őket körül, valamint morbid humorral fűszerezik beszédüket. Semmi sincs ingyen.
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NJK LEÍRÁSOK
KRÁN és GORVIK
khtac Narhass, a Láncok Ura, az Élő Fém Mestere, az Ezer Karom Lovagja, a Megtörhetetlen
Egy aquir lovag, szerencsére teste nem látszik a páncélja miatt. Nem nagyon lehet vele
kommunikálni, a játék során egy láncokból formált pókhálószerűségen ül, a páncéljáról lesarjadó
láncok tekeregnek körülötte. Körülötte 10 szöges láncokkal keresztre feszített kráni harcos teste lóg
(8 ember, 2 félvér aquir). Ők voltak akik bizonyítottan elvesztették az önuralmukat és saját társaik
ellen fordultak. Agóniájuk közben Narhass azon elmélkedik miként is lehettek az amundok képesek
erre, ezalatt gyakorlatilag héjanként választja le asztráltestüket a lelkükről. Ha valaki pszi-vel
próbálja meg felvenni vele a kapcsolatot, elméjébe ezer karom mar és összeesik a fájdalomtól
(elveszti összes Fp-jét)
Helyette leginkább Bajnoka, egy aquir félvér, a kráni ember lovasok vezetője beszél (Harran).
Harran

áldozat 90%

Csodálatos mívű páncélt visel, sisakja tetején egy égre bámuló szenvedő arc látható (mindig
legutolsó áldozata vonásait viseli, azaz most egy éteri szépségű amund arcot formáz).
Tökéletesen felsőbbrendű, csak urát fogadja el vezetőnek, még magával a warviki bíborossal
szemben is néha lekezelő, ami amúgy sem használ a túlfeszített kapcsolatnak a két fél között. A
törvényeket tiszteli, de a felemelkedettséget mindig bizonyítani kell. Sok emberét maga képezte ki,
és egyáltalan nem rasszista, csak a személyes hatalom, a siker-orientáltság érdekli... a kudarcra
pedig nem talál mentséget. Ezért is érzi magát most nagyon feldúlva, soha nem szendvedtek még
ekkora vereséget, mintegy 2000 embere maradt ott a csatatéren... azzal vigasztalja magát, hogy a
gyengék estek el csupán.
Kheziel

áldozat 85%

Teljes páncélt visel, sisakján azonban 4 szemnyílás van, és mintha kék fény izzana a szemek helyén.
Kráni fél-aquir lovag, Harran beosztottja és akár még veszélyes is lehet Harran pozíciójára. A
testvére akivel már egy évszázada vállvetve harcolt most keresztre van feszítve. Ő maga
fegyverezte le, mikor láthatólag eluralkodott rajta a tombolás és a többi kráni lovag ellen fordult.
Foglyul ejtette a testvérét, hogy most lássa a kínhalálát napról napra. A látvány és a tudat valahol őt
is megrendítette, ha a karakterek könnyű halált tudnak ajánlani a testvérének, akkor akár segíthet is
nekik. Fegyvere fagysebzést okoz, és még a legnagyobb melegben is hűs a levegő körülötte.
A warviki bíboros, Harta Allaro an Werraquida

áldozat 90%

Mellvértet viselő, középkorú férfi, pillantásának súlya alatt a legtöbben apró kis féregnek érzik
magukat. Rangját egy díszes csattal összefogott, mellvértjén keresztülvetett bíbor kelme jelzi.
Egyértelmű, hogy nemcsak szakrális értelemben hatalmas, de jól ért a hadvezetéshez és a
stratégiához is, igazi hadvezér.
Krán kérésére küldte a csapatait és jól megfontolt önérdekből, hiszen tartománya határos a gyorsan
megformálódó amund hódítási területekkel. Krán ígérete szerint háttérországa biztosított marad, így
remélhetőleg nem kell a többi tartományúrtól tartania. Ahogy egy hozzá hasonlóan hatalmas ember
esetében elvárható, meglehetősen gőgös, de ugyanakkor rendkívül megfontolt és taktikus. Nem veti
el egyáltalán a szövetség lehetőségét a pyarroni hadakkal, különösképpen nem a Kereskedő
Hercegségekből származókkal, hiszen ezekkel van hogy kereskedelmi kapcsolatokat is ápol.
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Terda ab Barro

áldozat 70%

Kosfejes páncélt visel, körülötte az elmúlás illata leng.
A warviki bíboros testőrségének parancsnoka, többszörösen kitüntetett harcos. Folyamatos
fájdalmak gyötrik ugyanis egy évekkel ezelőtti csatában elvesztette a kezét, ura pedig egy élőholt
jobb kézzel ajándékozta meg, mely bár erősebbé teszi, mégis szüntelen fájdalommal jár ahol az élő
és a holt hús találkozik. Sőt, úgy tűnik Terda is egyre sápadtabb, mintha az élőholt végtag lassan az
életerejét is megcsapolná. A bíboros kézrátétellel időlegesen tudja enyhíteni Terda gyötrelmeit. A
kosfejes lovag valójában keresi már azt a csatát, melyben végül megszabadulhat az élet
gyötrelmétől, de eddig még nem akadt senki, aki le tudta volna győzni.
Saryssa

áldozat 65%

Vörös hajú, csinos nő, aki csontokból készült mágikus páncélt visel.
A bíboros egyik fejvadásza, kráni származású. Meglehetősen kacér és életvidám nő, aki persze
szemrebbenés nélkül gyilkol, mint minden mortel...
Valójában rendkívül szórakoztatja az a mészárlás, aminek szemtanúja volt, szívesen beszélget erről,
illetve ha ügyesen kérdezik mesélhet a krániakról is érdekes történeteket. Ő maga ritkán
kezdeményez cselekszik, de ha meggyőzik, hogy egy halál a bíboros érdekét szolgálja, akkor
hajlandó segíteni... persze a piszkos munkát nem fogja egyedül elvégezni (pl. gyengítő méreggel
mérgezhet meg valakit, vagy olyan sebet ejt rajta, ami lényegesen legyengíti, így a karaktereknek
lehet esélye, stb).
Ha valakit megkedvel akár még flörtölhet is vele... bár egy mortellel hálni olyan mint mérges kígyót
melengetni … egy rossz mozdulat és a mortel mellett máris egy holttest fekszik csupán.
Harlequin

áldozat 75%

Túlzón színes ruhát és koponyadíszes fekete sisakot visel, melyhez fekete mellvért és egy jókora
pallos tartozik. Sisakjában színes, már-már komikus hatású tollak vannak.
A megmaradt abradói rablólovagok vezetője, sokan mint Ranagol kiválasztottjára tekintenek,
egyfajta vallási fanatizmussal követik akár a halálba is. Állítólag még senki nem látta az arcát és
sokáig csak mint az abradói parancsnok jobbkezét tartották számon. Reszelősen beszél és sokszor
nevet, mely elég furcsán hallatszik a sisakon keresztül. Úgy tűnik tényleg egyfajta áldás lehet rajta,
mert semmilyen mágia nincs rá hatással (pozitív hatású sem, azaz pl. nem lehet mágikusan
gyógyítani, bár úgy tűnik természetszerűleg szívós egy fickó).
Érdekes még, hogy láthatóan az aquir-félvérek (bárki aki Od-ponttal rendelkezik) nem bír
megmaradni a jelenlétében, ha közvetlenül harcol egy ilyennel, akkor csak egy tiszta vérű aquirnak
lenne esélye ellene.
Zachira

áldozat 20%

Félszemű, színes ruhákba öltözik, mely jól rejti csínos bájait.
Dzsad jósnő, aki most az abradói tábor foglya. Többször megerőszakolták és megverték (így
vesztette el az egyik szemét), de életben hagyták és egyfajta markotályosnőként tevékenykedik
most már, néha gondoskodik a sebesültekről és úgy tűnik elég hasznossá tudta tenni magát, hogy ne
végezze úgy mint számos társa. Érdekesség, hogy előre megjósolta számos abradói katona halálát
(köztük azokét is, akik megerőszakolták), így sokan egyfajta babonás tisztelettel néznek rá (nem
mernek már kezet emelni rá).
Stockholm-szindrómás, vagy csak az igazán teljes bosszú lehetőségére vár? Nehéz eldönteni, ami
viszont feltűnő, hogy mintha többet tudna annál, amit elárul.
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Zachira jóslataival segíthessen a karaktereknek, pl. Kheziel esetében mondja azt „sötét páncél
mögött érző szív lapul, mely feszített rokon szenvedésein könnyezik” stb. Ezzel a KM meg tudja
gyorsítani a játék menetét, rávezetheti a JK-kat a helyes útra.
PYARRON és KERESKEDŐ HERCEGSÉGEK
Erron con Harden

áldozat 80%

Ősz szakállú, kedves öregúr forma lovag, akin még most is tökéletesen áll a páncélja.
Idős Krad lovag (nem paplovag!) és a pyarroni seregek vezetője. Kora, tapasztalata és tehetsége
tette alkalmassá a feladatra, valamint diplomáciai érzéke. Alig néhány hét alatt meg tudta győzni a
kalmárhercegeket, hogy érdemes összefogni, hogy lehet és kell egy egységes hadsereget alkotni,
mely képes legyőzni az amundokat. Mondandója súlyát növeli, hogy számos hadszintéren
bizonyított már és a legtöbb délvidéki nép hadi cseleit ismeri, tökéletes választás egy ismeretlen
ellenféllel szemben. Bár a vereség nem ezt igazolja, vajon tényleg elhamarkodott döntés volt
rohamot indítani? Ezek a kérdések emésztik Erron-t is, nem beszélve a krániakról. Egyedüléként ő
tudja, hogy Kránra ez esetben mint szövetségesre lehetne számítani, legalábbis ha a korábbi
feljegyzések helyesek (Ó-Pyarron elestekor, az Aranykör ereklyén derengő prófécia: „A Sötét
Birodalom szövetsége nélkül győzedelmeskedik a Kék Hold Istene e világ felett”) így az ár, amit ÓPyarron bukásával fizettek meg, most kellene, hogy ellentételezést nyerjen. A krániak megmentették
a seregét, de akkor sem fűlik a foga egy ilyen szövetséghez, bár úgy tűnik nincs más választása. Túl
sokat látott már ahhoz, hogy egyszerűen higgyen az „ellenségem ellensége a barátom” mondásban.
Mindig mellette van hű kutyája, Gyertya.
Erronnak nincsenek harcértékei, elsősorban harctéri tapasztalatait kamatoztatja. Mentális és
Asztrális védelméről pyarroni Fehér Páholy mesterei gondoskodtak, bár ő maga is mesterfokú
Pszi-használó. Ó-Pyarron elestekor is tapasztalt katonának számított már, ott volt Darres generális
mellett, amikor legyőzték Shikan nagykánt Amrunnál. Saját csapatteste később leszakadt a
főseregről és Ó-Pyarron felé tört. Számos kisebb ütközetet nyertek ork fosztogatókkal szemben, de
közben igencsak megfogyatkoztak. Ó-Pyarron elestéről pár napnyi távolságból értesültek, így
végül egyfajta gerilla taktikát kezdtek alkalmazni a Larmaron-medencében a fosztogatókkal
szemben. Később kitüntetésben részesül, illetve dandártábornoki rangra emelkedik Új-Pyarron
seregében.
A Félszemű

áldozat 85%

Nagydarab páncélos alak, aki a páncél ellenére meglepően csendes mozgású. A sisakján is csak
egyetlen szemnyílás van.
Uwel-paplovag és a pyarroniak legjobb harcosa, mindenki felnéz rá. Egyetlen lándzsával harcol,
gyalogosan még veszélyesebb, mint lovon. Nem véletlenül csatlakozott a sereghez, egy sugallat
hatására tette, hogy bosszút állhat valakin, aki Kránban gyakorlatilag elérhetetlen lett volna. És ez a
valaki maga Harran. Persze a Félszemű rutinosabb annál, mintsem fejjel rontson a falnak, és vajon
feláldozhat egy sereget, egy szövetséget egyetlen halál miatt, egyetlen bosszú miatt? Egyenlőre
kivár, de már a célpont közelében van, a bosszú pedig mint belső tűz, egyre jobban marja a lelkét...
Erron nemrégiben őrnagyi rangot adományozott neki, aminek egyáltalán nem örül.
Marusha del Galadren
áldozat 60%
Szőke szépség, akinek izmos, ruganyos, karcsú, tökéletes testét drága páncél védi.
Dreina harcos lelkű papnője. Egyfajta nemesi téveszmében szenved, bár ettől függetlenül tényleg
szinte éteri jelenség (nem meglepő hogy mindig fiatal lovagok veszik körül). A vereség kicsit
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megingatta, de most kétszeres magabiztossággal veti bele magát az előttük álló feladatba. Sebesült
katonákat ápol és a visszavágásra, támadásra és harcra buzdít. A krániakra is mint ellenségre tekint,
és ehhez talál elég sok támogatót is a pyarroni oldalon. Lázadást robbantana ki? Szándékosan nem,
de úgy tűnik mintha nem látná be, hogya jelenlegi puskaporos helyzetben ő lehet egszerre a kanóc
és a szikra...
Hivatalosan is századosi rangot kapott, ami lehet nem volt a legjobb ötlet, ugyanis csak még
jobban beképzeltté és gőgössé tette. Ha esetleg lefokoznák, azt személyes sértésnek venné. Tovább
bonyolítja a helyzetet, hogy minden Dreina hívő egyszemélyes vezetőjének és parancsnokának
képzeli magát, nem is véletlen, hogy sokszor ütköznek véleményeik Raur-al.
Tren con Waldrys

áldozat 55%

Barna hajú, frissen borotvált nemes, akinek tekintete kissé szomorú, de határozott.
A Kereskedő Hercegségekből, Ghedorinból származó parancsnok. Fiatal kora ellenére elég hamar
beletanult a vezetésbe, meglehetősen pragmatikus, talán kicsit megkeseredett és illúzióvesztett is.
Emberei felnéznek rá, tanácsadói közt két harcos-pap is szerepel, az egyik egy Dreina hitű lovag, a
másik pedig egy Darton hívő papnő.
Tren az egyesített pyarroni-kereskedő herceggségbeli seregben ezredesi rendfokozattal bír, bár
saját emberei szinte csak neki engedelmeskednek. Alatta Naona és Raur századosi rangot viselnek.
Raur con Lak'Erpidor

áldozat 70%

Ghedorini nemesi családból származik, Tren con Waldrys gyerekkori barátja és támogatója.
Családja sólymokkal és kereskedelemmel foglalkozik, sisakján ezért visel szárnyas díszeket, illetve
sátrában most is ott ül egy törpe-sólyom. Kissé földhözragadt, de tudja milyen sok minden múlik
most rajtuk. Marushát egyáltalán nem támogatja, a viszony köztük meglehetősen elmérgesedett,
mivel Raur szerint Dreina egyházának legnagyobb hibája a dölyfösség.
(abban az esetben, ha Ghedorinban a Dreina egyház megszégyenült, akkor is maradtak még hívek,
ezért Raur egyrészt elhatárolódik a régi Dreina egyházi vezetéstől, másrészt azért küzd, hogy
Dreina egyháza ismét megerősödhessen)
Naona (ab Corrasto)

áldozat 90%

Fehér hajú, szép arcú nő, fekete páncélban.
Nemesi származású Darton-papnő, aki fegyverrel is kívánja szolgákni urát, így páncélt és kardot
öltött. Inkább komoly, mint vicceskedő, az északi dartonita (Airun al-Marem -féle irányzat) nagy
hatással volt rá, bár messze van attól, hogy belépjen a rendbe. Tren con Waldrys-t tehetséges
vezetőnek és jó taktikusnak tartja (nem véletlen, hogy az ő seregrészük szenvedte a legkisebb
veszteséget). Eredetileg gorviki-születésű, alig sikerült gyermekként elmenekülnie, mikor egy
család-viszályban oda lettek a szülei (ekkor őszült meg a haja, egyetlen este alatt). Nem más vezette
a támadást, és dobta ki édesanyját a palota ablakán, mint egy páncélos figura, aki pont azt a vértet
viselte, mint Harlequin.
SEMLEGESEK
Becsületes Sírrablók

áldozat 65%

Az egyetlen megmaradt zsoldos kompánia, Erone-ból. Kemény harcosok, nagyszerűen harcolnak
formációban, tagjaikat vérszerződéssel is egymáshoz kötik. Mágikus lobogójuk alatt szinte egy
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emberként mozdulnak, sisakjaik sírontúli hatást keltenek. Nem túl finomkodók és nem ismernek
kegyelmet. Pénzükért mindig megdolgoznak, és pont itt akad némi probléma is, úgy tűnik nem
kapták még meg azt az összeget, ami a csata után járna nekik a szerződésük szerint....
Vezetőjük egy fanatikus harcos, Argenar, aki állítólag valamilyen mágiaformához is konyít
valamennyit (Boszorkánymesteri Mágia Mf, 7Mp). Ha megszorul előszeretettel használja fegyverén
a villámpenge varázslatot.
Khulg

áldozat 85%

Nagydarab kráni harci ork, aki túlélte valahogy az első kráni-amund ütközetet. Az ellenség
befolyása alá került, így a pyarroniak ellen küzdött, míg el nem kapták. Nem másnak a foglya, mint
Marushának, aki elhatározta, hogy törvényes eljárás alá vetik és ennek megfelelően szablyák ki rá a
büntetést. Persze az kicsit zavaros, hogy kráni orkként vajon vissza kellene-e szolgáltatni a
krániaknak, vagy tényleges hadifogolyként kezelni. Ha valaki figyelne rá, rájöhetne, hogy múlóban
rajta az amundok által kiváltott befolyás. Érdekes kérdés, hogy ez miként lehetséges...
Tűrhetően beszéli a pyarroni nyelvet (ott volt Ó-Pyarron elestekor is), és komoly asztrális/mentális
ellenállása is van. Őt eddig életében háromszor szállta meg egy Farkas-szellem, egyfajta avatár, ez
magyarázza a magas értéket áldozatként. Auraérzékelés leleplezi. Krániak nem törődnek vele
sokat, bár például Kheziel szemmel tartja.
Delon

áldozat 80%

Jóképű dzsad bárd, egyike az alig tucatnyi túlélő Turbános Ellenállóknak, Mugafféból. Középkorú
fickó, aki azonban a karddal is jól bánik ha kell. A Turbános Ellenállás egyik vezéralakja volt, ő
győzte meg számos társát, hogy csatlakozzanak a pyarroni sereghez, mert csak így győzhetik le az
amundokat. Most nem bír a maroknyi túlélő szemébe nézni. Jobbára a Dal és Álom sátraiban iszik,
vagy pipázik. Ügyesen zenél, de ért a közkatonák, és ami fontosabb a parancsnokaik nyelvén. Sokat
kockáztat – mint most is – de eddig szerencséje volt, mintha Galradzsa áldása kísérte volna.
Delon esetében a dzsenn (jann) vér erősen lüktet az ereiben, képes mindazokra a mentális trükkökre,
amire a tisztavérűek (talán hiba volt apja részéről, hogy csak úgy félrelökte északi származású
ágyasának gyermekét). Lehet a vérében van a késztetés is, hogy az amundokat megfékezze (tény,
hogy sosem érzett akkora örömet, mint amikor amundok vérét ontotta)...
Frand

áldozat 45%

Frand egy tolvaj, akiben egy igazi túlélő lakozik. Mindenkinek van tehetsége, az övé a túlélés és a
nagy csaták után a halottak kifosztása. Jól jövedelmező üzlet, de sajnos amihez nagyon nincs
tehetsége, az a vagyon megtartása. Előbb utóbb mindig ismét valami nagy csata után tisztogat, jó
szeme van az értékekhez, és ami fontosabb el tudja kerülni a bitót. Az első keselyű lesz mindig a
legkövérebb, ahogy a mondás tartja...
Sajnos szenvedélye a szerencsejáték, így hamar elveri a vagyonát. Erős, vagány nő, aki néha áruba
bocsájtja képességeit, de nem a bájait.
Ha végképp meghiúsult a tárgyalás pl. fegyverekért, mágikus tárgyakért és a JK-k között nincs
tolvaj kasztú, akkor Frand felbérelhető a piszkos munkára. Persze ehhez jókora fizetséget kell
ajánlani és elviselni csipkelődő, lesajnáló modorát.
Herrea ékszere nála van! Ld. a következő karakter-leírást.
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Herrea Ravaleth

áldozat 90%

Herrea egy szépséges és halálos elf vadász, de nem akármit hajszol most. Egy elveszett elf ékszer
nyomát kutatja, immár legalább 2 éve. Az ékszer egy kisebb csatában tűnt el, még Yllinor
határvidékén. Egy fosztogató emelhette el egy elesett elf holttestéről. Természetesen az elf amulett
Frand-nál van, aki egészen megkedvelte. Herrea egyfajta misztikus megérzést követ, mely mutatja
az ékszer irányát, de pontos helyét nem. Jelenleg a pyarroni sereg mellett van, megbecsült felderítő
és íjász, de valójában bármikor szemrebbenés nélkül továbbállna, ha az ékszer irányát máshonnan
érezné. Ő az egyetlen elf a seregben (rajta kívül lehet még kb. egy tucat félelf). Más elfekkel – ha
azok szintén megadják neki a tiszteletet – nagy előzékenységgel bánik, könnyen a bizalmába
fogadja őket. Félelfek, ha beszélik az elf nyelvet és jó modorral (értsd elfek közötti viselkedési
formáknak megfelelően) közelednek, szintén igényt tarthatnak a figyelmére.
Ez az amulett egy indákból szőtt, finom, ezüstös színű, érme nagyságú kis korong. Nem sugároz
érzékelhető mágiát, viselőjének lopózás, csendesmozgás próbáihoz mégis 20% bónuszt ad,
valamint teljes védelmet nyújt az aquir hatalomszavak ellen, amíg azokat korcs, vagy
szolganyelven ejtik ki. Értékét másrészt hihetetlen kora adja, eredete visszanyúlik az aquir-elf
háborúkig. A legtöbb kráni, aquir vérű lovag is értékelné, ha hozzájuk kerülne. Narhass még
személyesen is hajlandó lenne beszélni azzal, aki ezt számára átadja, és cserébe teljesítene minden
nem túl pimasz kérést.
Herrea olyan karakter, aki sokban segítheti a játékosokat, főleg ha azok szintén segítséget ígérnek
neki. A harcot mindig elkerüli a karakterekkel, inkább gyorsan eltűnik (van egy láthatatlanság
köpönyege). Ha mégis harcot kényszerítenek ki vele, akkor kezeljük úgy mint egy 6.T.sz. sirenari
erdőjárót, tökéletes csendben oson és igazi mesterlövő (harci értékei nincsenek kidolgozva).
Dal és Álom
Pyarroni sereg nyomában járó dalnok-markotályos kompánia, mely itallal, szórakozással és nőkkel
látja el a katonákat. A harcokban nem szenvedett veszteséget, mert némileg le volt maradva, most
pedig ebben az ideiglenes táborban verte fel a sátrait. Eddig megtűrték őket, mert hasznosnak
bizonyultak, most pedig még inkább szükség van valamire, ami eltereli a katonák figyelmét.
A sátrakba beszüremlik a finom por, és bár a lányok igyekszenek tisztán tartani magukat, itt-ott
meglátszik a mocsok. De a katonák nem törődnek vele, az ő sátraik és ő maguk sincsenek ennél
jobb állapotban.
Ez a helyszín jól megfelel az információgyűjtésre, ha jól közelítik meg a lányokat és a katonákat,
sok értékes pletykát hallhatnak. Ehhez persze nem elég csak pénzt villogtatni...
Beszerezhető információk:
<> a Félszemű egy Uwel-pap és múltkor részegen azzal traktált egy lányt, hogy nemsokára Uwel
lemosolyog majd rá, mert közel van ahhoz, hogy egy régi bosszút beteljesítsen (láthatóan felizgatta
a bosszú, vagy a halál ilyen közelsége, legalábbis a lány szerint igen szenvedélyes volt később)
<> Frand egy pocsék kártyajátékos, de rendesen van pénze. Úgy tűnik férfiakat kevésbé kedveli,
mint a lányokat, legalábbis engedte, hogy egy lány az ölébe üljön. Ez a lány egy nagyon szép
amulettet látott nála, de amikor meg akarta csodálni, Frand ellökte magától és kiviharzott.
<> Erron az a lovag, aki személyesen is ott volt Ó-Pyarron elestekor (hamis), egy ellenálló csapatot
vezetett, akik még a város eleste után is igyekeztek ritkítani az orkokat és a krániakat, a becenevűk
Pyarron Farkasai volt (igaz)
<> Naona nem mindenhol fehér, bár a haja, mint a hó, máshol inkább barna (igaz). Az egyik lány
halotta ezt egy katonától, akinek volt Naonával egy részeg kalandja. Vajon festi a haját, vagy más
miatt alakult úgy, hogy megőszült?
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<> az abradóiak végigrabolták az utat idefele, sok dzsad nőt megerőszakoltak, foglyokat is ejtettek
(igaz), nemsokára dezertálni fognak, mert ez a csata most már nem tartogat nekik aranyat és
fosztogatási lehetőséget (hamis, legalábbis amíg Harlequin vezeti őket)
<> a krániak közül egyszer bejött egy lovag, de a lány, akivel elment, később kirohant a sátorból és
azt mondta a sötétben a lovag vetkőztetése közben valami furcsa csápos dolgot érzett, nincs az a
pénz, ami ezt megérné. A lovag később zokszó nélkül távozott (nem tudja a lány sem megmondani
pontosan melyik volt, de a furcsa páncélosok közül).
<> Vörös hajú, csontpáncélos nő volt bent szórakozni. Sokat ivott és sokat flörtölt a katonákkal.
Kezdetben rontotta is az üzletet, de aztán legalább sok kanos férfit hagyott hátra. A két katona,
akikkel végül kéz-a kézben távozott azonban nem került azóta sem elő (igaz).
<> Delon csodálatosan zenél és ha dzsad nyelven énekel, akkor még a leghidegebb női szív is
lángra lobban. De amilyen sok örömet okoz a művészetével, oly sok szívet tör össze, mert valójában
számító, lelketlen ember (hamis). Akinek van esze, nem ül le vele kártyázni, vagy dámázni, mert
úgy játszik mint egy ördög, lehet még az ellenfél gondolatiban is képes olvasni (igaz). (Delon is sok
időt tölt ezen a helyen, így csak akkor pletykálnak róla, ha nincs hallótávolságban, például, ha az
egyik lánnyal magánsátorba vonulna az egyik JK)
ELLENFELEK
marab Olhan-Anún

áldozat 95%

Tökéletes testű amund-pap, aki idős kora ellenére alig mutatja az öregedés jeleit. Ezt istene
kitüntetett figyelmének gondolja, és csak még állhatatosabban küzd a nagy célért. Évtizedekig ő
volt a legjobb Themes-pap vadász, aki csupán egyszer szalasztotta el a célpontját (Uxor-Khmet).
Csak telepatikusan hajlandó kommunikálni, elméje sugárzik az erőtől, mentális parancsai szinte
fájdalmasan hangosak és nem hagynak lehetőséget az ellenszegülésnek. A dzsadokra úgy tekint
mint hasznos, könnyen felhasználható eszközökre, jó példa erre Shadir.
Részletes megalkotása a KM-re van bízva, ő lesz a végső ellenfél a JK-k számára. Az Egység
győzelmét kívánja ünnepelni, holmi egyszerű halandók nem állhatnak az útjába, főleg nem egy
féli-halott Themes-pap. Testét számos permanens védelmező mágia óvja, ezért bőre enyhén kékes
árnyalatban játszik. Mágikus tárgyai lehetővé teszik, hogy védekezzen a hatalomszavak ellen,
valamint, hogy érzékelje Themes papjainak jelenlétét.
Shadir

áldozat 70%

A sobirai emír képzett orgyilkosa volt, egy Fekete Skorpió, de különösen fogékony volt az amundok
elmetorzító mágiájára, szinte teljesen feloldódott a személyisége, de képességei megmaradtak. Két
furcsa pengével küzd, melyekkel szeret fájdalmas, bőven vérző, de nem halálos sebet ejteni. Úgy
játszik áldozataival, mint macska az egérrel. Amundok esetében, Olhan-Anún parancsára még
életben is hagyhatja őket, hogy viseljék a szörnyű hegeket, melyeket szakértő módon ejtett.
KM OPCIÓK
Ezek a karakterek felhasználhatóak tetszés szerint, személyiségüket a KM találhatja ki a csapat
(legyenek szimpatikusak), illetve a történetszál függvényében.
Eril
áldozat 50%
(Eril bármelyik frakcióhoz tartozó varázshasználó lehet a kaland elején, opcionális elesik a csatában,
de a KM megtarthatja, ha még tudja „használni”)
Larc
áldozat 40%
(Larc con Gwadda akkor vezeti a Ghedorini csapatokat, ha valami miatt Tren nem használható pl. a
csapat a korábbi kalandban megölte)
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HERALDIKA (kivágandó és kiosztható)

Pyarron

Krán

Dies Ravallona

Ennaim
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Raehur

Ghedorin

Verraquinta (Warvik)

Rabuchini (Abradó)

KÜLÖNLEGES VARÁZSTÁRGYAK (kivágandó és kiosztható)

Warviki amulett
Zsugorított fej (gorviki)
Uwelita törött kard
(amund varázstárgyak észlelése) (Auraérzékelés pszi-diszciplína) (amund varázstárgyak észlelése)
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HELYSZÍNEK
Négy fő helyszín van:
1. a kos-szobros ősi városrom
2. az ütközet helyszíne
3. az amund erőd és környezete és a Rituálé helyszíne
4. a kráni-pyarroni tábor (Darhan-fennsík)
Az általános környezet a Taba-el-Ibara miatt alapvetően sivatagos, bár ez inkább kősivatagot jelent.
Magas, porlepte sziklák és dombok mindenfele, a lovak patája kőtörmeléken lépdel és minden
zavaróan meleg és száraz, ami próbára tesz minden élőlényt. Ennek ellenére még van növényzet is
jócskán, ez leginkább szárazságtűrő göcsörtös bozótot jelent, sok-sok kaktuszt, elszórtan pár pálmát
(datolya), illetve egy sárgás futónövényt (sokan egyszerűen csak elf-gyökérnek hívják, a helyiek
sebek fertőtlenítésére használják a lereszelt gyökeret). Számos vízgyűjtő is van a területen, és pár
kisebb forrás, itt sokkal nagyobb zöld foltokat találhatunk, megél az olajfa, citrus, és még a lovak is
találnak legelnivalót.
1. A kos-szobros városrom mindössze néhány sziklába vájt épület, mely felett egy megkopott
hatalmas fekvő kos-szobor trónól, amit szintén egyenesen a sziklából faragtak ki. Elhagyatott,
magányos hely, mindössze néhány szűk szurdokon keresztül lehet megközelíteni. A dzsadok elődei
(dzsennek?) élhettek talán itt, de a nagy háborúban a város elhagyatott lett. Egyesek szerint átok ül a
helyen...
Egy nagy termet találnak, melyből poros alagutak vezetnek mindenfelé. Ebben a teremben kezdték
el megdolgozni a foglyul ejtett fejvadászt. A szobor az egyik alagútban, egy kőhalom alá van
elrejtve.
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2. Az ütközet helyszíne az erőd és a Darhan-fennsík között helyezkedik el, gyakorlatilag egy
hatalmas síkságból, illetve az azt szegélyező dombokból, jókora sziklákból és a köztük meghúzódó
száraz folyómederből áll (időszakos vízfolyás). Mindenhol temetetlen holtak fekszenek, a sakálok,
hollók és keselyűk már dagadtra zabálták magukat és most már a rothadás átható szaga üli meg a
vidéket. Gyakorlatilag 5km átmérőjű területről beszélünk, míg a fennsík és az erőd között 10-12 km
lehet, azaz a távolból a felek megfigyelhetik egymást.

3. Az amund erőd egy piramishoz hasonlít, melyet négy torony szegélyez (a tornyokban kék lángok
égnek). A piramis oldala lépcsős, így fel lehet sétálni egyrészt a középtájon található főbejárathoz,
vagy a csúcson lévő áldozóoltárhoz. A piramis körül szedett-vetett dzsad tábor található, itt
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állomásozik a megfogyatkozott, amund befolyás alatt lévő haderő (kb. 4000 dzsad harcos, illetve az
erődön belül további 3000 amund).
A rituálé helyszíne közel van az amund erődvároshoz, talán 3-4 km, egy kisebb magaslaton
található (Lailath-szeme). Homok-koptatta régi lépcsősor vezet fel egy romhoz, mely majdnem a
piramis magasságában van. Ez azt is jelenti, hogy ha elkezdik a rituálét, akkor az amundok biztos
felfedezik, hogy valamire készülnek. Márpedig a rituálé nem egy gyors dolog …
Elvileg más helyen is végrehajtható a rituálé, de akkor a siker esélye 10%-al csökken.
Lailath-szeme az itt összefutó mana-vonalak miatt különleges (ezt mágia-ismerő karakterek pl.
mágia érzékelés varázslat során érzékelhetik is...).
A KM idő és ízlés függvényében bedobhat ellenfeleket, dzsadokat és amundokat. A fő ellenfél is itt
lép majd színre...
4. A tábor egy széles fennsíkon foglal helyet, ahol most számos ideiglenes épület áll. Jól lehet látni a
számos gócpontot, a fennsík legmagasabb részén pedig a kráni tábor található. Egyetlen vízvételi
lehetőség van, ami egy védett kis víznyelő. Mindenki innen szerzi a vizet, ide járnak itatni is,
jellemzően a warvikiak és a pyarroniak közös felügyeletet látnak el itt, mert mindennaposak az
összetűzések.
Egyesek áshattak már kutakat, de ezek rendkívűl mélyek kell legyenek, és mágia nélkül szinte
kivitelezhetetlen a fúrás. Ennek köszönhetőek, a krániak, warvikiak és pyarroniak rendelkezhetnek
ilyenekkel, de még ezek sem képesek a teljes létszám ellátására. A kuatk vize tiszta, de a
víznyelőből származó víz már kissé sáros és bűzös. Papok igyekszenek a vizet megtisztítani
varázslataikkal, vagy egyenesen vízteremtő varázslatokat használni (ha rendelkeznek a megfelelő
szférákkal).
Ha valaki nem tiszta vizet iszik, dobassunk vele Egészség-próbát (naponta egyszer). Kezdetben a
próbához +2, majd +1, végül 0, majd -1, -2 járul, ahogy haladunk előre a napokban. A víz egyre
szennyezettebb és egyre ihatatlanabb lesz. Ennek megfelelően mind többen lesznek rosszul. A
piszkos víz hatására gyomorgörcsök lépnek fel, ami -10 KÉ, -10 TÉ, -10 VÉ módosítókat ad a
harci próbákhoz. Egyes esetekben – csak NJK-k esetében és csupán hangulati jelleggel – lehetnek
súlyosabb következmények is.
A felállított védművek többsége a fennsíkon kivágott fákból, cserjékből készült, de felhasználtak
sok harctérről begyűjtött lándzsát és pajzsot is. Legalább olyan komoly az őrség egymás táborai felé,
mint az amundok felé, bár lehet szabadon mozogni... mégsem keverednek egymással. Két helyen
találkoznak leginkább a katonák, a víznyelőnél, vagy a Dal és Álom sátrainál. Ennek megfelelően a
játékos karaktereket mindig alaposan megbámulják, gyakran kihívó tekinteteket kapnak, nem ritkán
szitkokat kiáltanak utánuk az „ellenséges” táborokban.
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KÉPEK (kivágandó és kiosztható)

khtac Narhass, a Láncok Ura

Harran, a Bajnok

Kheziel, a Jégpenge

Harta Allaro an Werraquida

Marcuzo Drago ab Orsca

Terda ab Barro

Saryssa

Harlequin

Zachira
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Erron con Harden

A Félszemű

Marusha del Galadren

Naona

Raur con Lak'Erpidor

Tren con Waldrys

Khulg

Delon

Argenar, a Becsületes Sírrabló

30

Frand

Herrea Ravaleth

Shadir

Olhan-Anún

Eril

Larc con Gwadda

Lailath-szeme
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GYAKORI KÉRDÉSEK & VÁLASZOK
1. Hogyan szenvedhetett a kráni sereg ekkora vereséget, ha Ó-Pyarronnál lényegesen kevesebb
veszteségről esik szó?
Egyrészt a kráni kégiók sem egységesek erejüket és kvalitásaikat tekintve, ami most azt
jelenti, hogy egy „gyengébb” egységet küldtek ide, ami ráadásul meglepően hatékony és
némileg ismeretlen mágiával találta szembe magát. Másrészt pedig Ó-Pyarron esetében a
veszteségek a nomádok és az orkok között extrém magasak voltak, más kérdés, hogy a
krániaknak ezek a veszteségek mit sem jelentettek. A mostani vereség visszhangja óriási
lehet, Krán úgy tűnik először veszített el egy döntő ütközetet. Következmények? Talán egy
belső kráni légió megjelenése, vagy egyike a Kráni Tizenhármaknak?
2. Miért segítene egy Themes-pap megdönteni más amundok hatalmát?
Célszerű nem elfelejteni, hogy Amhe-Ramun hívei az egység nevében saját népükön belül is
tisztogattak, melynek áldozatául esett a teljes, ősi Themes-egyház és mindazok a hívek, akik nem
hajoltak meg Amhe-Ramun előtt. Ez bőven elég indokot szolgáltat a bosszúra. Emellett egy Themespap joggal érezheti, hogy az amundokat eltorzították Amhe-Ramun tanításai, ezekkel az amundokkal
már nem képes sorsközösséget érezni.
3. Miért kell a karaktereknek minden NJK-val külön tárgyalni, miért nem elég ha a két haderőparancsnok utasítást ad ezeknek az NJK-nak?
A jelenlegi helyzet egy puskaporos hordó, az NJK-k jelentős része komoly személyes hatalommal is
rendelkezik és egy hajszálon múlik, hogy megtagadjanak bármilyen parancsot, esetleg a
feljebbvalójuk ellen forduljanak. Ebben a helyzetben egyetlen épeszű parancsnok sem kockáztat.
Cserébe viszont megragadnak minden lehetőséget, ami ezt a szégyenletes kudarcot legalább egy
patthelyzetre változtathatja. A karakterek pont ezt a lehetőséget hozzák most magukkal.
4. Ha ilyen hatalmas veszteségek érték a kráni és pyarroni seregeket, mi történt az amundok
oldalán?
Természetesen az amund oldalon is vannak veszteségek, nagyjából 1400-1500 amund maradt ott a
csatatéren (főleg a kráni lovagoknak köszönhetően) és körülbelül 2000 Amhe-Ramun befolyása
alatt lévő, zömében dzsad harcos. A két veszteség közötti arány az, ami leginkább sokkoló. Nem
szabad azt sem elfelejteni, hogy az amund sereg valamivel kisebb volt, így ezek a veszteségek őket is
visszavetették, ami részben megmagyarázza miért nem üldözték a visszavonulókat, vagy folytatódott
az ütközet másnap.
5. Hol vannak a nagy hatalmú varázstudók?
Ők az ütközet áldozataivá váltak, az amundok gyakran rájuk összpontosítottak, így a komolyabb
varázshasználókkal végeztek.
6. A krániak közül sokan hatalomszavakat használnak, hogyan álltak nekik ellent az amundok?
Amhe-Ramun papjai sokáig vadásztak amund Themes-papokra, akik maguk is képesek voltak ősi
amund hatalomszavak használatára. Amhe-Ramun papjai számos védekező varázstárgyat
fejlesztettek ki ezek ellen, amik a mai napig használatban vannak. Úgy tűnik ezek a tárgyak
hasznosak az aquir hatalomszavak ellen is. Ezen kívül a nagy csatában pár aquir hatalomszó
használatára képes kráni lovag is társai ellen fordult, például ellen hatalomszavakat üvöltve, ezzel
is csökkentve a krániak előnyét.
7. A dzsadok harcértékei jobbnak tűnnek, mint az egyszerű pyarroni sorkatonáé. Miért van ez?
Amhe-Ramun elmebefolyásoló hatása gyakorlatilag asztrális értelemben elpusztítja az egyént (ez
egy lassú folyamat, egyszerű együttműködőből végül önálló gondolkodásra is már-már képtelen
fanatikus hívet csinál), de egységet teremt a szolgák közt. Ezek a harcosok nem félnek, nem
haboznak, de ugyanakkor ösztönösen érzik társaik szándékát, mozdulatait, így embertelenül jól
összehangolják támadásaikat. Egy fanatikus gondolkodás nélkül áldozza fel életét, hogy három
másik társát előnyhöz juttassa és legyűrjék az ellenfelet.
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KARAKTEREK SZÁMOKBAN
khtac Narhass
Ő egy nemes aquir lovag, a birodalmi légió vezére, a karakterek számára legyőzhetetlen, így harci értékeit
felsorolni nem érdemes. Szemei nincsenek, de 360 fokban érzékeli a környezetét. Összesen 75 pszi-ponttal
rendelkezik és a Kyr-pszit használja (Mana-gyűjtés nélkül). Ezen felül 50 Op-al rendelkezik, és a Nemes aquir
nyelvet beszél.
Ha pszi-vel szeretné valaki felvenni vele a kapcsolatot, akkor iszonyatos fájdalmat érez és elveszti összes Fp-jét.
Amennyiben Narhass kezdeményez, akkor a hangja iszonyatosan nyomasztó, ezernyi, az elmét maró százlábúra
emlékeztet, ami még így is fájdalommal jár, ami összeszorított foggal elviselhető (1Fp/kör).
Harran és Kheziel
Aquir vérű lovagok, harci értékeik még mindig túl magasak a karakterek számára, de azért szerepeljenek itt.
Fontos, hogy ők is képesek az aquir hatalomszavak használatára, a Szolganyelvet beszélik és Harran 15, míg
Kheziel 10 Op-al rendelkezik. A közös nyelvet meglepően jól beszélik, még ha furcsa szófordulatokat is
használnak (4).
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50
115
165
28
122
18
18
16
Fegyver: pallos 3k6+8
Vért: teljes vért, SFÉ 8 Egyéb: kráni harci ló
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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75
75
Megjegyzés: hatalomszavak

Aquir vérű kráni lovagok
Körülbelül 1-2 tucat olyan lovag van, akiknek az ereiben még csörgedezik aquir vér, ami 1-5 Op-ot jelent és a
Korcsnyelv ismeretét és használatát. Legtöbbjüknek erős testi torzulása is van, ami gyakran egyedileg készített
vértezetet kíván.
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99
155
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18
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14
Fegyver: kard 2K6+6
Vért: teljes vért, SFÉ 7 Egyéb: kráni harci ló
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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Megjegyzés: hatalomszavak

Kráni lovagok
Az elit egységek maradék kráni lovagjai pár száz főre tehetőek és értik, pár alap kifejezés erejéig beszélik is a
korcs aquir nyelvet, de sem Od-ponttal, sem Hatalomszavakkal nem rendelkeznek. Vértjeiket elrettentő
motívumok díszítik. Kivállóan képzettek a Hadrendben és lovassági taktikában.
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35
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15
65
18
17
13
Fegyver: kard 2K6+6
Vért: teljes vért, SFÉ 6 Egyéb: kráni harci ló
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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Megjegyzés: hadrend Mf

Kráni szabadosok
A kráni légió maradéka, fekete mellvértes alakok, combjukat, felkarjukat fekete láncszövet takarja és különösen
jól képzettek a lándzsa és pajzs használatában, lovon és gyalogosan is megállják a helyüket. Legtöbbjük tőre
mérgezett. Mindig valamilyen harci formációban küzdenek. Gyakran ők kezelik a különféle ostromgépeket is.
Kráni nyelven beszélnek, az aquirt nem ismerik. Sokuk beszéli valamilyen szinten (1-3) a közös nyelvet is vagy a
gorvikit.
Bár kultúrájuk némiképp furcsa, ők azok, akik a leginkább hajlamosak elvegyülni a többi csapattest katonáival.
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25
69
130
12
35
16
16
14
Fegyver: lándzsa 1K10 Vért: mellvért, SFÉ 4
Egyéb: könnyű harci ló
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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Megjegyzés: hadrend Af

A warviki bíboros, Harta Allaro an Werraquida
13. T.sz. Ranagol-pap.
Harci öltözetet visel, ami egyszerű mellvértet jelent, rajta rangját jelentő bíbor kelmével keresztbe. Jól ért a
kardhoz és a ramiérához, de csak a legritkább esetben kell neki fegyvert ragadnia (erre vannak testőrei).
117 Mp-vel rendelkezik, valamint összesen 60 Pszi-ponttal (amiből 20-20 dinamikus pajzsait erősíti, így 20 pontot
használhat fel dsizciplínákra), MME 93, AME 91.
Terda ab Barro, Harlequin, Argenar
Terda mágikus lovagkarddal küzd (2k6+7) és kerek fémpajzsot használ, melynek széle élezett és méreggel
preparált (ld. Altató). Harlequin egy mágikus pallost használ (3K6+6), mely nagyban segíti védekezését, valamint
egy koponyafejes tőrt, aminek hegye mérgezett (ld. Vérizzító). Argenar egy mágikus másfélkezes kardot használ
(2K6+4), ami mellé gyakran hord valamilyen zsákmányolt közepes pajzsot. Bal alkarvédőjéből kipattintható egy
penge, melyen egy Álomkenőcshöz hasonlatos méreg van (különlegessége, hogy Bódulat hatása alatt az alany
élőholtakkal, koponyákkal, és egyéb túlvilági víziókkal szembesül). Mesterfokon képzett Pszi-használók, 31
felhasználható Pszi-ponttal rendelkeznek, melyből 10-10 pontot dinamikus pajzsaikban tárolnak.
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32
90
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17
90
17
18
15
Fegyver: ld. fent
Vért: teljes vért, SFÉ 6 Egyéb: nehéz harci ló
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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Megjegyzés: mérgezett fegyver

A Félszemű
7. T.sz. Uwel-paplovag, ami 63 Mp-t jelent és 34 Pszi-pontot (ezekből 10-10 pontot dinamikus pajzsaiban tárol).
Mágikus lándzsával harcol, amivel Mesterfokon képes lefegyverzésre (kedvelt taktikája).
KÉ

TÉ

VÉ

CÉ

Ép

Fp

ERŐ

AKS

GYS

25
97
145
19
92
18
17
15
Fegyver: lándzsa
Vért: teljes vért, SFÉ Egyéb: nehéz harci ló
1K10+5
6
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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Megjegyzés: lefegyverzés Mf

Saryssa, Shadir
Kecses harcosok, szemgyönyörködtető harci stílussal, ugrásokkal, villámgyors pengékkel. Saryssa mágikus
sequort használ (1K6+7), míg Shadir különleges hárompengés hajlított tőröket (1K6+6). Mindketten mesterfokon
járatosak a kétkezes harcban, így körönként minimálisan kétszer támadnak. Mesterfokon használják a Pszi-t, 30
Pszi-ponttal rendelkeznek, melyet teljes egészében felhasználhatnak. Fontos, hogy Shadir esetében az Asztrál
alapú mágiák nagyrészt hatástalanok.
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46
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129
Fegyver: ld. fent
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15
17
Vért: spec. vért, SFÉ
Egyéb:
3
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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38
Megjegyzés: kétkezesség Mf

34

Khulg
Zsákmányolt bőrpáncélt visel, és ha harcolnia kell, jellemzően egy hatalmas kétkezes csatabárdot használ.
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40
118
126
18
99
20
16
15
13
18
51
/55
/138
/151
Fegyver: bárd 3k6+6
Vért: bőrvért, SFÉ 2
Egyéb: Al Bahra-kahrem
Megjegyzés: fegyvertörés Mf
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit ! (puszta kézzel KÉ 50 TÉ 114 VÉ 121 Sebzés 1k6+6)
/ a perjel mögött az Al Bahra-kharem által javított értékek állnak / (pszi-pajzsai nincsenek így nem is bonthatóak)
Naona, Raur, Marusha
4. T.sz. Paplovag
Összesen 36 Mp áll rendelkezésükre és 22 Pszi-pont, melyből 5-5 pontot dinamikus pajzsaikban tárolnak
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Fegyver: fattyúkard 2k6
Vért: teljes vért, SFÉ 6 Egyéb: nehéz harci ló
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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Megjegyzés: áldott fegyver

ÜGY

EGS

Tren con Waldrys
Nemesúr, aki mostanra elég csatát megjárt, hogy harcedzett legyen.
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48
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13
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42
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Fegyver: kard 1k10
Vért: mellvért, SFÉ 4
Egyéb: nehéz harci ló
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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47
Megjegyzés: hadvezetés Mf

Frand
7. T.sz. Tolvaj
Inkább elkerüli a harcot, ha pedig muszáj elintéznie valakit, inkább hátulról támad és kihasználja mesterfokú
tőrhasználatát, pusztítását és hátbaszúrását. Másik módszere az Altató méreggel preparált nyílpuska.
Mászás 110%, Esés 25%, Zárnyitás 100%, Ugrás 20%, Lopózás 130%, Rejtőzés 90%, Kötéltánc 33%,
Zsebmetszés 115%, Csapdafelfedezés 95%, Titkosajtó keresés 85%
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Fegyver: tőr 1k6
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Vért: bőrvért, SFÉ 1
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Egyéb: nyílpuska
1k6+1
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Megjegyzés: hátbaszúrás Mf

¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
Dzsad katonák és dzsad fanatikusok
A dzsad fanatikusok kétkezes handzsárral (1k6+4) harcolnak és fekete ruhát, kelméket viselnek, alatta láncinggel
(SFÉ 3). Pajzsot nem hordanak, jellemzően védekezés nélkül rohamoznak, TÉ-jük 64, VÉ-jük csupán 81.
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Fegyver: jatagán 1k6+2 Vért: posztóvért, SFÉ 1 Egyéb: pajzs, dárda
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver és kis fémpajzs (+20) értékeit !
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Íjász vagy egyszerű gyalogos katona (Pyarron, Kereskedő Hercegségek, Gorvik)
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Fegyver: hosszúíj
Vért: bőrvért, SFÉ 1
Egyéb: kard vagy kopja
1k6+1
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit !
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Lovas katona (Pyarron, Kereskedő Hercegségek, Gorvik)
Mindig lovasrohammal kezdenek, később közelharcban hosszú kardot használnak
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Fegyver: kopja 1k10
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Vért: pikkelyvért, SFÉ Egyéb: könnyű harci ló
3
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver és pajzs (+35) értékeit !
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Megjegyzés: lovasroham +25
TÉ

Aquir Hatalomszavak
Poklok kínja
Korcs: 2k6 Fp
Szolga: 2k10 Fp és 30 körig kábult
Nemes: 4k10 Fp és 60 körig bénult
Csontrombolás
Korcs: 1k6+2 Ép és nyílt törés a fegyverforgató karban (harcérték csökkenés a KM belátása szerint)
Szolga: 1k6+3 Ép és nyílt törés a lábszárban (harc helyhez kötve)
Nemes: 6k6 Ép és nyílt törés az összes végtagban és teljes magatehetetlenség
Dühkitörés
Korcs: 10 méter zuhanás hátra és 1k6+2 Fp (max 5 fő)
Szolga: 30 méter zuhanás hátra és 2k6+4 Fp (max 10 fő)
Nemes: 50 méter zuhanás hátra és 3k6+6 Fp (max 25 fő)
Narhass előszeretettel használja a Dühkitörést, hogy a zavaró, vagy idegesítő személyeket eltávolítsa. Ebben az
esetben arra sem tartja méltónak őket, hogy megölje, csak odébbsepri őket, mintha hangyák lennének. Fontos,
hogy ő bármelyik alsóbb dialektusban is meg tud szólalni, ha például nem akarja megölni a JK-t, vagy csak
spórolna az erejével.
Ha valamelyik JK-nak sikerül rendes, élet-halál párbajra kihívnia bármelyik kráni lovagot, akkor az nem fogja
használni a hatalomszavakat (gyengeségnek minősül párbajban), viszont ha csak rárontanak, akkor minden
további nélkül beveti őket.
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SZÓSZEDET & FORRÁS
Arany tenger, avagy az amundok könyve, 2015, Krónikák.hu
Az amund építészet háromféle formát ismer, melyek a sivatagban állva szolgálnak mementóul az utókornak egy
náluknál nagyobb és ősibb civilizáció vívmányaiként.
A legelterjedtebb jelenség a sivatag peremén álló magányos templom – vagy szentélypiramis, ami elsősorban
rituális célokat szolgál. Áldozataik bemutatására használják fel, ideiglenes szállásterületnek is alkalmas a sivatagi
vándoroknak és a környék rabszolgáinak ellenőrzésére.
A második titokzatos építmény, mellyel először a Manifesztációs Háború során volt módja megismerkedni a
világnak tüzetesebben az úgynevezett erődváros. Ezeket a különleges „szerkezeteket” a Negyedkorban, Refis
Ciklusában alkották meg az amundok főpapjai. Akkor képesek voltak a homok alatt utazni és véletlenszerűen
felemelkedni az ellenséges seregek háta mögött és között is. Sokáig komoly előnyt jelentettek a dzsennekkel
szembeni háborúban, míg azok elő nem álltak a maguk módszerével ez ellen (lásd később). Refis Ciklusának
végére azonban az erődvárosok fokozatosa elvesztették képességüket a mozgásra és hamarosan a homok vagy
szilárdabb kőzetek rabjaivá váltak kiszolgáltatva az ellenségeiknek. A Hetedkorig a legtöbb erődváros a mélyben
pihent arra várva, hogy újra felszínre hívják őket. Nem kellett csalódniuk, a Manifesztáció seregei sorra járták
őket és uruk parancsa szerint elvégezték a rituálékat. Azonban a legtöbb erődváros már alkalmatlan volt a
mozgásra, sőt, Refis hatalma és áldása nélkül a felszín elérése után a legjobb állapotban lévők is mozdulatlanná
váltak. A Háború előrehaladtával azonban hasznosnak bizonyultak a seregek élelmezése és elszállásolása
szempontjából. A Refis szentélyébe küldött különleges alakulatról (rhó harcosok) sosem hallottak újra és
kiszakadtak az Egységből, az istennői ezzel fejezte ki nem tetszését Amhe-Ramunnal szemben.
Állítólag összesen huszonhárom ilyen erődváros létezik (a 23 szent szám az amund kozmológiában), de ennek
töredéke vett részt a Manifesztációs Háború hadmozdulatainál. A feltételezések szerint sok még mindig a
Mélysivatagban roskotol a felszínen vagy a mélyben. Az egyik leghíresebb Bar Hichem, mely sokáig volt Alex
con Arvioni börtöne és szenvedései színtere, míg P.sz. 3684-ben ki nem szabadították innen. Bar Horab
erődávorását Sobira mellett észlelték Pyarron és Krán seregei is, mikor az éppen a felszínre igyekezett. Míg
az egyik fél a szerkezet elpusztításán munkálkodott, a másik leszámolt a rituálét végző Amhe-Démonnal.
Akaratlanul ugyan, de a két sereg közös érdeme volt, hogy Bar Horab ismét a mélybe szállt. Bar Eleron
erődvárosának sorsa is igen különös, hogyha nem is annyira közismert. Ez a szerkezet jutott legmesszebbre a
sivatagtól, a Hat Várost körülvevő hegységek kőzetein rekedt meg a mélyben még az Ötödik Korban. AmheRamunnak szentelt építmény volt, melyet (természetesen) 23 pap védelmezett haláluk után is. A város ugyan
sohasem indult újra útnak, de Armen városának történelméből és újkori történetéből alaposan kivette a részét
létezése. Az erődvárosok újjáépítésén és mozgatásán azóta is munkálkodik az amundok népe, Refisnek engesztelő
áldozatokkal, külvilági mechanisták és bérvarázslók segítségével, de a munkálatokat nagyban nehezíti, hogy a
háborút túlélt dzsennek mindent megtesznek ennek megakadályozására befolyásukkal és pénzükkel, sokszor a
kontinens túlfeléről is.
A harmadik építkezési formája az amundoknak már a Mélysivatagban találhatóak csak meg és a nép valódi
szállásterületeit takarják. A Nap Titkos Városai néven emlegetett települések rangsora és vezetősége a ciklusok
folyamán igen gyakran változott meg. Lényegében ezek egy-egy amund istennek szentelt városok voltak, de
éppen ezért a kiújuló vallásháborúk viharaiban sokszor részben vagy egészben elpusztultak, gazdát és patrónust
cseréltek, amivel folyamatos népvándorlásra késztették az itt lakó nemzetségeket.
Bár a rangsor így ciklusonként változott, nagyjából a következő Titkos Városok létezéséről tudhatunk a
Hetedkorban: az Első Themes városa Hetha-Barh (Hettebar), a Második (olykor első vagy harmadik) AmheRamun városa Sonnion, a Harmadik Nesire városa Rhe-teah (Relea), a Negyedik Refis városa Thala-theia
(Talasea).
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A manifesztációs háború eseményei (a Vihar Ibara felett és A Kos és Kobra éve c. regények alapján)
A Kos éve P.sz. 3692, a Kobra éve P.sz. 3693.
A háború az ynevi délvidék legritkábban lakott részén, az ibarai mélysivatagban lángolt fel; csúcspontján a
manifesztáció amund és szövetséges, zömmel dzsad csapatai nyugaton a Kie-Lyron folyó partjáig, keleten a
Manta am Gorvik pereméig nyomultak előre. Komolyabb összecsapásokra a Sheral déli lejtőitől a Ravannóiöbölig kanyargó Shibara-folyó mentén, a dzsad emírségek területén és a gorviki Warvik tartományban került sor.
A manifesztáció seregei három, becslések szerint egyenként tíz-tizenkétezres létszámú oszlopban vonultak fel. Az
első, napsárga lobogói okán Theemeth oszlopként emlegetett seregtest lerohanta Abadanát, a Shibarán azonban
sak napokkal később, egy, az egész vidéket letaroló por- és kővihar nyomán sikerült átkelnie – az első csapást
átvészelt dzsadok így megvihették a közelgő veszedelem hírést Madoba, Mugaffe és Avdal lakóinak, akik
jóvoltából hamarosan utat talált a külvilágba is.
A földszín lobogóiról Reefith oszlopnak nevezett sereg eközben Hidemára rontott, és az uralkodói székhely
bevétele után erőltetett menetben folytatta útját a Bashiri-hátságon át Hamed felé. Az ámbraszín lobogóiról
Nethiree oszlopnak nevezett ármádia délről kerülte Sadam al-Jeze tanúhegyét, Al Asiímnél sikeresen – a
szóbeszéd szerint száraz lábbal – kelt át a „porrá vált” Shibarán, elsöpörte Kashar al-Ajur oázisvárosát, és Abu
Baldek falai alatt csatlakozott a Reefith oszlophoz.
Együttes erejüknek az ibarai civilizáció e bástyája csak pár órán át tudott ellenállni; a kevés számú túlélő a
karavánút mentén, Hamed érintésével menekült tovább a Kie-Lyron felé, és a Hat Városba is megvitte a világra
szabadult iszonyat hírét. Mire az Abu Baldeket feldúló két amund hadoszlop gyűrűbe fogta Hamedet,
megpecsételődött Avdal és Mugaffe sorsa is. Előbbit lakóinak hősi helytállása miatt rombolták porig,
utóbbit maguk a dzsadok borították lángba, mielőtt az Észak-Anakada dombjai közé menekültek. E
dombok barlangrendszerében alakult ki utóbb a turbános ellenállás egyik fő fészke.
Az eseményeket növekvő aggodalommal figyelő pyarroni stratégák az amund előrenyomulás tempójának
szükségszerű lassulását jósolták, de – nem először, és nem is utoljára – csalatkozniuk kellett a várakozásaikban:
ahogy a manifesztáció utánpótlási mind hosszabbra nyúltak, a homoktengerből sorra bukkantak elő
évezredekkel korábban alámerült amund városerődök.
A manifesztáció folyvást gyarapodó hadereje az esztendő végére ellenőrzése alá vonta egész Ibarát: az Azúr
hold birodalmának nyugati határát a Kie-Liron parti El-Mezira, a keletit a Ravano Ékköveként emlegetett
dzsad kikötőváros, El Zashra lángjai jelezték. (3692 vége)
Az amundok óvatos becslés szerint hat-hétszázezer embert mészároltak le, háromszor ennyit ejtettek
foglyul, és további milliókat tettek földönfutóvá. A hetedkor civilizációi addigra képet alkothattak a veszedelem
valódi mértékéről, földrajzi távolságuk és évezredes érdekellentéteik azonban kizárták, hogy belátható időn belül
hathatós intézkedéseket foganatosítsanak annak elhárítására. A délvidék legnépesebb, emberlakta birodalmát,
Shadont alapjában rázta meg a manifesztáció ármánya: a Bel Corma (királyi) és Bel Estesso (főhercegi)
dinasztiának egyidejűleg magva szakadt; a 3693. esztendő vészterhes vigíliáján úgy tűnhet, Amhe-Ramunnak
egyetlen kardcsapás nélkül sikerül megszabadulni legközelebbi, független szakértők által legveszedelmesebbnek
ítélt ellenfelétől.
A Pyarroni Államközösség – mely sem szellemileg, sem katonailag nem heverte ki a dúlás okozta
megrázkódtatást – a fenti okok miatt lépéskényszerbe került, és az adott helyzetben a tőle elvárható legjobb
döntést hozta: nagy mennyiségű pénzt és tapasztalt tiszteket küldött a Gályák-tengerének északi partjára, és
minden befolyását latba vetette annak érdekében, hogy a Hat Városhoz tartozó Equassel mellett formálódó
zsoldossereg mielőbb harcba álljon a Kie-Lyron túlpartján délnek nyomuló, a Tara-Bya hágóit fenyegető
amundokkal.
A pyarroni hírszerzés a felkészülés utolsó fázisában kapott hírt a Muron városa közelében felbukkant, a
közvélekedés szerint ideiglenes kapukon át érkezett kráni expedíciós haderőről. Részletes értesülések hiányában,
személyes tapasztalataikra hagyatkozva az Államszövetség Equasselben időző tisztjei arra a következtetésre
jutottak, hogy a Tizenhármak példátlan lépését rövid távú érdek, a Fű útjának minden áron való biztosítása
motiválja. Nem feltételezték, hogy a kráni csapatok támadó hadműveletet kezdeményeznek az amundok
ellen, így saját terveik kimunkálásakor sem számoltak ezzel a lehetőséggel – ha megteszik, a 3692. esztendő
kurta és véres téli hadjárata talán egészen más véget ér.
Mint utóbb kiderült, mindkét sereg stratégiai célja a Sobira délnyugati határán felbukkant amund városerőd, Bar
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Horab elfoglalása volt. Miután a kráni és pyarroni hadvezetés közt semmiféle egyeztetésre nem került sor, a
csapatok mozgását a kölcsönös értetlenség és bizalmatlanság határozta meg – hogy milyen mértékben volt felelős
ezért a manifesztáció szakrális befolyása, azóta sem sikerült kideríteni. Tény, hogy sem a kráni, sem a pyarroni fél
nem használta ki teljes mágikus potenciálját, s tény az is, hogy a támadók jelentős számbeli fölénye dacára az
amundok mindkét rohamot sikeresen visszaverték. Noha a Bar Horabnál vívott, a beszámolók szerint párját
ritkítóan heves küzdelemnek egy (bizonyos források szerint két) Amhe-démon is áldozatul esett, a manifesztáció
lendületét nem sikerült megtörni. Krán és az Államszövetség összesített vesztesége a húszezer főt is
meghaladta, a két sereg maradéka a Kie-Lyron nyugati partjára húzódott vissza... az isteni hatalommal
megtámogatott ellenség pedig folytatta előrenyomulását a Kereskedő Hercegségek, a keleti városállamok és
Gorvik felé.
Az isteni tudat hatalma a szakrális védelmet nélkülöző emberi elmékre is megtette hatását: a manifesztáció
lobogói alatt csakhamar megjelentek a dzsadok és más népek soraiból verbuvált segédcsapatok.
A Pyarron szerinti 3692. Esztendőt - a Bar Horab-i kudarc, az embernépek erejét megosztó shadoni királyválság
és a megállíthatatlannak tűnő amund előrenyomulás okán - a rémület idejeként emlegeti a kontinentalista
történetírás. Utolsó hónapjában a manifesztáció csapatai elérték a Tara-Byr északi vonulatának hágóit, és
megütköztek a hatvárosi zsoldossereg maradékával, melyet - a soraiban szolgáló pyar hadipapok és
kalandozók erőfeszítései dacára - egészen Equasselig vertek vissza.
A Teremtő akarat ünnepének éjjelén két birodalminak mondott légió kelt át a Kie-Lyronon Muronnál, El
Meziránál és Equasselnél. Támadó ékeik menetből gázolták le az utóbbi ostromára készülő amund gyalogságot, és
sebesen nyomultak tovább északkeletnek a baldeki karavánút mentén. Napközépre elérték Kesht szerájvárosát, a
vörös holdkelte órájában már sobirai földön jártak, és jövetelük hírét messze megelőzve, az éjközép sötétjével
együtt jelentek meg a székváros falai közt, ahol hajnalra nem maradt egyetlen eleven szefer, hapet vagy amhedémon sem. /ez az utolsó bekezdés szerintem logikátlan, feleslegesen hozza elő az omnipotens Kránt, mint végső
problémamegoldót, hangulatilag sem értek vele egyet, de sajnos része a kánonnak, így kénytelenek vagyunk
számolni vele -. a szerző/

Tanács a modul meséléséhez
Sok NJK szerepel, ne akarjátok mindegyiket feltétlenül játékba hozni mert nem lesz rá idő.
Cserébe azonban érezni fogjátok, hogy a csapatotoknak, mi az ami „bejön”, nyugodtan engedjétek
abba az irányba elsodródni az eseményeket. Ez a modul szándékosan nem egy cső-modul, legyen
lehetőségük a karaktereknek különböző módokon megoldani a fennálló helyzetet... ugyanúgy
legyen lehetőségük látványosan bukni is (attól, hogy a JK-k elbuknak, még lehet jó a játék és
szórakozhatnak jól a játékosok és a KM).
Készüljetek fel alaposan és használjatok a megosztott történelmi adatokat, vagy egyéb
statisztikákat nyugodtan a mese szinesítésére (pl. karakterek láthassanak veszteségeket felsoroló
jelentést valamelyik hadvezér sátrában, stb.)
Rajtatok, mesélőkön múlik milyen történet is születik a végén, ami nagy felelősség, de rendkívül
jó lehetőség is egyben.

Jó mesélést és élvezetes játékot!
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