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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 “Végjáték” a hivatalos kiadók kiadványaitól független, nem hivatalos rajongói alkotás. 

 

Szerzői ajánlás 

 

A történet Ynev egyik kulcsfontosságú időszaka, az amund háború ideje alatt játszódik, 

akárcsak a korábbi „Tisztáldozat” c. modul és az azt megelőző „Gorviki sakk 3 lépésben”. 

 

Az idő rövidsége miatt fontos az ütemezést betartani. A modulnak van egy egyértelmű 

csúcspontja, mely gyakorlatilag a megelőző történetek csúcspontja is egyben. A mesélő most is 

szabad kezet kap, hogy a szereplők számát és erősségét igény szerint módosítsa. 

 

Különösen élvezetessé az teheti majd a játékot, ha olyan csapat játsza le, mely a korábbi 

történetekben is részt vett. Ilyenkor ne sajnáljuk az időt, hogy a mostani történetet a csapatra 

szabjuk, a korábbi élményeik szerint írjuk át az NJK-kat, illetve ötvözzük a korábbi moduluk 

végkimenetelét. 

 

A modulban szereplő térképek és címerek Magyar Gergely munkái, ezúton is köszönjük neki. 
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A történet magva és veleje 

 

 

A “Gorviki sakk 3 lépésben” és a “Tisztáldozat” után következhet a “Végjáték”. A három történet lazán 

kapcsolódik egymáshoz, és az előző kettőben megismert szereplők visszatérnek ebben a történetben is. 

Túl vagyunk Gorvik és a Kereskedő Hercegségek marakodásán, illetve az amundok felbukkanásán, mely 

az amund előretörés megfékezésével ért véget. Ezek az események P.sz. 3692-3693-ban játszódnak.  

A “Gorviki sakk 3 lépésben” Ghedorin kalmárhercegének intrikájáról szólt, ahogy szövetségre lépve 

Rokmund-al, megtámadta Aquiloniát és lángba borította Fekete Bíboros fővárosát, Aquillát. Ez 

hozzájárult Gorvik belső egyensúlyának felborulásához. 

A “Tisztáldozat” során kráni-gorviki-pyarroni-kereskedő hercegségbeli seregek léptek kényszerű 

szövetségre, hogy Mugaffét és Al Avdalt elpusztító amund seregeket megállítsák. Végül az amundok 

erődvárosának, Bar Thera-nak elpusztításával és az amund seregekre mért közös csapással 

megfordították a Manifesztációs háború menetét… legalábbis a keleti fronton. 

 

Jelenleg - P.sz. 3694-ben - a Kereskedő Hercegségek és Gorvik (ami leginkább a warvikiakat jelenti) 

kelletlen szövetségesei egymásnak, de a Manifesztáció ugyanígy megalkuvásra kényszerítette Pyarront 

és Kránt is. Ez a történet egy kis zárványban játszódik, a háborútól éppen csak megérintett egyik kis 

dzsad emírségben. Itt ülnek tárgyalóasztalhoz a szövetségesek, hogy a háború folytatásáról, illetve a 

felszabadított területek rendezéséről döntsenek. Kis erőkkel képviseltetik magukat, hiszen nem cél egy 

A történet struktúrája a következő felépítést követi:  

• Nagyobb egységek ún. felvonások jelentik a tágabb keretet. Ezek határvonalán 

találhatóak azok a pontok, ahol a karakterek igazi döntéshelyzetben vannak, 

ahol  a döntéseik, majd az azokból kialakult tervek kivitelezése gyökeresen 

megváltoztathatják a történet menetét. A döntésekhez szükséges időt az ide 

pozicionált szünetek is segítik. Fontos, hogy a mesélők betartsák a 

felvonásokhoz kötött időbeni ütemezést. 

• Kisebb egységek ún. fázisok v. minikalandok alkotják a felvonásokon belüli 

kisebb egységeket. Egy kiválasztott minikaland akár átívelhet egy teljes 

felvonáson is, de alapvetően, mint annak alegységét kell kezelni. 

• A fent leírt rendszer és a történet követhetőségét egy kis táblázat hivatott 

szemléltetni 

• Ezen kívül kék dőlt betűvel szerepelnek a technikai részletek és mesélői 

tanácsok, sima dőlt betűvel a háttérinformációk, sima fekete betűvel pedig a 

kaland tartalmi része, események, NJK-k, stb. 

• Végezetül pedig ehhez a mostanihoz hasonló szövegdobozok emelik ki a fontos 

részeket, adott esetben olyan konkrét tartalmat, melyet akár fel is lehet olvasni 

a játékosoknak 
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belső háború kitörése, de nem is bíznak egymásban. A légkör reményteli, de egyben rendkívül feszült. 

A hangulatot áthatja az oázisok, meleg nyári éjszakák zsongása, ami minden sötét háborús felleg 

ellenére mámoros és megnyugtató. 

Ahogy lenni szokott, semmi nem marad sokáig békés és a város körül egy új, váratlan ellenfél bukkan 

fel, egy önjelölt próféta, Synn Salistra (ellenfeleinek sokszor a Vörös Díva), aki Ranagol nevében sereget 

gyűjtött és a körülvett oázis-város vendégeinek vérére szomjazik. Az üzenete egyszerű, vagy átadják 

neki a megjelölt prominens személyeket, vagy kardélre hányja és lángba borítja az egész várost. 

A megjelölt személyek mind befolyásos követek, önmagukban sem kis emberek, így nem szándékoznak 

fejet hajtani egy ilyen követelésnek, cserébe viszont magasra csapnak a viszály lángjai, és ki-ki a maga 

kiútját kezdi el keresni. 

Ebben a helyzetben sok múlik azon, hogy a karakterek miként értékelik a kialakult helyzetet, vajon 

milyen megoldásokon gondolkoznak, vajon kinek az oldalára állnak? A történet végig ekörül a dilemma 

körül alakul majd, egészen a csúcspontig, ahol minden korábbi döntésük eredményeként végül kialakul 

az utolsó lépés és eldől a követek, illetve a próféta sorsa. Az itteni események hullámokat vetnek és 

részben meghatározzák majd a Szövetség és Gorvik sorsát. 

 

A történetet elmesélők a következőkre kell, hogy odafigyeljenek. A történet elején teremtsék meg a 

béke, a győzelem illúzióját, illetve csempésszék be a dzsad világ hangulatát. Hagyják, hogy a karakterek 

ellazuljanak, élvezzék az irányukba sugárzó elismerést, kíváncsiságot. A karakterek nevet szerzett 

kalandozók, élvezhessék ezt ki. Ez különösen fontos visszatérő karakterek esetében, akik akár a “Gorviki 

sakk 3 lépésben” akár a “Tisztáldozat” hősei. Megérdemlik. 

A történet alapvetően intrikus, igyekezzünk megteremteni a manipuláció, a paranoia, az ambíció 

szövevényét, mutassuk be a követeket nekik, akiknek a sorsa gyakorlatilag az ő kezükben van. Legyen 

meg az időnyomás, igyekezzünk tartani az ütemtervet és koncentráljunk arra, hogy a fő döntési 

csomópontok nagyjából jól ütemezve kerüljenek sorra. Ha meg kell gyorsítani egy csatát, vagy átugrani 

egy beszélgetést, tegyük meg. 

Ne legyünk restek kérdezni, ha elakadunk, vagy ha a játékosok olyat lépnek, ami nincs benne a 

kalandba, kérjünk időt és beszéljünk a modulírókkal, kérjünk tőlük tanácsot. 
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A tanácskozást megelőző politikai és katonai lépések 

 

A.) A Shibara vonalában feláll egy főleg pyarroni és Kereskedő Hercegségek (Raehur, Ghedorin, 

Dies Ravallona) katonáiból álló védelmi vonal, hatékonyan meggátolnak mindenféle amund 

Észak-Dél irányú csapatmozgást. 

 

B.) Az amundok É-K irányban tudnak előre nyomulni, itt viszont a warvikiak állják az útjukat és 

hatalmas csatában visszaverik az amund csapatokat. A csata nem nélkülözi a komoly szakrális 

mágikus összecsapást sem. A Ranagol-papok hatalmas vérmágiákat hívnak életre, de sokan 

közülük is az amund szakrális válaszcsapás áldozataivá válnak. Warvik bíborosa, Harta Allaro 

an Werraquida hatalmas mágikus párbajban legyőzi az amund seregek vezérét, egy amund 

főpapot, de ő maga is iszonyatos sebekből vérezve összerogy.  

A warvikiak is megerősítik a határaikat, míg a bíborost visszaszállítják a fővárosba. A bíboros 

sebei állítólag nem gyógyulnak minden mágikus praktika ellenére sem, egyesek szerint halálán 

van és hamarosan megtér a Kosfejes Úrhoz. 

 

C.) Aquilóniában egy legendás lovagról kelnek szóbeszédek, aki kiemelkedett Aquilla ostroma 

során, számos hőstettet vitt véghez, egyesek szerint egyesíti mindazt, amit a kor lovag-

eszményképe megkövetel. Nemcsak a híres gorviki király Terda Radovik-hoz hasonlítják, 

hanem állítólag ő maga az, aki visszatért, hogy Gorvikot újra egyesítse és megvédje minden 

külső veszedelemtől. 

Sok lovag útra kell, hogy Todvar várába zarándokoljon és találkozzon ezzel hőssel. Warvik 

lovagjai közül is sokan hátrahagyják a bíboros szolgálatát. 

 

D.) Gorvik tartományban partra szállnak a shadoni Szent Légió csapatai. A helyi főnemesség 

puccsot hajt végre a tartomány bíborosa ellen, megindulnak a tisztogatások mind a nemesség, 

mind a papság köreiben. Bár a Szent Légió hivatalosan a Manifesztáció ellenében szerveződött, 

megjelenésük Gorvik legdélebbi tartományában számos kérdést vet fel. A Légió vezetője Rudrig 

Ves Garmacor számos kalandozó által ismert harcos. 

 

E.) A krániak eltűntek, a “Tisztáldozat” történetében a kráni-pyarroni szövetséges seregek 

szétzúzták az amund főerőt, a kráni hadak pedig aquir vezetőjükkel együtt elvonultak, 

nyomaikat betemette a homok. Vajon mere járnak most? Külön háborújákat vívják a Shibarán 

túl, vagy térkapukkal visszatértek a kráni bércek mögé? Senki sem tudja… 

 

A helyszín 

 

A történet Al Avdal-ban, egy alapvetően lecsupaszított, háború által megtépázott emírségben 

játszódik. A főváros, Al Azair homok-borította rom csupán, az amundok teljesen elpusztították, lakóit 

lemészárolták, vagy rabszolga-sorba kényszerítették.  
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Hirtoun délebbre helyezkedik el és bár ide is elértek az amundok, az általuk küldött fosztogató csapat 

éppenhogy megostromolta az oázis-várost, végeztek az itteni dzsenn béggel (Massul bég), lerombolták 

a palotáját, de utána viszonylag gyorsan távoztak. Akik elég ügyesek és szerencsések voltak, hogy 

időben a hegyekbe bújjanak el, vagy egyszerűen a városban sikerült elkerülni az amund csapatokat, 

hamarosan ismét birtokba vehették Hirtoun-t.  

Hirtoun alapvetően egy kisváros, mindössze 1500-2000 lakója lehet, nagyrészt dzsadok, de akadnak 

köztük a Kereskedő Hercegség világosabb bőrű lakói közül is. Vallásilag eléggé megosztott, a pyarroni 

isteneknek legalább annyi híve van, mint a dzsad istenségeknek. Egyesek pedig arról suttognak, hogy 

főként egyik-másik tehetősebb kereskedő még Ranagol-nak is áldoz. A várost egy ötméteres fal veszi 

körül, melyet több helyen kerek bástyák tagolnak. Ahol az amundok betörtek több helyen is leomlott a 

fal, hatalmas rések tátonganak rajta és még nem nagyon foglalkoztak az újjáépítéssel. A bég palotája 

szintén egy rom csupán, viszont a kertje  épségben megmaradt. A főbb létesítmények, mint a gazdagon 

díszített fürdő, a nagy kereskedő-családok házai, a fogadók gyakorlatilag érintetlenek maradtak. 

Hirtoun egyébként egy sziklás völgyben helyezkedik el, délre és keletre magas hegyek szegélyezik, de 

nyugatra is nehezen járható szegényes, sárga fűvel tarkított, köves dombok övezik, melyek tele vannak 

régi vízmosta járatokkal. A völgyben olajfákat láthatunk nagy tömegben, ezek gyümölcseit, illetve 

magát az olajat termelik oly mértékben a helyiek, hogy még kereskedelmre is jut belőle. Másik fontos 

exportcikk a színes csempék és mozaikok. A közeli dombok, hegyek homokját, ásványait használják fel 

színezésre és csodálatos árnyalatokat tudnak előállítani. Értelemszerűen sok helyi a csempék festéséből 

és kiégetéséből él. Ennek megfelelően sok a csempeégető és festő-műhely. A legtöbb helyi épületet is 

színes csempék díszítik, melynek legpompásabb példája a bég palotája volt (itt még helyenként 

láthatóak a gyönyörű díszítések), illetve a Fürdőház és a Kereskedők Csarnoka bír még művészi szintű 

díszítéssel. A vízellátásról a föld alól előtörő források gondoskodnak, ezeknek a víze kristálytiszta és 

zamatos. Külön források látták el a palotát, a fürdőházat, illetve néhány gazdagabb helyi kereskedő 

otthonát. A többi létesítmény ügyesen megépített vízvezeték-rendszeren keresztül kapja az ellátást (ezt 

egyből helyreállították az ostrom után). A város tökéletesen alkalmas pár száz fő luxus-körülmények 

között történő elszállásolására. 

Ami nem publikus információ: a város és több tízkilométeres körzete megközelíthetetlen 

térmágiával, ami tökéletes védelem az orvtámadások, térkapuk és hasonlók ellenében. A legtöbb 

helyi lakó sem tud erről, nem is foglalkoznak vele, viszont a pyarroniak pont ezért választják a helyet 

a tanácsülésre. Még nekik sem sikerült azonban kideríteni, hogy mi okozza ezt a hatást: egyesek 

valamilyen ereklyére gyanakodnak, mely Massul bég birtokában lehetett. A valóság, hogy a bég 

kertjében növő ősöreg fák közül van öt nagyon különleges, ezek gyökerei több tízkilométerre 

húzódnak a föld alatt és mellékesen gátolnak minden térmágikus hatást (10E). A kert különleges 

lakóiról még a későbbiekben szót ejtünk. 

 

A tanácskozás 

 

A tanácskozást a pyarroniak hívták össze, egy olyan helyet szerettek volna, melyet mindenki 

biztonságosan megközelíthet, de mint a háború által megtépázott területen látszik az is, hogy milyen 

felelőssége van a Szövetségnek. A szervezést egy Kyel pap, Drenon Arkass felügyeli, ő hívta össze a 

Szövetség szempontjából legfontosabb szereplőket. Többször kellett mindekit biztosítania, hogy a 
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megbeszélés kvázi semleges terepen fog megtörténni és mindenki a másik féltől való félelem nélkül 

elküldheti követeit. Ugyanakkor fontos döntésekre fog sor kerülni, mint például az amundok elleni harc 

folytatásáról a keleti fronton, illetve Al Avdal és Al Mugaffe területi rendezéséről (a két emírség 

majdnem teljesen elnéptelenedett, bár még mindig érkeznek menekültek is a megszállt dzsad 

területek felöl). 

A Kyel-pap, mint semleges fél lesz jelen, a pyarroni oldalt és érdekeket a már bizonyított Erron con 

Harden lovag fogja képviselni, mint a pyarroni seregek főparancsnoka. 

Nem minden meghívott fogadta el a meghívást, viszont a legfontosabb szereplők igen, ők jelen lesznek.  

 

A tanácskozás résztvevői, a követek 

 

Warvik követe, Petro Rorca Derquis 

 

Nem sokkal érkezése után kapja a hírt, hogy a bíboros meghalt. Ez azt is jelenti, hogy hamarosan 

bíborost választanak, ha ügyesen képviseli itt Warvik érdekeit, akár még ő is lehet a következő. Például, 

ha nevéhez köthetnék Warvik kibővítését, ha ki tudna szakítani kisebb területeket Al Avdal emírség 

testéből. Követeli magát a fővárost, Al Azairt, ami jelenleg rom csupán, de később Warvik legnyugatibb 

gyöngyszemévé nőhetné ki magát. 

Mivel személyes jóviszonyt ápol az aquilóniai Fekete Bíborossal, igyekezne az ő kedvében is járni, hisz 

egy ilyen hatalmas támogató könnyen eldöntheti a warviki bíborosválasztás sorsát is. Nem hagyna egy 

olyan lehetőséget kihasználatlanul, mellyel akár Kladuss Herceg, akár bármelyik con Waldrys fejét 

tálcán kínálhatná fel az aquilóniai Fekete Bíborosnak. 

 

Szállás: a Fürdőháztól nem messze, egy gazdag kereskedő otthona, az Al Bezuf palota 

Kísérete: 1 kispap, 4 lovag, 4 fejvadász, 10 szolga 

Első felvonás: a karaktereket nyájasan, már-már némi gúnnyal kezeli, de érdeklődő és sikamlós mint 

egy kígyó, a bálon igyekszik őket lenyűgözni gazdagságával, tettetett barátságával 

Második felvonás: egy magas rangú foglyot akar az ellenség táborából, akit kivallathat – Fogolyszerzés  

Harmadik felvonás: tárgyalni szeretne a Rituáléról a Prófétával, a karaktereken keresztül – Sötét 

ajánlat 

Végjáték felvonás: támogatja a többi követ kiadatását, ha ő megúszhatja (főleg ha a Fekete Bíboros 

nagy ellenfele, Kladuss feláldozásra kerül), ráadásul utolsó pillanatban megkísérelheti megszerezni a 

Király Kardját (ld. később), ha adódik rá lehetősége – Vesszen inkább a férgese 

 

A “Fogolyszerzés”, a “Sötét Ajánlat”, és a “Vesszen inkább a férgese” mind mini-kalandok, melyek 

részletes leírására később, a felvonások ismertetésekor kerül sor. Ezt a rendszert követjük az összes 
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követnél. A mini-kalandok és események nyomon követésében a korábban már említett táblázat 

segíthet (ld. 49. oldal, a kaland függelékei között). 

 

Raehur (Kereskedő Hercegségek) követe, Harkin con Medas  

 

A “Gorviki sakk 3 lépésben” történet során a karakterek régi megbízója, szövetségese, a visszavonult 

Harkin nemesúr is felbukkan. Nem is akármilyen szerepben, egyszerre képviseli, mind Raehur, mind 

Karian kalmárhercegeinek érdekeit. Mugaffe és Al Avdal déli területeit csatolná el, Mugaffe hires 

jojoba-cserje ültetvényei (parfümkészítési alapanyagok, illatanyagok és illóolajok nyerhetőek belőle 

magas minőségben) nagyrészt Karian kezébe kerülnének, míg Raehur kisebb területeket kapna 

Mugaffe-ból, de Avdal területeinek a felét is, beleértve Al Azairt. 

 

Szállás: a bég lerombolt palotájától nem messze, kilátással annak kertjére egy kisebb emeletes ház, 

szerény berendezéssel 

Kísérete: 1 kalandozó, 2 testőr (ex-gladiátorok), 4 szolga 

Első felvonás: a tökéletes úriember, akinek ráadásul szimpatikusak a kalandozók, a múltban is sokszor 

dolgozott, dolgoztatott velük, ennek megfeleően támogató és segítőkész 

Második felvonás: gyors lovakat akar, melyeket a szállása és a bég palotája közötti elhagyatott 

raktárban rejtene el (ld. Próféta színrelépése) - Csikósmeló 

Harmadik felvonás: csendesen ellovagolni, mágikus láthatatlanság leple alatt, de azért majd valamikor 

értesíteni a szövetséges csapatokat, hogy baj van és jöjjenek segíteni -Szégyen a futás, de… 

Végjáték felvonás: (ha a karakterek elkísérik akkor kijut, ha nem, akkor elkapják mielőtt még elég 

messzire jutna) – nincs mini-kaland 

Ha a karakterek ezt az utat választották végig, akkor a játék végéről kimaradtak/lemaradtak. Túlélték 

Harkin con Medas-szal együtt, de ez nem feltétlen az Yneven valaha volt legnagyobb dicsőség… 

 

Ghedorin (Kereskedő Hercegségek) kalmárhercege, Kladuss con Waldrys 

 

A “Gorviki sakk 3 lépésben” történet során találkozhattak a karakterek vele, személyesen jött el 

képviselni az érdekeit, régi barátja visszautasíthatatlan ajánlata kapcsán. Ha Ghedorin támogatja 

Harkin tervét, ezzel együtt Raehur követelését, akkor cserébe Raehur átenged számára egy kis 

területet, egy folyosót a Gályák-tengeréig, beleértve egy kis kikötővárost, Gelian-t. 

Kladuss továbbra is imádja a sakkot, most pedig él a lehetőséggel, hogy régi barátjával és vetélytársával 

Harkinnal ismét személyesen is játszhasson (a karakterek ebben a felállásban, sakk közben 

találkozhatnak velük, akár csatlakozhatnak is). Kladuss továbbra is hadmérnöki zseni, ami 

későbbiekben akár még jól is jöhet. 
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Ha Kladuss Herceg meghalt volna a korábbi játékokban, akkor helyette öccse, Tren con Waldrys lesz 

jelen. Ha mindketten halottak lennének, akkor Ghedorint Raur con Lak’Erpidor képviseli, Dreina 

felkent paplovagja. 

 

Kladuss a “Gorviki sakk 3 lépésben” kaland óta Ranagol híve, de érdekből tért át, nem túlbuzgó hívő 

és nincs is lenyűgözve Warvik jelenlegi követétől. Bár Warvik bíborosa segítette őt az 

“átkeresztelkedésben” a bíboros halálával nem érez különösebb kötelezettséget Warvik irányába. 

 

Tren pedig Dreina híve, de “Gorviki sakk 3 lépésben” kaland óta, a Dreina-egyház által szőtt intrikák 

miatt elfordult a Dreina-hit orthodox megközelítésétől, és Raur con Lak’Erpidor paplovag által 

képviselt nemesebb utat tartja követendőnek. 

 

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban mindig Kladuss-ra hivatkozunk, de értelemszerűen a fenti 

esetekben helyettesíthető a megfelelő NJK-kal. A helyettesek is kiváló hadimérnökök, Kladuss 

“szárnya alatt” tanultak. 

 

Érdemes a mesélőnek mindenképpen informálódni a csapatától, hogy ha rásztvettek a megelőző 

kalandokban, mely szereplőkkel kerültek kapcsolatba és mi lett a sorsuk. Ezt bele kell szőni majd a 

prológusba, illetve ez alapján kell a fentiekből kiválasztani azt a követet, aki majd Ghedorint képviseli. 

 

Szállás: egy tágas, üres raktár belső tere, amiben 4 nehéz batár áll, ezek gyakorlatilag fel vannak 

szerelve nemcsak a szükséges luxussal, de a megfelelő védelemmel is 

Kísérete: 2 nehézpáncélos testőr, 8 számszeríjász, 8 szolga 

Első felvonás: mogorva, de száraz humorú idős nemes, aki egyenes derékkal, tiszta, de szúrós 

tekintettel néz a karakterekre, a múltban sok hasznát vette a kalandozóknak, de soha nem bízna 

bennük… számára olyanok mint a jól idomított, okos, de veszélyes vadászkutyák, ennek megfelelően 

udvariasan társalog, de tartja a távolságot a bálon 

Második felvonás: biztos benne, hogy a warviki küldött benne van a “Próféta” felbukkanásában, sejti, 

hogy az aquiloniai Fekete Bíborosnál próbál jó pontot szerezni… így elraboltatná követ-társát egy kis 

barátságos beszélgetésre – Baráti beszélgetés 

Harmadik felvonás: rájön, hogy a warvikinak nincs sok köze a Prófétához, így elengedi. Ha Drenan, a 

Kyel-pap kiesik, és Erron con Harden sincs abban az állapotban, hogy vezesse a várost és a védelmet, 

akkor ezt a szerepet ő veszi át – nincs mini-kaland 

Végjáték felvonás: (ha Kladuss vezeti a várost meg kell győzni arról, hogy a vezető szerep helyett inkább 

a védelemhez szükséges hadigépek készítését felügyelje, az egója helyett, inkább, mint mérnök segítse 

a város védelmét) – A mérnök 

Kladuss hallott már a Vörös Díváról, hiszen ez a nő fosztogatta Aquilonióban az utánpótlás-vonalait. 

Úgy sejti a nő a Fekete Bíboros embere (rosszul tudja), és erre alapozza azt a feltevést is, hogy 

összejátszanak a warviki követtel. 
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A nőről annyit tud elmesélni, hogy jól ért a gerilla-harchoz, és túlélők beszámolója szerint ő is és 

harcosai is vad, félelmet nem ismerő ellenfelek. Ha sikerült volna foglyul ejtenie, lovaghoz méltón 

bánt volna vele, felajánlotta volna a Fekete Bíborosnak, hogy kiválthatja az emberét. Ha nem tette 

volna, lefejezteti, mint egy nemest és nem felakasztja, mint egy pórt, még akkor sem ha tudja, hogy 

nem nemesi sarj. A nő a Vörös Díva nevet onnan kapta, hogy félelem nélkül, Ranagol zsoltárait 

énekelve harcolt az első vonalban és haját a csata végén elesett ellenfeleinek vérébe áztatta (ezt 

számos harcosa átvette tőle). 

 

Dies Ravallona (Kereskedő Hercegségek) követe, Augusto con Arabardi 

 

Az ő célja, hogy az emírségek még jelenlegi állapotukban is megőrizhessék függetlenségüket, de 

ugyanakkor nem támogatja sem egy Kereskedő Hercegségek – Gorvik szövetség, plane nem egy Krán 

– Pyarron szövetség ügyét. Gorvikot meg kell tisztítani a Ranagol jelentette mételytől, és részben mint 

Shadon tartományát, részben mint új Kereskedő Hercegséget újraszervezni. Bár rövid távon elfogadja 

a koordináció szükségességét, hosszú távon nem egy olyan Szövetségben hisz, mint a követek nagy 

része. Ráadásul a Szent Légióval a “háta mögött” és a Gorvik tartományban végbemenő változások 

nyomán elég nagy az önbizalma is. 

 

Szállás: egy kisebb fogadót –  Vaskerék - kisajátított magának, melynek személyzete gondoskodik a 

kíséretéről 

Kísérete: 4 Domvik-pap, 4 Domvik-paplovag (Shadoni Szent Légió címere: kék, tollas buzogányok küllő 

alakban elrendezve egy kört alkotva, fehér alapon), 4 fegyvernök, 4 katona (Dies Ravallona címeres), 4 

személyi szolga 

 

A Domvik-papok minden ételt és italt megáldanak, fel vannak készülve az esetleges mérgekkel 

történő próbálkozásokra. A papok sosem járnak egyedül, mindig legalább egy paplovag elkíséri őket. 

Igyekeznek szellemileg is frissek maradni, így gyakran használják a Szférák Zenéje varázslatot, ami 

óhatatlanul azzal jár, hogy szállásukon kívül rendkívül sok a bámészkodó, illetve sokan akár a földre 

ülve hallgatják a kiszűrődő csodás éteri zenét. 

 

Első felvonás: büszkék és szenvedélyesek, afféle passzív-agresszív módon állnak mindenkihez, hiszen 

tudják a teremben mindenkinek van oka gyűlölni és félni őket, a karakterekkel nyitottak, de mégis úgy 

kezelik őket kicsit, mintha  a karakterek nem éreznék tetteik, avagy a jelen események súlyát, adott 

esetben lehetnek kioktatóak is. 

Második felvonás: sejtik, hogy a hatás mögött Ranagol valamelyik ereklyéje állhat, szerezzék ezt meg 

a karakterek (a hatással kapcsolatban ld. a Próféta színrelépése), és pusztítsák el, ha tudják– Kincs, ami 

nincs 
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Harmadik felvonás: ha “csak” megszerezni sikerült az ereklyét, akkor a Dies Ravalloniaiak nem 

hajlandóak ezt a gonosz ereklyét használni, készülnek arra, hogy utolsó vérükig harcolva, küzdve 

essenek el … de a karakterek inkább használnák az ereklyét az ellenfél ellen -  Se veled, se nélküled 

Végjáték felvonás: a végső ostromra készülve már saját megerődített fogadójukban vannak, egy 

halálcsapdává alakították az egészet, beleértve egy-egy épületet még az utcában, itt kellene meggyőzni 

őket, hogy inkább a városkapu védelmére fordítsák az erejüket és ezzel ártatlan dzsadokat védjenek 

meg – Kiből lesz a hős? 

 

Tudják, hogy ki a Vörös Díva, sőt arról is, hogy a nő elmehábordott, prófétának képzeli magát. 

Pontosan ezért nagyon veszélyes. Komoly veszteségeket okozott a Szent Légiónak, végül úgy sikerült 

foglyul ejteni, hogy egy gorviki nemes elárulta és a kezükre adta. Sajnos azonban megszökött, eltűnt 

egy vártorony legfelső rácsos zárkájából, mintha szárnya nőtt volna, vagy képes lett volna ködként 

átszivárogni a rácsokon. 

Utoljára a Dea Macula titkos szentély körül jutottak nyomára, ahonnan felszívódott pár őrült lovag 

társaságában. Foglyokat kihallgatva (megkínozva) kiderítették, hogy a titkos szentélyben a lovagok 

valamilyen nagyhatlmú szakrális tárgyat őriztek, melyet végül a Domvik-papok nem találtak meg. 

Innen gondolják, hogy a nő tulajdonában van, és ezt használja majd ellenük. 

 

Krán követe, Daruun Vescar 

 

Daruun bár kitűnő filozófus, elismert vitapartner, mégis leginkább a különleges mérgek, és a különleges 

növények szakértőjeként gondol magára. Bár megvan a felhatalmazása, hogy Krán nevében tárgyaljon, 

a puszta tény, hogy őt egyedül küldték, számára is elégséges bizonyíték arra, hogy Krán nem veszi túl 

komolyan a jelenlegi tárgyalást. Bár ezt rendkívül sértő lenne így közölni a pyarroniakkal, így hát ő 

játsza a szerepét. Mindeközben, ha már ezt a kellemetlen küldetést osztották rá, akár személyes 

érdeklődését is kiélheti, a bég palotájának kertjében számos különleges növény él, például több idős 

El Haradzsa fa (ld. lent). 

Rendkívül udvarias, mindenkivel szívesen beszél, politikai témákat kerüli. Túl sok időt azonban nem 

szán a karakterekre, hacsak nem képesek herbalizmus / méregkeverés témában kellő szintű (Mf) 

beszélgetést folytatni. Ez utóbbi esetben még kisebb szívességekkel támogatja is őket. 

 

Korábbi kráni koncepció szerint igyekezzük azt a szívélyes szertartásosságot belecsempészni a vele való 

beszélgetésbe, mint a japánoknál. Nagyon nehezen tér a tárgyra, nem szereti, ha nyomást próbálnak 

rá helyezni. Ha viszont érzi a felé sugárzó tiszteletet és kiemelkedettnek véli a karaktereket, segítheti 

őket tanácsokkal. 

 

El Haradzsa fák ízletes, almaszerű gyümölcse méregészlelés varázslatokkal nem felfedhető, viszont 

1-3 nap alatt fává változtatja azt, aki elfogyasztotta. Más veszélyes gyümölcsök is vannak, például 

apró piros bogyók melyek vakságot okoznak, vagy tövises bokrok, melyek szúrása nyomán 
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megfeketedik az emberi hús. Bárki aki a kertben elkóborol könnyen valamelyik veszélyes növény 

áldozatává válhat, a helyiek nem csoda, hogy nem nagyon látogatják a kertet, ha kérdezik, cask 

annyit tanácsolnak, job messzire elkerülni (veszély nélkül közlekedni Herbalizmus Af, vagy Erdőjárás 

Mf szükséges) 

Természetesen Daruun nagyon jól kiismeri magát itt, számos maggot gyűjtött már eddig is, illetve 

néhány recepten is dolgozik. 

A kertben a Hatalom Italának összetevői is megtalálhatóak, de nem veszélytelen a begyűjtésük. 

 

Szállás: a bég lerombolt palotája, szerencsére a hatalmas romban megmaradt négy kis szoba (egykori 

kertész-szállás), mely megfelel az ő kíséretének  

Kísérete: 2 kráni fejvadász (testükön furcsa, fekete bőrpáncél, élő vért), 2 egyszerű dzsad szolga 

 

Első felvonás: csendesen meghúzódik a háttérben (bár ezt sokan nem engedik, mindig van aki beszélni 

szeretne vele), sokat mosolyog, de kicsit olyan mintha lélekben valójában távol járna, a karakterek 

talán jobban is érdeklik, mint a követ-társai 

Második felvonás: érdeklődve kivár – nincs mini-kaland 

Harmadik felvonás: útjára indíthat egy méreg-szörnyet, mely megölhet, de szimplán csak eszméletlen, 

vagy delíriumos állapotba taszíthat bárkit… (a Próféta az egyetlen olyan célpont, akinél nem járhat 

sikerrel) – Halott virágok illatát … 

Végjáték felvonás: hajlandó elárulni miképpen lehet megmérgezni a csodálatos fákat, melyek a 

térmágikus gátlást kifejtik, csak nagyon ügyesnek kell lenniük a karaktereknek és valami egészen 

különlegeset felajánlani cserébe – Bújj-bújj zöld ág  

 

Pyarron képviselői, Drenon Arkass és Erron con Harden 

 

Bár egy hajóban eveznek, egyáltalán nem jönnek ki jól egymással. Drenon Arkass személye, 

elhivatottsága, szinte rögeszmés ragaszkodása a tisztes játékhoz és az egyenességhez a garancia arra, 

hogy a követek biztonságban eljöhetnek és leülhetnek egy asztalhoz. Erron harctéri és személyes 

tapasztalatai alapján tudja, hogy ezeket a feleket képtelenség hosszú távon egymással szövetségbe 

kényszeríteni. Sőt, még ő maga is undoorodik egy kráni szövetség gondolatától, még akkor is ha a 

“Tisztáldozat” során egymás nélkül nem győzhettek volna. Erron azonban parancsot kapott és mindent 

meg is fog tenni, hogy a tárgyalások lehetőleg ne fulladjanak vérfürdőbe. Ezalatt viszont egyre többet 

nyúl az italhoz… 

Drenon küldetését több ügynök is segíti. Azonban az események maguk alá gyűrik, nem képes 

megbírkózni az események új fordulatával és kap egy komolyabb idegösszeroppanást. Gyakorlatilag 

döntésképtelenné válik, majd ön és közveszélyes lesz. Hatalmas felelősség a vállán a tárgyalások sikere, 

úgy is érezheti, az egész Manifesztációs háború sorsa az ő vállait nyomja, és ez a súly lassan, de biztosan 

összezúzza. 
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Szállás: Wissam Haran Hass palotája, amit ő engedett át a pyarroniaknak (majdnem minden titkos 

járatról be is számolt... de megvan a módja, hogy embereket jutasson be titokba)  

Kísérete: 10 pyarroni fejvadász (Drenon alá beosztva), 6 írnok/szerzetes (Drenon alá beosztva), 1 

személyes szolga, 1 lovag-testőr (Erron testőre), 1 fegyvernök (Erron fegyvernöke), 1 személyes 

szolga… és természetesen Gyertya, Erron hűséges kutyája 

 

Első felvonás: a szívélyes házigazda szerepét játsza, igyekszik mindenkivel kedvesen társalogni, de 

sokszor észrevenni, hogy a bájcsevely némileg erőltetett, legszívesen az asztalra csapna és tető alá 

hozná ezt a szövetséget a saját szája-íze szerint 

Második felvonás: Drenon kiadja a feladatot, hogy keressék meg a térmágikus zavarás forrását – Fától 

az erdőt 

Harmadik felvonás: Drenon ezen a ponton összeomlik, miután súlyosan megsebesíti Erron-t – nincs 

mini-kaland 

Végjáték felvonás: depressziója elmélyül, és felöltve harci páncélját kisétál az ellenség sorai elé, 

párbajra hívva az ellenség vezetőjét… a Próféta valamelyik hadnagya végez vele brutálisan, pl. Zulqar 

– nincs mini-kaland 

 

Al Avdal dzsad kereskedőinek kéviselője, Wissam Haran Hass, az Aranymosolyú 

 

Wissam tényleg rendkívül mosolygós, szívélyes dzsad férfi, akinek kedvessége és információi éppoly 

értékesek, mint a csengő aranypénzek. Ő a házigazdája a neves esménynek és feltett szándéka, hogy 

az eseményeket a dzsad világ érdekében fogja befolyásolni. Teljes mellszélességgel kiáll a pyarroni ügy 

mellett, de tudja, hogy az alkupozíciók, most a kalmárhercegeknek kedveznek, ők pedig mindent 

megtesznek majd, hogy Mugaffét és Al Avdalt feldarabolják. Óvintézkedésként ezért a vároba 

csempészett pár tucatot a mugaffei turbános ellenállás harcosai közül, mind veterán, képzett harcosok, 

akik készek meghallni is ha kell, ha ez az ára, hogy az emírségek függetlenek maradjanak. 

A mugaffei harcosokon kívül számos szeme és füle van, sokana helyiek tisztelik és segítik, a többi 

kereskedők, fogadósok, szőnyeg-árusok, de még az egyszerű lovászfiúk is. 

 

Szállás: egy egyszerűbb kereskedő szállása, aki volt szíves megosztani vele az otthonát  

Kísérete: 20 mugaffei turbános ellenálló, több tucat helyi dzsad 

 

Első felvonás: igazi szívélyes dzsad, aki szinte körülrajongja a karaktereket, 99% színjáték persze 

Második felvonás: kivár és igyekszik minél több információhoz jutni -  nincs mini-kaland 
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Harmadik felvonás: tárgyalni szeretne a Prófétával a karaktereken keresztül – Egy ágyban az 

ellenséggel 

Végjáték felvonás: kiadatni a Prófétának a követeket, elég dzsad vér omlott már ki eddig is – Ki mint 

vet, úgy arat… 

 

A helyi dzsadok megszemélyesítéséhez szükséges nevek: 

Dzsad férfinevek Dzsad női nevek 

Anas Anissa 

Anouar Assia 

Azziz Atika 

Bachir Aya 

Badr Aziza 

Chaker Chahra 

Fadel Emna 

Fahim Fadila 

Fares Faiza 

Farid Farida 

Ferhat Ghalia 

Fouad Ghania 

Gibril Habiba 

Ghani Hadia 

Habib Hafida 

Hafid Hafsa 

Hakim Hakima 

Halim Hauled 

Hamid Halima 

Karim Imane 

Khaled Ines 

Khalil Karima 

Moncef Malika 

Nassim Nabila 

Nazim Nacira 

Rabah Najet 

Rachid Nawel 

Rafik Naziha 

Rahal Nedjma 

Ramzi Nour 

Rayan Rahma 

Sabri Sakina 

Salah Saliha 

Salim Salima 

Sedik Samia 
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A Próféta, a Vörös Díva, Synn Salistra 

 

A Próféta egy fiatal lány. Gorvik belháborúkkal szennyezett földjén született, látomásai ahogy 

idősödött egyre erősebbek lettek. Kezdetben képes volt kisebb eseményeket előre megmondani 

(például, hogy hány kismalacot fog elleni a szomszéd kocája, vagy hogy még hány napot kell várni az 

esőre), de később mind egyetlen egy látomás-vízió kezdte kitölteni az elméjét. Egy egységes Gorvik 

víziója, ahol megtörik a viszály, ahol egyetlen erős kéz alatt egyesül majd az ország. Akár meg is 

égethették volna, mint boszorkányt, de a megtépázott Gorvik tartományai felett Ranagol-papjai szinte 

észrevétlenül kezdték elveszteni a befolyást. Aquilona elleni ghedorini-rokmundi szövetséges háború 

során tett szert hírnévre. Egyszerű megcsömörlött harcosok, földjüket, családjukat elvesztett haragos 

földművelők élére állt, a belőlük szervezett kicsiny, de annál bátrabb csapatokkal fosztogatta a 

ghedorini utánpótlást, kisebb kellemetlenségből komoly fenyegetéssé nőve ki magát. 

Ellenségei a Vörös Díva-ként emlegetik, mert szokása, hogy legyőzött ellenségei vérébe mártja meg a 

haját. Sok követője hasonlóképpen tesz, leborotválják hajukat a fejük két oldalán, csak egy csíkot és 

varkocsot hagynak meg, amit vörösre festenek. Kevésbé ápolt harcosok esetében ez a varkocs bűzös 

is és legyek dongják körül. 

Mikor a Szent Légió elkezdte felforgatni Gorvik tartományt, ugyanígy a csapatokat szervezett, míg végül 

Domvik-papok fogságába esett. Meg akarták égetni, de ő megszökött, bevallása szerint Ranagol egyik 

angyala mentette ki a börtönéből. Újabb csapatok, újabb fanatikus hívek csatlakoztak hozzá, míg végül 

egy komolyabb vereség után nyoma veszett. 

Újabb látomása támadt, látta Terda Radovikot, Gorvik eljövendő nagy királyát. A királyt, aki megtisztítja 

Gorvikot mind a külső, mind a belső ellenségektől, és Ranagol kegyéből uralkodni fog az egyesített 

országon. Ennek a királynak a kezében látta a Király Kardját, melynek fontos szerepe lesz majdan a 

király győzelmeiben. Ő pedig arra lett kiválasztva, hogy megteremtse a Király Kardját. A hozzá 

szükséges rituálé szinte izzó lávaként tölti ki az elméjét, biztos benne, hogy magától a Kosfejes Úrtól 

származik. Célja, hogy miután a Király Kardja a kezei között van, személyesen nyújthassa át az 

eljövendő királynak és egyben felajánlja testét, lelkét, szolgálatait. 

 

A Rituálé természetesen egy kardot kíván legelőször is. Egy kardot, melyet hősiesen forgattak sok 

csatában. Ezen kívül áldozatokat, akik abban a tűzben hamvadnak majd el, melyben ez a kard, mint 

a Király Kardja fog újjászületni. A következő áldozatok vére kell, hogy a pengére kerüljön, illetve az ő 

máglyahaláluk kell megfelelő áldozatul szolgáljon. 

Az Áruló: a warviki Ranagol-pap, aki elárulta az igazi Ranagol-hitet 

(másodlagosan megfelel erre a szerepre Kladuss is) 

Az Ellenség: Kladuss Herceg, vagy bárki a ghedoriniak közül 

(másodlagosan megfelel erre a szerepre bármelyik pyarroni) 

Az Istentagadó: Augusto con Arabardi, vagy bármelyik Domvik-pap 

(másodlagosan megfelel erre a szerepre bármely pyarroni pap is) 

A Bolond: Harkin con Medas, a nagy intrikus 

(másodlagosan megfele erre a szerepre Wissam is) 

A Hűséges: bárki, aki Önként adja magát egy egységes Gorvik eszméjéért 
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(akár JK karakterek is lehetnek ebben a szerepben, illetve akár valamelyik embere, vagy őmaga) 

 

A Király Kardját a szertartás után a még forró hamvakból kell kiemelni. 

 

 

Szállás: egy jókora, köralakú szürke sátor, melyet körbe őrök védenek, erős szakrális aura érezhető 

körülötte, míg bentről füstölők illata árad  

Kísérete: három gorviki fejvadász, egy tucat személyes nehézpáncélos testőr és kb. 3000 fanatikus 

harcos, akik 3 hadnagy alá vannak beosztva 

1000 íjász és könnyű gyalogos, ostromgépkezelők és utászok – Hadnagy: Oruno Della de Cossina lovag 

(vérvörös lobogókat lenget felettük a szél, melybe arany fonállal a következőket hímezték: “Vérünk, 

dicsőségünk; Halálunk, megváltásunk”) 

1000 fanatikus hívő, lándzsások, kaszások, sarlókkal felszerelve - Hadnagy: Eristus, Ranagol-papja 

(fekete, tépett lobogóik felett vagy kovácsolva, vagy fából faragva, illetve állat-koponyaként egy kosfej 

díszlik) 

1000 fanatikus katona, bárdokkal, kardokkal, pajzsokkal – Hadnagy: Zulqar, a Halál Angyala 

(eredetileg hófehér lobogók, melyek barnás-vörösek az őket beszennyező vérfoltoktól) 

 

A sereg jobbára gyalogosan halad, alig vannak állataik, annyi ellátmányuk van, amit magukkal tudnak 

cipelni, ennek megfelelően soványak és koszosak. Van pár kordé, amit sovány lovakkal vontatnak 

(ezeken vannak a sátrak), illetve kb. tucatnyi könnyű katapult (onager) és féltucat balliszta. Több tucat 

ostromlétrával is rendelkeznek, melyek tökéletesen elégségesek a gyenge falakhoz… nem is beszélve 

a már beomlott falrészekről. 

A katapulttal égő olajos agyagedényeket tudnak majd belőni a városba, a ballisztákat pedig úgy állítják 

be, hogy a két fő városkapu védőit távol tartsák a falak tetejéről. 

 

Első felvonás: a Követelés (ld. később) megfogalmazása, adják át neki a megjelölt személyeket 

Második felvonás: tárgyalással vagy bármely más módon, de nem csatával megszerezni az áldozatokat 

Harmadik felvonás: megpróbálni erővel megszerezni az áldozatokat, ha kell az egész várost felkoncolni 

Végjáték felvonás: a Szertatás (áldozatbemutatás) vagy a hősi halál az utolsó véres csatában 

 

Synn Salistrának a fejezeteknél inkább motivációja van, nem tartozik hozzá mini-kaland, de segít az 

NJK-t szerepeltetni, és ha odáig jutnak, akkor tárgyalás közben a motivációit helyesen kezelni. 
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Nulladik felvonás 

 

A karaktereket kétféleképpen hozhatjuk játékba: 

1. Ha játszottak a korábbi “Tisztáldozat” c. kalandban akkor ők most a Manifesztációs háború 

hősei. Drenon Arkass fogja személyesen meghívni őket erre az eseményre, mint 

díszvendégeket. 

2. Ha nem illik rájuk a “hős szerep”, akkor valamelyik követ kíséretében érkezhettek ide. A 

legvalószínűbb, hogy Harkin con Medas meghívására (melyet külön járt ki Drenon-nál). 

 

Legyen különbség azon csapatok között, akik az eddigi történetekben szerepeltek és az új belépők 

között. Ez nem játékban való előnyként kell, hogy megjelenjen, hanem itt ezen a ponton már lehet 

érzékeltetni, hogy hősökként tekintenek-e a karakterekre, vagy inkább felhasználható, erős potenciállal 

rendelkező kalandozókra. 

 

A karakterek amikor megérkeznek egy kis fogadóban – a Sivatagi Sólyom-ban -  kapnak szállást, ahol 

ők az egyedüli vendégek. A szálláson csak a fogadós, a felesége és a fiuk található, ők látják el a 

karaktereket (mondani sem kell a fogadós Wissam-nak dolgozik). 

A fogadónak van egy kisebb hátsó udvara, de a lovakat nem itt tartják, hanem a város azon részén, ami 

külön állatoknak let kialakítva, saját vízforrással és ami még fontosabb, vizelet és ürülék elvezetéssel, 

hogy a város vízkészletét még véletlenül se szennyezzék (az ürülékből később ún. lepényeket gyúrnak, 

melyeket az olajfák trágyázásához használnak fel). Fontos, hogy a lovak külön kerüljenek és, hogy a 

város gyakorlatilag összes nagyobb állata, lova egy helyen legyen. 

 

Első felvonás 

 

A tanácskozást megelőző bál, ami a bazár -  városi piactér - központjában álló, jelenleg kiürített 

Kereskedők Csarnokában tartanak. Ez a csodálatos csempékkel díszített épület a meleg nyári 

éjszakában tökéletes helye a kikapcsolódásnak és a kellemes beszélgetéseknek.  

Drenon, mint a találkozó és tanácskozás fő szervezője üdvözli a vendégeket és reményét fejezi ki, hogy 

a következő napok eseményei a szövetség megerősítését fogják eredményezni. Külön dicsőíti a 

Manifesztációs háború eddigi hőseit, például Erron con Hardent, illetve a kalandozókat, akik nélkül 

nem sikerült volna legyőzni a legutóbbi amund fenyegetést. 

 

1. Amennyiben a karakterek játszottak a “Tisztáldozat”-ban és segítettek a Manifesztáció 

legyőzésében, akkor nemcsak felmagasztalják őket tetteikért, hanem jutalmat is kapnak. 

Drenon egy mágikus, enyhén kékes árnyalatú hosszúkardot nyújt át, mely kéklunír ötvözetből 

készült, kivételesen értékes és ritka darab (+2-es hosszúkard, mentális ME-hez plusz 10-et ad, 
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ami nem bontható és amíg valakinek a birtokában van folyamatosan aktív). A kard neve legyen 

a “Kék Hold Végzete” de az új tulajdonos bármilyen névvel felruházhatja. Ezen kívül minden 

karakter névreszóló bebocsájtást nyer a Fehér Páholy könyvtárába és ingyen részt vehet egy 

oktatásban, mely során vagy mágiaismeretet, vagy egyéb titkos tanokat tanulhat. Ez még akkor 

is így van, ha a karakterek nem pyarroni vallásúak, ekkor ez az ajándék nemcsak különös 

megtiszteltetés, de hatalmas szerencse is. Legvégül kapnak egy amundoktól zsákmányolt 

varázstárgyat is, egy Manase domborzattal díszes, tenyérnyi aranykorongot, mely 20 méter 

sugarú körön belül képes kioltani az asztrálmágikus hatásokat (ennek a Dea Macula ereklyével 

szemben lesz jelentősége). 

2. Ha a kalandozók újak, akkor csupán egyek a sok vendég közül és nem érhetnek fel a 

követekhez. Azonban ekkor is meg kell kapniuk a Manase-korongot, ami vagy Harkin con 

Medas-on keresztül jut el hozzájuk, vagy Isidor de Sediarta kalandozó-ügynöke juttatja el nekik, 

Rax Dorvus con Casada.  

 

A követek és személyes kíséretük látszólag kellemes, bár a felszín alatt kissé feszült és mesterkélt 

beszélgetésbe kezd. Dzsad zene szól, folyik a bor és minden a legnagyobb rendben zajlik. Drenon 

ügynökei vigyáznak rá, hogy az ételek és italok tiszták maradjanak, és arra is, hogy ha véletlenül a 

követek túl heves vitába bonyolódnak, legyen valamilyen elterelés. Vannak szépséges hastáncosok, 

tűznyelők, zsonglőrök és állatidomárok.  

Erron con Harden láthatóan kicsit túl sokat iszik és némileg inzultálni kezdi a kráni követet, aki ezt 

mosolyogva és nyugodtan tűri. Nemsokára páran elkísérik az idős lovagot, hogy kialudja magát. 

 

A karakterek gyanakodhatnak itt mindenféle cselvetésre, de mindig kiderül, hogy ez teljesen felesleges. 

Lazuljanak nyugodtan el, tényleg nem leselkedik itt és most veszély rájuk. Ha a karakterek igénylik, pl. 

Wissam tud nekik intézni privát táncosnőt és dzsad szeretőt. Az este teljen el eseménytelenül. Ha 

lerészegednek az sem baj, sokan mások is felöntenek a garatra. A személyzet egy része, még akár a 

táncosnők között is van pyarroni fejvadász, akik mind a biztonságot felügyelik. 

 

Az első felvonás csúcspontja másnap reggel következik. Akik iszogattak, azoknak eléggé zsong a feje. 

Nagyobb baj, hogy úgy tűnik a városban is felbolydulás támadt. Három esemény is történt mikor felkelt 

a nap. Egyrészt az itatónál lévő állatok, lovak elkezdtek elhullani, összeesni, iszonyatos agóniában 

vergődve múlnak ki. Másrészt egy sereg – több ezer harcos - jelent meg a falaktól két nyíllövésnyire és 

mostanra gyakorlatilag körbezárták a várost. Harmadrészt mindenki furcsa nyomást tapasztal a 

fejében, zúg a fülük, zavarosak a gondolataik. Akinek az elméje védve van, kicsit jobban viseli, de 

mindenkire hatással van… kivéve a karakterekre és azokra, akik 20 méter sugarú körön belül 

tartózkodnak (ld. Manase-korong fent). 
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A hatást egy ereklye kelti, mely egy Dea Macula lovag mumifikálódott, sisakba zárt feje (a fej nem 

elválasztható a sisaktól, ha közel hajolnak hozzá, mintha suttogna valamit…). Ha vérrel itatják, mely 

egy haldokló szívéből származik, több mérföldes kupola alakú területen képes erőteljes 

asztrálmágikus hatást kifejteni. Oruno Della de Cossina lovag tanította meg a használatát Synn 

Salistrának. Gorvik tartományból mentették ki a tárgyat, amikor a Szent Légió rábukkant a Dea 

Macula lovagrend egyik titkos szent helyére. 

A hatás eltemetett sötét vágyakat, torz késztetéseket hoz felszínre, ahogy a hatásnak kitett emberek 

asztráltestét erős marokként szorítja, ide-oda csavarja a torz mágia. Ezt még a pszi-pajzsokon 

keresztül is lehet érezni, gyakorlatilag lehetetlenné teszi a pszi-üzenetek küldését, mert azokhoz rést 

kellene nyitni a pajzsokon. Márpedig minden pszi-használó érzi, hogy valami szörnyűség, a tiszta 

őrület borítaná el az elméjét, ha utat engedne neki. 

Az egész várost beborítja ez a mágia és ahogy telnek az órák egyre rosszabb lesz, ahogy az emberek 

feladják a küzdést ellene. Erős akarat, fanatikus hit, erős elkötelezettség mind segítenek ellenállni, 

de csak idő kérdése, talán csupán pár óra, vagy pár nap mielőtt megtörnek az emberek.  

Játéktechnikailag ez azt jelenti, hogy mindenkinek csökken az Asztrál tulajdonsága a városban. 

Akinek van pszi-pajzsa, annak -4-el, akinek nincs védve az elméje, annak -8-al. Aki nem maga építette 

a pszi-pajzsát, nem maga tartja fent, annak a védelme előbb-utóbb összeroppan, óránként 10%-al 

növekvő eséllyel. A harc és kardművészek védelme, az általuk fenntartott Slan-pajzs szinte teljesen 

ellenáll a hatásnak, az ő esetükben az Asztrál veszteség csupán -2 pont. A karakterek, akik a Manase-

korong 20 méteres körzetén belül tartózkodnak mentesülnek a hatástól. 

Ha meg akarják semmisíteni az ereklyét, ahhoz egy legalább +3-as erejű mágikus fegyver kell, 

egyébként szinte teljesen elpusztíthatatlan, ellenáll tűznek, fizikai behatásoknak, stb. 

 

Synn Salistra mint egy igazi Próféta, mérföldekre elhangzó, tiszta, erős hangon közli követeléseit a 

várossal. Adják ki az általa megnevezett követeket, személyeket, vagy beveszi a várost, lángba borít 

mindent és a lakók vérével öntözi meg az utcákat. Ha teljesítik a követelését, akkor elvonul. Nem a 

város lakói fontosak számára, hanem a város vendégei. Döntsenek hát mi legyen, következő 

napfelkeltéig ad nekik időt. 

 

A beszédet egy kiálló szikláról mondja, mellete egy páncélos alak - Oruno Della de Cossina lovag – 

áll, kezében egy nagy kerek pajzzsal. Ha esetleg rálőnének a Prófétára ő ugrik be elé a pajzzsal, hogy 

felfogja a nyílvesszőt, ráadásul ebben eléggé képzett is. 

A sereg elég félemetes képet kelt, aki azonban figyel a részletekre (elfek, pszi-érzékélesítés), 

láthatják, hogy fanatikus tűzzel ég a szemük, de alapvetően soványak és mocskosak. A sereg 

harmada íjjal felszerelt és egyszerű oldalfegyverekkel, másik harmada paraszt-fegyverekkel bír, és 

"csupán" olyan 1000 fő, akik tényleg tapasztalt katonának néznek ki a felszerelésük alapján. 
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Mindenki döbbenetére a Kyel-pap, Drenon, láthatóan dühös arccal, de szó nélkül sarkon fordul és 

lemasírozik a falról, otthagyva a követeket és a bámészkodókat. Az utcán az emberek zavartak és 

egyesek kezdenek furcsán viselkedni (például zokogva összeomlanak a fal mellett, vagy helyzethez nem 

illő módon nevetnek). Aztán a követek is elsietnek a szállásaikra. 

 

Az elharapódzó örületnek ez még csak a nyitánya, éreztessük, hogy hamarosan kitörhet a káosz és a 

dolgok nagyon csúnya fordulatot vehetnek, de most még csak kisebb furcsaságok jöjjenek szembe. A 

karakterek érezzék magukat már most picit elszigetelve, ők védve vannak, egy “burokban”, de ez 

egyfajta magányt is jelent. Itt akár már nyugodtan rájöhetnek, hogy a védelmet a Manase-korongnak 

köszönhetik. Meséljük le úgy a történetet, hogy eszükbe se jusson kikerülni a védelem alól, ne szimplán 

staisztikákkal dobálódzunk, hanem legyen egyértelmű, hogy az ép elméjük múlik azon, hogy nem 

kísértik a sorsot. 

 

A jelenet utolsó pontja, amikor rövid levelet kapnak a követektől (amiket ki is kell osztani), melyekben 

egy feladatra kérik fel őket. Ha van egy kis eszük, akkor együtt maradnak, így egyetlen követ kérésének 

tudnak cask eleget tenni. A követeken is látszik, hogy izzadnak, megviseli őket ez a hatás, de nem 

véletlenül lettek ők erre a posztra kiválasztva, legyűrik az elméjükre telepedő nyomást … még.  

 

  

A nő, amikor kilép a sziklára szinte beléfagyasztja a lélegzetet az emberekbe. Nemcsak 

szép, de sugárzik belőle valami elemi erő, ami figyelmet követel. Mellette egy büszke 

páncélos alak áll, a kezében tartott nagy acélpajzson a kora reggeli nap fénye olvadt 

aranyként folyik végig. Csend borul a tájra, csak a nő tiszta, éles hangja hallatszik, 

éppen mintha ott állna mindenkitől éppen karnyújtásnyira. 

„Hirtoun lakói, csodás reggel ez a mai, mert kezetekben van saját életetek, sorsotok. 

Falaitok között idegenek vannak, árulók, hitszegők, istentagadók, bolondok, akik 

felsőbbrendűeknek hazudják magukat. Értük jöttem. Elvehetném őket erővel, a 

véretek és életetek árán, de Ranagol, az ő végtelen bölcsességében a döntést a ti 

kezetekbe helyezte. Adjátok át nekem őket és harcosaimmal békében elvonulok, 

eleget szenvedett már a népetek a mocskos amundok kezétől. Adjátok hát ki nekem 

Petro Rorca Derquis-t, Warvik kígyónyelvű papját, Harkin con Medast, a raehuri 

köpönyegforgatót, Kladuss con Waldryst, a ghedorini agitátort és Augusto con 

Arabardit, a hazug hétarcú isten hívét. Ha van egy kis eszetek megszabadultok a 

pyarronitól is, ki Drenon Arkass-nak nevezi magát. 

Következő napfelkeltéig kaptok erre időt. Ha nincsenek a kezemben, a hajnali nap első 

sugarai a rohamra induló harcosaim fegyverein fog megcsillanni és ez lesz életetek 

utolsó napja. Döntsetek hát bölcsen!” 
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Kyel nevében! Azonnali lépésekre van szükség, meg kell találnotok a térmágiát 
akadályozó hatás forrását. Mindannyiunk sorsa múlik ezen. Pyarronnak tudnia kell, 
hogy mi történik itt és csapatokat küldenie a segítségünkre. Nem késlekedhetünk! 

Drenan Arkass, Kyel Felkentje, a Szövetség védnöke 

Kedves Barátaim! Bizonyára bennetek is felmerült, mennyire egészségtelen most a 
városban tartózkodni, így ideje lenne ellovagolni. Sajnos a lovak ritkák, mint az igaz 
hit, de biztosan tudom, hogy vannak, melyeket megkímélt a méreg. Kerítsetek nekem 

lovakat és együtt hagyjuk hátra eme kudarcba fulladt tárgyalás. Harkin 

Kalandozók! Tudomásom van arról, hogy a várost és az embereket súlytó hatást egy a 

Kosfejeshez köthető ereklye, egy Dea Macula förmedvény szabadította ránk. Szerezzétek 

meg az ellenségtől, és ha tudjátok, pusztítsátok el. Tegyétek, amit kalandozóknak 

tenniük kell. Bízom a döntésetekben. Augusto con Arabardi, Dies Ravallona követe 

Lenne egy rendkívüli ajánlatom. Egy húzás,, mely jobb pozícióba juttat minket. 

Szerezettek nekem egy foglyot az ellenséges táborból, egy magasabb rangú valakit, 

akivel lehet érdemben beszélni, és ha kell akár tárgyalni. Titokban, ha kérhetem! 

Ranagol áldásával, Petro Rorca Derquis 

Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan nem lehet megvezetni Titeket ócska 

színjátékkal. Ez a felfordulás a Fekete Bíboros keze nyomát viseli, Petro Rorca 

Derquis, a warviki követ régóta egy követ fúj vele. Biztos többet tud, mint amennyit 

elárul. Hozzátok el hozzám egy bartáti elbeszélgetésre! Kladuss, Ghedorin Ura 
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Második felvonás 

 

Drenon Arkass válságülést hív össze, ahol a követekkel együtt próbálnak megegyezni a folytatásról. A 

vita sehova nem halad, Drenon-ban láthatóan elpattan valami és beszünteti a megbeszélést, 

gyakorlatilag “kihajítja” a követeket.  

Ezután Erron con Harden-hez fordul, hogy erősítse meg a város védelmét és készüljenek fel a halálig 

történő harcra. Erron sem érzi magát jól, de tisztán látja, hogy ez egy életképtelen, öngyilkos terv. 

Temperamentumát nem fékezve vitába száll Drenon-al, aki lesújt rá, és az öreg lovagnak beroppan a 

koponyája, nemcsak elájul, de kómába is esik (ebből a mágikus gyógyítás sem ébreszti fel). Gyertya, 

Erron kutyája nekiugrik a papnak, és csak úgy tudják leszedni róla, hogy megölik. 

 

A követek saját vésztervüket kezdik el kivitelezni, illetve a karakterek végrehajtják a kiválasztott mini-

kalandokat. 

 

Ha nem az ereklyét szerzik meg az ellenségtől, akkor a városra ható őrület egyre jobban 

elhatalmasodik. Dzsadok verekszenek össze egy foszlott szőnyegen, nők rohangálnak meztelenül, 

gyerekek rajzolnak véres ábrákat a karjukra egy rozsdás szöggel. A rendfenntartó erők is zavartak, egy 

csapat helyi katona éppen egy szerencsétlen kereskedő hercegségbeli szolgát rugdos halálra a porban, 

máshol pedig fegyvereiket eldobálva, imákat zsolzsomázva hajlonganak előre-hátra a gyilkos 

napsütésben. 

 

Második felvonás – Minikalandok 

 

Fogolyszerzés 

Hiába szedett-vedett a várost körülzáró sereg, mivel fanatikus tűz ég a szívűkben - midőn hitük szerint 

Ranagol kiválasztottját szolgálják - fel sem merülhet az, hogy bárki is lazsálna és ne a feladatával 

foglalkozna. Ebből következik, hogy az őrök is mind éberek és gúvadó szemekkel bámulnak még a 

legsötétebb éjjelen is. Ugyanakkor a fanatizmus nem helyettesíti a szakértelmet, így Salistra seregének 

tábora nélkülözi a professzionalizmus néhány jegyét. A város körül van zárva ugyan, de az ostromgyűrű 

nem teljes, az őrök pozicíója nem tökéletes.  

A falakon történő átmászással (igénybe véve romos, lyukas szakaszokat is), illetve közepesen nehéz 

lopózással lehetséges az ellenség vonalai közé keveredni. Háború van és nagyon sok a fanatikus katona 

aki akkor is őrködik, amikor amúgy pihenhetne. Nincs dorbézolás, tábortűzek körüli danolászás vagy 

éppen szajhák hajkurászása – minden katona komoly, sok felől hangzik ima, fegyveriket élesítik vagy 

tanultabb társaiktól vallásos történeteket hallgatnak a tűzek mellett.  

A feladat nem lehetetlen, de érezniük kell, hogy az ostromló katonák nem normálisak, hidegrázósan 

eltökéltek és mély vallásos révületben bármelyikük feláldozza az életét második gondola nélkül. Csak 

precíz és profi megoldás érhet itt célt. A fogoly lehet egy járőröző vagy éppen sátrában alvó tiszt, lovag, 
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olyasvalaki, aki sokaknak parancsol és mint ilyen elvileg ismeri az ostromlók haditerveit illetve 

közvetlen kapcsolatban is van Salistrával. 

Lehetséges gondolatkeltő opciók: 

• Végiglopakodni majd leütni/elkábítani egy Salistra hívő tisztet és kiosonni vele. Nagyon nehéz 

feladat, túl sokat kell osonni ami egy magatehetetlen testtel együtt már igencsak extrém 

probléma. Természetesen varázstárgyak sokat segíthetnek az ügyben. 

• Ruhát cserélni néhány suttyomban leölt ostromló katonával és lényegesen szabaddan járkálni. 

Ezen esetben kötelező, hogy néhány “bajtárs” szóba elegyedjen velük. Hibátlan gorviki 

nyelvtudás és kellő hitellel előadott áhitat és vallásosság kötelező a lebukás elkerüléséhez. 

• A második megoldás fejlesztett verziója, ha Salistra hívőnek kiadva magukat olyan helyzetet 

teremtenek (kisebb káosz, verekedés, újabb isteni csoda híre stb.) amire egy komolyabb tiszt 

magától is megjelenik és nem kell érte a tabor közepére menni. Annál is inkább, mert az őrjítő 

hatás ezen katonákra is hathat, már amelyik közel a város falaihoz teljesít szolgálatot. 

 

Csikósmeló 

Midőn a vízkészletek megmérgeződése nyomán nem sok használható ló maradt a városban a 

karaktereknek gyakorlatilag kettő választása maradt. Megpróbálhatnak az ostromlóktól lovakat 

szerezni (láttak lovakat a falakról is, tehát ismert, hogy nekik van valamennyi), vagy kísérletet tehetnek 

rá, hogy Wissam Haran Hass, az Aranymosolyú dzsad megmaradt lovait lovasítsák meg (Harkin említi 

levelében, hogy a kereskedőház falai mögül a lópusztulás után is hallottak nyerítéseket), mivel a 

rafinált fickó történetesen pont annál a kereskedőnél szállt meg, kinek udvarán a város egyetlen, a 

többitől független kis forráskútja található, így az ő lovai nem döglöttek meg. 

Első esetben a feladat nagyon hasonlatos ahhoz, mint a Fogolyszerzés alkalandban leírásra került. A 

különbség annyi, hogy sunnyogva nehéz lovakat vezetni vagy éppen lovagolni, így leginkább az álcázás 

lehet a járható út. Salistra seregének sem sok a lova, de lovagjai illetve néhány tucat lovat számláló 

felderítői persze négylábúakkal járnak. A jószágokat a tábor két pontján őrzik, nagyjából 30-30 állatot, 

mindkét helyen 6 fős csoportok felelnek a Proféta seregének táltosai épségéért és jólétéért. Mivel 

körben mindkét helyszínen katonák százai sátoroznak ezért a fegyvercsörgetős megoldás bizonyára 

hasztalan, csellel kell megoldani, mint például: 

• Szerencsétlen őrök elcsendesítése, majd a lovak óvatos kivezetése. Itt bizonyára lesz olyan 

tiszt, aki megkérdi, hogy merre is mennek a fél ménessel, ezért a jó fedőszöveg kruciális. 

• A lovak lázadásra buzdítása (tűzzel, vassal, állati elméket megbolondító mágiával) és a 

szanaszét rohanó lovak közül lehetséges néhányat befogni odébb. 

• Felderítőnek kiadva magukat teljesen szabályosan vételezni állatokat, ehhez elég jó beszélőke 

kell stb. 

A megszerzett lovakkal még be is kell jutni a falakon, mely legkésőbb a falon tátongó lyukhoz 

közeledvén nehézségekbe fog ütközni, elvégre a Proféta katonái bár egyszerűek, de nem teljesen 

hülyék. Sőt, amikor rájönnek, hogy mi a csízió még az is lehet, hogy nem a lovasokat, hanem a lovakat 

kezdik el lőni és gyepálni. Mesélői vérmérséklettől függő betörést érdemes lejátszani, ahol ha túl 

ügyesek még az is lehet, hogy a benti védők kezdenek el lőni rájuk. Nehéz a csikóslegények sorsa. 

Amennyiben a dzsadtól lopnának lovakat fel kell rá készülniük, hogy mivel azok egyértelműen kincset 

érnek így Wissam Haran Hass kíséretének a fele (vagy 15-20 dzsad) az istállóban alszik (meg annyien 
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amúgy sem férnének be a házba). A mészárlás kézenfekvő de kétesélyes, mivel fegyvercsörgésre a 

többi dzsad is kiözönlik az udvarra. Egyéb trükkös módokon is el lehet ezt intézni persze, mint például: 

• Az érzelmileg maguk is megroggyanni készülő dzsadok maguk is eléggé idegesek (könnyen 

egymásnak eshetnek ha valamelyik túlnyeri magát kártyán), kanosak (könnyen feladhatják az 

istálló kényelmét, ha valami csinos fehérnép ajánlatot tesz nekik), vallásosak (a háború 

viszontagságai és a halál torkának közelsége alighanem fogékonnyá teszi őket minden dzsad 

istenektől eredeztethető csodára). 

• Wissam Haran Hass is szívesen fogad vendégeket, pláne ha a a karakterek mint hősök vannak 

jelen. A lovak sajnos nem eladók, kivéve, ha saját élete a tét, mert az még a paciknál is többet 

ér (miféle hősök ezek!?) stb. 

 

Baráti beszélgetés 

Bár Kladuss meg van győződve Petro Rorca Derquis kvázi bűnösségéről, de a rablás során mégis kitétel, 

hogy a jó warviki követ épségben és a lehetőségekhez képest kényelmesen “utazzon”, annyit már 

Kladuss is tud, hogy egy gorviki ranagolitával nehéz lesz tárgyalni, ha azt megalázták. Petro barátunk a 

sok politikai játszma és nagyratörő tervei mellett sem tudja levetkőzni forró vérét és az egzotikum iránti 

rajongását. Az éjjeleket nem szereti egyedül tölteni és mivel 4 kiváló fejvadász vigyázza szállása 

biztonságát így megenged magának némi lazaságot, jelesül néhány helyi dzsad szépséget rendeltet 

magához szórakozására mely ügyletet egyik lovagjával intéztet. A karakterek számára jó eséllyel három 

lehetséges opció kínálkozik Petro barátunk elrablására (bár egyebek is elfogadhatóak): 

• Klasszikus kommandós, behatolós, véderő semlegesítős, célszemély kötözött sonkaként 

kijuttatós megoldás. Ebben az esetben számolniuk kell azzal, hogy a ház telis tele van 

csapdákkal, éber fejvadászokkal, gyorsan ébredő és álomittasan is jól harcoló lovagokkal. 

• Midőn maga Petro is küldött nekik levelet és eleve várja őket egy Salistra hívő tiszttel egy 

beszélgetésre minden további nélkül besétálhatnak az ajtón is. A warvikival lehet tárgyalni, sőt, 

okos és kellőképpen megalapozott érvelés (mely számára haszonnal kecsegtet) esetén lehet, 

hogy önként fárad át Kladusshoz. 

• Mikor érkezőben a karakterek látják, hogy a warviki egyik lovagja eltűnik a sötétben 

követhetik, kideríthetik, hogy hölgyeket bérel ura szórakoztatására, és ezt is kihasználhatják 

ha elég élelmesek (szajhának maszkírozott fejvadász csak hogy egy viccesen groteszk képet 

említsek). 

Tény, hogy minden nemű támadás magánál nagyobb erejű ellencsapást vált ki a gorvikiakból és ha 

egyszer elindul a vérfürdő, akkor a forró vérű ranagoliták nem fognak megállni. 

 

Fától az erdőt… 

Drenon Arkass csapdában érzi magát, pont az a térmágikus hatás, mely garantálta volna, hogy a 

követek nem tudják egymást meglepni, vagy valamiféle trükkös módon befolyásolni a tárgyalásokat, 

most éppen ellene fordult. Korábbi felderítések alatt készültek feljegyzések a térmágikus gát 

hatásairól, ami egy jókora szabálytalan foltként jelenik meg a térképen, bőven a Próféta állásainak 

körén kívül.  

• Ami feltűnő lehet, az a megrajzolt vonal szabálytalan mivolta, ami alapvetően szembe megy 

például a szabályos körben ható védmezőkkel, vagy aurákkal (a magyarázat természetesen a 

mágikus fák egyenetlen gyökérrendszere mely leginkább a földalatti vízfolyásokat követi). Ha 
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van köztük térképész (Térképészet Af) és eszükbe jut, akkor az ismert források felrajzolása, 

domborzati viszonyok alapján összefüggés vonható a terület vízben gazdagabb földrétegei 

(térmágikus hatás itt kiterjedtebb), illetve a szárazabb csúcsok, köves kiszögellések 

(térmágikus hatás itt gyengébb) között.  

• Ha a terület közepét próbálják meg lokalizálni, az meglehetősen pontatlan lesz, nagyjából a 

bég lerombolt palotája, illetve a nyugati városrész lesz benne. 

• Ha mágikus módszerekhez folyamodnak (például mágiaérzékelés), akkor érzékelhetnek egy 

mindent elborító mágikus aurát, aminek később az érdekessége az lehet, hogy például 

pincékben, épületek alatt, barlangjáratokban, azaz a fold alatt erősebb. Ha lejutnak a fold alá 

itt hatalmas göcsörtös gyökerekre is akadhatnak, melyek sugároznak enyhe mágiát. 

Ha jó következtetéseket vonnak le, előbb-utóbb megjelennek a bég csodálatos kertjében, ahol egyrészt 

a kráni követbe futhatnak bele, másrészt a kert maga is támogathat számos csúf meglepetést 

számukra. 

 

Ha túl könyen megtalálnák a forrást, akkor a kertben esetleg kisebb harcot lehet beiktatni egyes 

veszedelmes ragadozó növényekkel, mérges skorpiókkal, vagy bármivel, amit egy ilyen kert falai közt 

el tudunk képzelni (lehetőleg azért ne haljanak bele a karakterek). 

 

Kincs, ami nincs 

 

A “Fogolyszerzés” mini-kalandnál leirtak szerint a városból kijutás meglehetősen nehéz, de nem 

megoldhatatlan. Ha az ellenség táborában járnak vagy rendkívül ügyesen lopóznak, vagy álcázzák 

magukat (gorviki nyelvtudás, és kellő színészi játék elvárás). 

A legnagyobb kihívás ebben az esetben a mágikus tárgy lokalizálása, amit például a következőképpen 

tehetnek: 

• szóba elegyednek az ellenséges katonákkal, és beszélgetnek egy picit a legjobban őrzött tábori 

helyekről (a Próféta sátra, a Dea Macula lovag sátra, valamint még egy sátor, amibe nem tudják 

mi van, de mind a lovag, mind a próféta gyakran járnak arra) 

• Útmutatás, vagy hasonló varázslattal igyekeznek megtalálni a tárgyat (ehhez jó, ha a Dies 

Ravallóniaiaktól kellő információt gyűjtöttek be az ereklyéről) 

• átfésülik a tábort és fel fog nekik tűnni a három jól őrzött sátor (minél tovább tartózkodnak a 

táborban annál jobban nő a lebukás veszélye, főleg, ha nem elég körültekintőek) 

Ha megtalálták a sátort már csak az őrökkel kell csendben végezniük. Legalább egy tucatnyian vannak 

körbe a sátor körül, odabent pedig két nehézpáncélos harcos (elit, páncélos katonák). A sátor belülről 

szinte teljesen üres, mindössze két asztal van benne, féltucat lámpás, és egyetlen egyszerű tábori szék. 

A bent őrködő páncélosok láthatóan idegesek, sokat mocorognak, ide-oda téblábolnak, nemcsak 

éberek, de rendkívül szeretnének valójában máshol lenni. Ez érthető is, az ereklye közelében mintha 

apró rovarok futkároznának az ember bőrén és kiveri a hideg veríték. A két asztal közül az egyik 

közepén található az ereklye, egy az asztallapba karcolt kosfejes véset közepén (ld. Őrző Kos). Az 
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ereklye kívülről egy lovag sérülésekkel tarkított kosszarvas sisakjának néz ki, melynek szemrései 

mögött száraz, holt szemek lapulnak (a koponya és a sisak elválaszthatatlanok). 

A másik asztalon bilincsek láthatóak, egy hajlított, borotvaéles tőr beleállítva az asztal lapjába, illetve 

egy arany tál, rajta Ranagolita vésetekkel (szertartásos kehelynek felel meg, mint amiben 

italáldozatokat is kínálnak a magasabb rangú papok). Ezen kívül számos jele annak, hogy itt nem kevés 

vért ontottak ki, még ha meg is próbálták nagyjából feltakarítani. 

Egy dolog megszerezni az ereklyét, de visszajutni vele észrevétlenül, szintén trükkös feladat lesz, főleg 

ha felbolydult a tabor körülöttük. Lehetnek jó harcosok, de ha megállnak és harcolnak, akkor a tömeg 

egyszerűen elborítja, felkoncolja őket. 

 

Az Őrző Kos (ETK 183.o.) véset biztosítja, hogy ha megtörik a felrajzoló pap értesül róla és azonnal 

riadóztatja a tábort (pontosan tudja melyik rajzolat tört meg). Nem beszélve arról, hogy aki átnyúl a 

jel felett, vagy megtöri az 46 Fp-t veszít, ami iszonyatos kínt jelent (ha több ez mint az aktuális Fp fele, 

akkor Állóképesség próbát kell dobni -2-vel, ha nincs meg, a karakter hangosan felsikolt, majd elájul). 

 

Fontos, hogy a kihívás legyen akkora, hogy mindkét feladatot, azaz a “Fogolyszerzést” és a “Kincs, ami 

nincs”-et egyszerre csak kivételesen jó játékkal lehessen teljesíteni. Ebben az esetben pontszám szerint, 

nem a két mini-kaland pontszámának összege, hanem a legmagasabb pontszám+1 jár. Hasonló logikát 

célszerű használni más esetekben is, ahol több mini-kalandot is sikerül részben vagy egészben 

végrehajtani, de alapesetben igyekezzünk ezt elkerülni. 
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Harmadik felvonás 

 

 

Drenon halálával a teljes káosz fenyeget, ekkor Kladuss lép színre és megpróbálja újraszervezni a 

védelmet, úrra lenni a káoszon. Hatalmas erőfeszítéssel úgy tűnik sikerül is valamennyire harcképes 

állapotban tartani a város-védelmet, de továbbra sem kétséges mi lesz a város sorsa (legalábbis azok 

számára, akik minimálisan egy Hadvezetés Af-al rendelkeznek). 

 

A Dies Ravallona küldöttsége folyamatosan készül a végső harcra a lehetőségekhez képest, azaz a 

jelenlegi szállásukat erődítik, gondoskodnak róla, hogy ne adják könnyen az életüket. Ablakokat, 

bejáratokat - egyetlen szűk hátsó bejáraton kívűl - mindent lezárnak, elbarrikádoznak. Már az utcán 

kisebb akadályokat, csapdákat emelnek, fel vannak készülve a legrosszabbra. 

 

A harmadik felvonásban, mint látható vannak fixen megtörténő események (Drenan halála, Kladuss 

hatalom-átvétele, a Dies Ravallóniaiak elkülönülése és erődítése), melyeket csak kivételes esetben 

sikerül a játékosoknak megmásítaniuk. Legyünk rugalmasak, de tartsuk irányításunk alatt az 

eseményeket.  

 

Harmadik felvonás: Mini-kalandok 

 

Sötét ajánlat 

Alap esetben lehetetlen személyesen találkozni Salistrával, legalábbis mint ellenség. Ugyanakkor a 

hölgy nem régimódi uralkodóként trónol egész nap a vezérsátorban, hanem amikor nem a 

Drenon Arkass ragyogó tisztaságú félvértjében kinyittatja a város kapuját és egyedül 

kisétál a várost és az ellenséges sereget elválasztó köves síkra. Buzogányát az ellenség 

felé szegezve, rekedt, de mégis jól hallható hangon kihívást intéz feléjük. 

„Ez a város az én védelmem alatt áll, akárcsak a város követei. Az amundok és a 

Manifesztáció elleni háború mindennél fontosabb. Nem engedhetem, hogy egy őrült 

némber veszélyeztesse mindezt. Állj ki ellenem és vívjuk meg ezt a csatát az ősi 

törvényeknek megfelelően. Nézzenek le ránk és döntsenek az istenek!” 

Az ellenséges sereg vonalai között mozgolódás támad, és egy hatalmas, csatabárdos 

óriás lép elő. A feje felé emelve a csatabárdját elüvölti magát, amire az ellenséges 

seregből válasz-harci üvöltés érkezik, melytől megremeg a levegő. Erron imádkozni kezd 

(Hősi Lélek varázslat, melyet a papok felismerhetnek). Halálos párbajban összecsapnak 

és egyetlen perc alatt az óriás brutális csapásai megfosztják a papot a pajzsától, majd a 

fejétől is. 
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hadvezéreivel tanácskozik, pihen vagy imádkozik akkor maga is járja a tábort, szemrevételezi a szakadt 

katonákat, fogadja azok hódolatát, bölcseket mond, és természetesen a katonák rimánkodása nyomán 

áldásokat oszt, mint minden valamirevaló kiemelkedett hadiproféta.  

Ha a karakterek nyíltan besétálnak a táborba tűzszüneti szimbólumokkal meg követségi jelekkel akkor 

első körben rájuk rontanak és függetlenül a veszteségektől (melyek azért tetemesek is lehetnek az 

ostromlók részéről) legyűrik őket. Ha túl sokat ölnek meg az ostromlók közül nem lehetlen, hogy maguk 

is egy-két fővel kevesebben lesznek, elvégre a bosszúvággyal kevert fanatikus lelkesedés elég 

zabolázatlan is tud lenni. A túlélőket fegyvertelenítve és alaposan helyben hagyva a haditábor közepére 

cibálják és a vezérsátor tőszomszédságában bokájuknál fógva fellógatják. Esetleg fahasábokat 

helyezgetnek alájuk készülve a Proféta valószínűsíthető parancsára. 

Amennyiben csellel (lásd Fogolyszerzés) jutnak be akkor hallhatják, hogy mit sutyorognak a fanatikusok 

és megtalálhatják, hogy éppen merre jár Salistra. Az előző bekezdésben leírt sorsot itt is csak akkor 

kerülhetik el, ha a Profétával történő első interakció olyasmi, ami Ranagolnak elvben nagyon tetszene 

és így Salistra érdeklődését is felkelti, mint például: 

• Visznek magukkal egy bizonyíthatóan pyarronita személyt és látványosan elmetszik a 

szerencsétlen torkát fültől – fülig. 

• Esetleg visszahozzák (amennyiben szintén Petro Rorca Derquis küldetését hajották végre az 

első felvonásban) az elrabolt de leszerepelt tisztet vagy a fickó egy részét és mondjuk a levágott 

fejet a Proféta lábai elé vetik. 

• Netán a csapat Ranagolita papja egy hatalom szavával szimplán mindenkit értesít, hogy a 

főnök figyelemreméltó, csak éppen másik csapatban játszó prédikátora érkezett vendégségbe. 

Ha meggyőzik a Profétát, hogy hithű ranagoliták akkor a Proféta hajlandó meghallgatni őket, miszerint 

Petro Rorca Derquis szövetséget ajánl. Sajnálatos, hogy ez a Proféta számára elfogadhatlan, mivel a 

nevezett úriember maga is egy áldozati bárány jelölt, így ha jól csűrik a szavakat és eltérő felekezeti 

beállítottságuk ellenére érdemes ranagolitáknak adják ki magukat akkor visszaengedi őket… miután 

bizonyították kiemelkedettségüket. Az elengedésükhöz szükséges jelenet sokféle lehet, de minden 

esetben kissé véres, rizikós és a karaktereket próbára tevő: 

• Harci jelenet, amikor puszta kézzel kell megküzdeniük fanatikus lázban égő szemű rövidkardos 

parasztokkal. 

• A Próféta legtanultabb tanácsadójának mély tanulságokat tartalmazó szakrális tanmeséjével 

kapcsolatban kell levonniuk a megfelelő következtetést. 

• Bizonyítva önnön testük és lelkük feletti kontrolljukat lángok közé kell nyúlniuk csupasz karral 

stb. 

Ha nem sikerül meggyőzni a Profétát arról, hogy hithű ranagoliták, akkor a kalandjuk itt véget ért. 

 

Szégyen a futás, de… 

Az ellovagolás bár elvben egyszerű dolog, de megvannak a maga nehézségei. Kell egy kellőképpen nagy 

rés a falon, mely jellegéből adódóan mind a védők, mind az ostromlók részéről különleges figyelembe 

részesül. Valamiféle nagyobb kaliberű figyelemelterelés persze sokat segíthet egy ideiglenes csatorna 

nyitásán. Az ostromgyűrű megrohamozása nagyon kockázatos, sőt, vakmerő, kiegészítő terv nélkül ha 

nem is karakter, de legalábbis Harkin halálával fog végződni. Amennyiben sikerül átjutni az 

ostromgyűrűn kezdődhet a kősivatagi bújócskázás, mivel a 3000 katonából a Proféta tud néhány százat 

nélkülözni, hogy a nyomukba eredjenek, különösem mivel sejti, hogy a kitörést valamely tervezett 

áldozata követhette el. Afféle éjjeli hajtóvadászatot kell elképzelni, ahol a követők is szétszóródnak a 
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csipkés sziklák és háznyi kőtömbök között. Első sorban valami ügyes trükkel érdemes élni, mert 

végigmesélni ahogy a hős kalandozók egyenként vágnak le többszáz követésükre küldött katonát meg 

Proféta imádó tisztet nagyon unalmas, illetve a túlerő miatt kissé kétséges is. Ha sikerül lerázni az 

üldözőket a karaktereknek el kell dönteniük, hogy a hősiesen futó Harkinnal tartanak, vagy visszatérnek 

a városba. Amennyiben persze képesek egész csapatukat, a lovaikat meg Harkint és közvetlen kíséretét 

láthatatlanná tenni akkor nem feltétlen kell ennyit bújkálni, de az néminemű túlzás lenne ezen a 

szinten. 

 

Halott virágok illatát… 

 

Mire a karakterek idáig jutnak már valamilyen terv meg kellett, hogy fogalmazódjon bennük. A kráni - 

főleg ha korábban jó benyomást tettek rá – hajlandó velük komolyabban beszélgetni, sőt, akár segíteni 

is őket. Fontos, hogy a beszélgetés során elsősorban a szociális és szerepjátékos képességek kerüljenek 

előtérbe. Mivel a kráninak később is lehet szerepe ezért a jó hangulatban történő elválás fontos lehet. 

Amit a karakterek tudnak felajánlani: 

• Információk a követekről, a Prófétáról, minden, amit eddig megtudtak 

• Információk a karakterek előtörténetéből, kalandozásaik során szerzett tapasztalatok, 

amennyiben azok herbalizmussal, vagy méregkeveréssel kapcsolatosak (Herbalizmus, vagy 

Méregkeverés/semlegesítés Mf) 

• Megszereznek valamit a kert azon részéből, ahová még a kráni is veszélyesnek tartja a belépést 

(és nem kockáztatná a saját embereit) 

Amit a kráni cserébe fel tud ajánlani: 

• Képes egy olyan méreg-lényt (banara) útjára engedni, mely vagy megöli a nevesített áldozatát, 

vagy komoly mértékben legyengíti, esetleg eszméletlenné teszi. A méreg-lény mindenképpen 

sikerrel jár, észrevétlen és megállíthatatlan (egyedül a Prófétánál van kudarcra ítélve, bár ezt 

a játékosok nem feltétlenül tudhatják). Egy amőbaszerű, láthatatlan szörnyeteg, mely a kráni 

parancsait követi.  

(ezzel a húzással meggyengíthetik a Próféta seregét azáltal, hogy kiiktatják valamelyik 

kulcsemberét, de a követek élve kézrekerítését is megkönnyíti) 

 

Ha valamiképpen megölik a kránit, a méreg-lény kiszabadul és végez azzal az egy személlyel, aki a 

kránit megölte. A hatás ebben az esetben a következő:  

1 kör: valami nedves érintés a bőrön, furcsa tűszúrásszerű fájdalmak az egész testen szétszórva 

2-5 kör: iszonyatos kínok, üvöltve agonizálás és vér-hányás (minden körbe az Fp-k kb. 25%-a veszik el) 

6 kör: (Egészség-próba -5 módosítóval), siker esetén 0 Fp és ájulás, sikertelenség esetén Halál 
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Se veled, se nélküled 

 

Ehhez a mini-kalandhoz alapfeltétel, hogy rátették a kezüket a Dea Macula ereklyére. A Dies Ravallonai 

küldöttségben lévő shadoni Domvik-papok legszívesebben megsemmisítenék, de ez ugyebár 

különösen nehéz. Ha azonban az ereklyét nem táplálják friss vérrel, mely egy haldokló szívéből 

származik, szépen elfogy az ereje és a hatás fokozatosan alábbhagy, az őrület fátyla felemelkedik. 

Felmerülhet a karakterekben, hogy az ereklyét az ellenség ellen vessék be. Ez teljességgel lehetséges, 

bár biztos, hogy sem a shadoniak, sem a pyarroniak nem támogatják, hiszen emberáldozattal jár. 

Bármely boszorkánymester, vagy pap (illetve boszsorkánymesteri mágiahasználat Af-al, vagy 

vallásismeret Af-al rendelkező karakter rájöhet a használat módjára, főleg ha pár percig figyelmesen 

hallgatja a sisakba zárt fej szentségtelen suttogását). 

Ha nyílvánosan képviselik ezt a vonalat, akkor számíthatnak a nemtetszés nyílvános kifejezésére, illetve 

arra is, hogy a nevüket meg fogja ismerni vagy a pyarroni, vagy a shadoni Inkvizíció, esetleg mindkettő. 

Ha mégis amellett döntenek, hogy felhasználják az ereklyét, először keríteniük kell egy áldozatot, majd 

az ereklye hatalmát az ellenségre összpontosítani (a hatása kevésbé less látványos a fanatikus 

ranagolitákon, de így is összezavarja őket, esetleg öngyilkos, felelőtlen támadásra készteti pl. lehetnek 

kisebb csapatok, melyek a siker esélye nélkül megrohamozzák a falakat, csak hogy lemészárolják őket 

a védők). 

Ha már leadták az ereklyét a shadoniaknak az is kérdéses, miként veszik vissza tőlük. Az egyetlen 

esélyes érv, ha azt állítják, hogy megvan a módszerük, amivel már el tudják pusztítani. Valószínűleg 

ekkor is kapnak maguk mellé egy Domvik-papot, akivel kell majd később kezdeniük valamit. 

Egyébként legyen egyértelmű, hogy még abban az esetben is, ha ők is Ranagol hívők egy ilyen ereklye 

kezelése nem veszélytelen. 

 

Az ereklye által terjesztett őrület megfertőzheti azt, aki sokáig hallgatta a suttogását (például, hogy 

rájöjjön miként lehet az ellenségre hangolni). Asztrál próba (-3 módosítással) szükséges. Siker esetén 

“csak” őrült lázálmokat tapasztal, ha majd lehunyja a szemét, sikertelenség esetén pedig 

véletlenszerűen (k6 dobás) választunk az alábbi események közül, melyek körülbelül fél-egy órával az 

áldozatbemutatás után történnek és játékidőben kb. 10-15 percig tartanak: 1 – a karakter kényszert 

érez, hogy versben, rímekben fogalmazza meg a mondanivalóját, 2 – nem hajlandó megszólalni, 3 – 

hátbaszúrja az első, előtte lévő alakot, legyen az bár a kalandozótársa, 4 – felvágja a saját ereit (k6 Ép 

veszteség, de sebgyógyítással segíthetnek rajta, vagy mágikus gyógyítással), 5 – mindenkivel kihívóan 

viselkedik, pocskondiázza őket és legszívesebben párbajra hívná, foggal-körömmel, 6 – élő áldozatot 

kíván bemutatni Ranagol oltárán (még akkor is, ha eredetileg más istenben hinne). 

 

Az ereklye, ha hatással van valakire, akkor a játékost vonjuk félre, és beszéljük meg vele, hogy mi fog 

történni, és akkor cselekedjen, ha mi mesélőként egy jelet (pl. kézjelet) adunk neki, így igazi meglepetés 

lehet a többieknek. 
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Egy ágyban az ellenséggel 

 

Wissam megkeresi a karaktereket és arra jut, hogy a város túlélése érdekében muszáj megadni a 

ranagolitáknak, amit követelnek. Csak így tudják megakadályozni, hogy még több dzsad vére hulljon, 

hogy ez a viszonylag megkímélt város is csatlakozzon a dzsad emírségek kísértetvárosainak sorába. 

Nem számít milyen hiten vannak, mert ez nem a hit, sokkal inkább a túlélés kérdése. Ennek 

érdekében ő is hajlandó mindent megtenni, kincseket ígér a kalandozóknak, illetve az emberei 

segítségét (mármint azokét, akik még mindig többé-kevésbé ép eszüknél vannak). 

Ez a mini-kaland a Sötét Ajánlat kistestvére, abból a szempontból, hogy kissé kevésbé jelent kihívást. 

Egyrészt a dzsadok segíthetnek nekik kijuttni a városból, másrészt nem annak a személynek a követei, 

akit a Próféta áldozatként szeretne látni. Egyrészt ugyanúgy rizikós nyíltan bemenni, hiszen a túlerő 

legyűrheti őket és így kedvezőtlen pozícióból tárgyalnak majd, másrészt viszont, ha meg tudják győzni 

a Prófétát, hogy ők képesek a követeket kihozni és áldozatként felajánlani, akkor ez az egyik legjobb 

esélye a Prófétának is, így elfogadhatja… feltéve, hogy eltökéltségükről tanubizonyságot tesznek. Ez a 

tanubizonyság számos format ölthet, de álljon itt pár példa: 

• Akaraterejüket bizonyítva az egyik közeli parázstartó fölé tartják a kezüket és kiállják a tűz 

pokoli kínját (csalni lehet például varázslattal, de a Próféta nem jöhet rá) 

• Hátrahagynak valami igazán értékes és hatalmas varázstárgyat, melyet a Prófétának, vagy 

akár magának Ranagolnak ajánlanak áldozatul 

• Ha előre gondolkoztak és már hoztak is magukkal egy élő követet, akkor szinte biztos a 

sikerük 

 

Ez a mini-kaland is potenciálisan együtt megejthető a Sötét Ajánlattal, mégis igyekezni kell külön 

kezelni őket, például az időzítéssel. Ha mégis végrehajtják mindkettőt, mint korábban leírásra került, 

csupán +1 extra pontra tesznek szert a nagyobb értékű mini-kaland pontértékén felül (mini-kalandok 

pontértékei azonos felvonásban nem adódnak össze) 

  

Ti vagytok eme sötét órákban az egyedüliek, akik megérthetik, milyen teher 
nyomja azok vállát, akik egy egész nép fennmaradásáért küzdenek. A 

mészárlást el kell kerülni. Még a követek életének árán is. Kapja meg a 
Próféta, amit akar. Mondjátok el neki, hogy nyert. Wissam, a hódolótok 
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Végjáték 

 

Tűzben újjászületik-e a Király Kardja, vagy a Gorvikot egyesítő király álomképe szintén hamuvá lesz? 

 

Ha csatára kerül sor, akkor a Próféta valójában nem nyerhet. Ráteheti a kezét néhány követre, de 

lesznek, akik csak holtan kerülnek a kezébe, márpedig neki élő áldozatok kellenek. Ez részben 

megmagyarázza, hogy miért nem rögtön támadással indított… ez a Próféta számára is egy vészterv. 

Egy vesztes vészterv. 

 

Amennyiben a csata kezdetét veszi, brutális mészárlás az egész. Attól függően miként sikerült a város 

védelmét felépíteni, alakulnak a veszteségek, illetve a túlélési esélyek. Minél magasabb az elért 

százalék, annál jobbak a város és az itt lakók esélyei. 

 

Intézkedések % 

A Dea Macula ereklye 

semlegesítése 

30 

A Dea Macula ereklye 

felhasználása az ellenséggel 

szemben 

20 

Városvédelem megerősítése 

saját közbenjárással 

10 

Városvédelem megerősítése 

Kladuss kalmárherceg 

bevonásával  

15 

Városvédelem a követek 

testőrségének bevonásával 

10 

Felmentősereg érkezése 10 

Karakterek részt vesznek a 

csatában 

5 

Varázslók érkezése, akik 

térmágiával alviszik a követeket 

és kíséretük egy részét 

-20 

Karakterek elmenekülnek a 

varázslókkal, követekkel együtt 

-5 

 

Eredmények A csata következményei 

50% alatt A város falait áttörik, utcáról utcára zajlik a mészárlás, a város 

több helyen kigyullad, a fanatikusok senkit sem kímélnek, bár 
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a karakterek és még néhányan túlélik, a város elnéptelenedik 

ezután, egyike less a sivatagi romoknak 

50-60% A város falait áttörik, de több helyen sikerül ellenállási gócokat 

kialakítani, mégis több száz ember vére öntözi az utcákat, 

épületek borulnak lángba. A város súlyos csapást szenved, 

elveszíti embereinek több mint 2/3-át, de valahogy elvegetál a 

következő években és lassan, de keservesen újjáépül 

Kereskedő Hercegségekből jövő telepeseknek köszönhetően 

(dzsad kultúrája részben elveszik). 

60-70% A város hősiesen ellenáll, de az ellenség elözönli a várost. 

Csupán egyes épületeket sikerül megtartani, illetve néhány 

elbarikádozott utcát, melyek pont hasonló esetekre lettek 

előkészítve. A végső elszámolásban a veszteségek 50% 

körüliek, ami 700-1000 áldozatot jelent. A pyarroni felmentő 

seregek érkeztével az ellenség harapofogóba kerül és végül 

legyőzetik. A fanatikus harcosok utolsó csepp vérükig 

küzdenek lobogóik körül. 

80-90% A várost elég sokáig sikerül megtartani, az ellenség betör, de 

nemsokkal később megérkezik a felmentő sereg, és 

hatékonyan sikerül kiszorítani a városból őket. Végül 

legtöbbjüket a pyarroni lovas osztagok vágják le nyílt terepen. 

A város kb. 30%-os veszteséget szenved el, de mindezek 

ellenére elegen maradnak az újjáépítéshez, főleg a Kereskedő 

Hercegségek támogatása által. 

90% felett A város csodával határos módon kitart, és bár többször 

betörnek a városba az ellenséges csapatok, sikerül mindig újra 

kiszorítani őket. Végül megérkeznek a pyarroni felmentő 

csapatok és brutális csatában sikerül az ellenfelet gyűrűbe 

fogni és a falak alatt lemészárolni. A város falai mellett a lovak 

szügyéig állnak az elesettek halmai, a városi védők vesztesége 

mégis csupán 15% körüli. Ahogy a helyiek egymásra néznek, 

lehet tudni a város hamarosan újjáépül, de az is biztos a falai, 

védművei kétszer ekkorák lesznek. 

 

Ha sikerül a Prófétának megszereznie az általa követelt személyeket, akkor viszont végrehajthatja az 

Szertartást.  

Fontos, hogy valójában már három szükséges áldozatnál nyerhet, a többi helyet a rituáléban be tudja 

helyettesíteni az embereivel, vagy saját magával, mint egyfajta “jolly joker” (ő nem helyettesnek 

számít, hanem teljes értékű áldozatnak). Ez utóbbi, a helyettesíthetőség, illetve saját potenciális 

szerepe akkor derülhet ki, ha személyesen vele tudnak tárgyalni. 
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A következő táblázat foglalja össze, hogy milyen Kard születik majd a hamvakból. Az “x” jelzi azokat az 

áldozatokat, ahová a “megfelelő” emberek kerülnek és “o”, ahol a Próféta ki tudja váltani őket. Ha 

mindegyik áldozat megfelelő, akkor lesz a legerősebb a Szertartás. 

 

Áruló x x x o x 

Ellenség x x o x x 

Istentagadó x o x x x 

Bolond o x x x x 

Hűséges x x x x x 

Király Kardja +3 Tűz +3 Föld +3 Levegő +3 Víz +4 Lélek 

+3, +4 = mint egy rúnakard, hasonló harci érték módosító 

Tűz = uralmat biztosít a tüzek felett, lángcsóvát lövellhet, tűzesőt idézhet (Gorvik földjén erősebb) 

Föld = uralmat ad a föld felett, hasadékot nyit a földben, kővé változtat (Gorvik földjén erősebb) 

Levegő = uralmat ad a levegő felett, viharokat idéz meg, vagy villámokat (Gorvik földjén erősebb) 

Víz = uralmat ad a víz felett, gejzírek törhetnek elő, vagy örvényeket teremt (Gorvik földjén erősebb) 

Lélek = a legerősebb kard, úgy működik mint egy Vörös vagy Fekete Lobogó, harci kedvet és 

bátorságot ad a seregeknek, míg félelemmel és kétséggel tölti el az ellenfél szívét 

 

Ha sor kerül a Szertartásra, akkor olvassuk fel: 

 

 

Synn Salistra arcán izgatottsággal és csillogó szemekkel előrelép, kezében a karddal, 

melyet a mellette álló lovag nyújtott át neki. Körbejár a szűk körben, oszlopokhoz 

kötözött nyöszörgő, vagy éppen dacosan néző áldozatok között és halkan dúdolva a 

karddal megvágja az arcukat. Mély vágást ejt, mely bő vérrel öntözi meg a pengét. 

Mindeközben az emberei fahasábokat, rongyokat hordanak az áldozatok lábaihoz és 

olajjal öntözik meg őket. Elvarázsolt tekintettel néz le a pengére, majd éles hangon 

felkiállt, a kardot és a tekintetét is az égre függeszti, ahonnan hatalmas tűzoszlopok 

(Tűzcsapás varázslat, melyet a papok felismerhetnek) csapnak le. A kardot a kör 

közepébe hajítja. Az áldozatok felsikoltanak és a lángok mellett sötét, fekete füst száll az 

ég felé. A bőrük leolvad a testükről, a húsuk megfeketedik, majd hamuvá válik, csontjaik 

száraz fadarabokként omlanak porrá. A tűz tombol, forró szél támad, ami pernyét és 

homokot szór a nézők szemébe. Furcsa morranás támad, ahogy a szikla, melyen az 

áldozatok köre lángol több vékony, pókhálószerű repedéssel megtörik. Legalább egy 

óráig tart mire az izzó hamvak és zsarátnokok közé be lehet menni. Se az oszlopoknak, 

se az áldozatoknak nincs nyoma. A hamvak között kutatva megtalálható a kard, mely 

külalakra alig változott (a bőr markolat leégett róla), de kézbe véve még mindig langyos 

és érezni benne a hatalmat. Aki a kezében tartja furcsa vonzást is érez, mely keletre húz, 

a Gorviki bércek irányába ... 
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Végjáték: Mini-kalandok 

 

Vesszen inkább a férgese 

Petro Rorca Derquis eddig is ügyesen játszotta a játékot és felmérte, hogy a Proféta szerinte itt csak 

nyerhet. A feladat az lenne, hogy a karakterek még legalább kettő életben lévő áldozati bárányt fogjon 

el élve (a többiről ő gondoskodik/gondoskodott). Ehhez a szép feladathoz tud némi segítséget is 

nyújtani, így a játszma vége felé elvégre mindenkinek kell némi kockázatot vállalni. Feladja testőrségét 

és a karakterekkel küld 2 lovagot meg egy fejvadászt. 

A történet szerint már halott potenciális áldozatok nem jöhetnek szóba. Nehéz lenne itt előre megírni, 

hogy kiket és hogyan fognak el a karakterek, mivel az eddigi játék(ok) alapján már lehetnek kapcsolataik 

a többi követtel (bizalmába férkőztek, felbosszantották, jártak nála és ismerik a helyi viszonyokat vagy 

éppen semmit nem tudnak róla stb.). Elméletben működhet a besurranós emberrablás, a teljes kísérő 

kompánia lemészárlásával fűszerezett emberrablás (vigyázat, minden félig normális pyarronita előbb 

lesz öngyilkos, mint hogy hagyja magát egy ranagolita fanatikus által feláldozni!), csellel, trükkel, 

csábítással történő behálózás és foglyulejtés.  

 

A felvonásra szánt idő rövidsége miatt nem szabad túlságosan elhúzni ezeket az akciókat, így ha a 

korábbi történések fényében jó tervvel állnak elő a játékosok, akkor hagyni kell, hogy a terv beérjen. 

Oda kell továbá figyelni, hogy az NJK-k erőforrásai nagyon limitáltak, nagyon szegényesek a kíséretek, 

többségük elvileg nem lehet ellenfél egy szervezett kalandozócsapatnak. Ettől még a foglyul ejtett NJK-

k bizonyára kifejtik nézeteiket a karaktereknek arról, hogy miért nem jó ötlet Salistra kezére játszani, 

már kivéve ha kivágják nyelvüket vagy alaposan lebunkózzák a szerencsétlen oltárdíszeket. 

 

A mérnök 

 

Kladuss elemében van, és átvette a véderők vezetését, rendbe szedte az őrséget, a keze benne van 

mindenben. Az asztalán egymásra tornyosulnak az őrjáratok beosztásai, különböző védelmi tervek, és 

megfigyelők jelentései. Úgy tűnik kézben tartja a dolgokat. Az egyetlen dolog, ami azonban hiányzik, 

hogy a túlerő ellen nem rendelkeznek megfelelő ostromgépekkel, amik kiegyenlíthetnék az esélyeket. 

Bár elkezdtek dolgozni pár ilyen gépen (pl. kőhajítókon), de rendkívül lassan haladnak. 

A karakterek feladata az lenne, hogy meggyőzzék ezt a büszke nemest, hogy lépjen vissza a véderők 

vezetésétől, és foglalkozzon inkább azzal, amihez csak ő ért igazán. Irányítsa az ostromgépek és egyéb 

halálosztó szerkezetek építését, hogy még időben elkészüljenek és bevethetők lehessenek. 

Igazából csak egyetlen járható út van a meggyőzésére, mégpedig, ha az egyik kalandozó karakter 

átveszi a parancsnokságot (alternatív megoldásként azt is elfogadja, hogy Rax Dorvus con Casada 

legyen az, ebben az esetben azonban majd Rax-ot is meg kell győzniük). 

Elég ha csak egy karakter veszi át az irányítást (elvárás a hadvezetés Af, mint minimum) a többiek pedig 

akár segíthetik is Kladusst a munkálatokban, az emberek irányításában (különösen akiknek mechanika, 

alkímia, illetve hadvezetés képzettségeik vannak). Órákon belül olyan halálos szerkezetek lát meg majd 

Dél-Ynev a kezük alatt, melyből bár minden harmadik tönkremegy majd az első lövések után, de a többi 
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különös hatékonysággal osztja majd a halált. Nyílvetők, balliszták, láncos kőkolyókat lövő katapultok, 

tűzzel és repeszekkel robbanó agyag-gránátok, savval töltött tevebőr tömlőket lövő mangonelek, 

furcsa élezett fémtárcsákat repítő szerkezetek, melyek mélyen belevágnak az ellenfél húsába, vagy 

akár egyszerre több támadót fejeznek le. 

 

Ha itt kellene húzni az időt, akkor a kalandozóknak kiadhatják, hogy kutassák át a várost értékes 

komponensek, szerkezeti elemek, alapanyagok után.  

 

Bújj-bújj zöld ág 

 

A kráni ismeri a módját miként lehet végezni azokkal az ősöreg fákkal, melyeken úgy tűnik a balta és a 

tűz is nehezen fog, nem beszélve arról, hogy a fő problémát nem is a koronájuk, hanem a gyökérzetük 

jelenti. A megoldás a fák megmérgezése, ráadásul oly módon, hogy viszonylag gyorsan, az egész 

hatalmas gyökérrendszerre kifejtse a hatását. Természetesen a kráni nem szívesen járulna hozzá ilyen 

ősi és ritka fák pusztulásához. Meg kell győzni, hogy elárulja a méreg receptjét (ezután a karakterek 

maguk elkészíthetik, mert a recept birtokában egy méregkeverés Af már elégséges). 

Mivel lehet meggyőzni a kránit: 

• A város alatti járatokban, keresnek olyan gyökérrészt, hajtást, amit a kráni később 

felhasználhat egy facsemete ültetéséhez (ehhez legalább herbalizmus, vagy erdőjárás Af 

szükséges) 

• Meggyőzik, hogy ha a város elpusztul, valószínűleg vele pusztul ez a különleges kert is, jobb ha 

csupán ezek a fák esnek áldozatul (a kránit hidegen hagyja a dzsadok sorsa, de ezek a 

különleges növények sorsa fontos számára)  

A méreg számos összetevőből áll, egy része megtalálható a kertben, máshoz pedig a várost kell 

felkutatni. Szerencsére van pár parfümkészítő műhely (egy részük be van zárva), ahol nemcsak az 

alapanyagok egy része ott van a polcokon, de a szükséges felszerelés is adott.  

A méreg hatására a fák kicsit megfeketednek, a fás rész pár kör elmúltával szivacsossá válik, leveleik 

összeszáradnak és bús suhogással lehullanak. A kráni ott van, amikor a méreget bedörzsölik a fák 

kérgébe, és miközben a fák elpusztulnak több könnycsepp végigszalad az arcán. Ezután hátat fordít 

nekik és innentől nem hajlandó szóbaállni velük. 

 

A fák pusztulásával és a térmágia-gátlás megszünésével, amennyiben tudnak üzenni a Shibaránál lévő 

pyarroni seregnek, nemsokára három pyarroni varázsló érkezik, akik igyekeznek kimenteni a követeket. 

A prominens személyekkel kezdik, de értelemszerűen nem tudnak foglalkozni az átlagos népekkel. 

Mintha a Próféta is megneszelné, hogy valami történt és hamarosan megindul a támadás a város 

ellen… 
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Kiből lesz a hős? 

 

Bármelyik karakter rendelkezik legalább egy Hadvezetés Af-al tudja, hogy nagyon kis különbség is 

számíthat egy ostromnál, főleg a kritikusan gyenge pontoknál. Azáltal, hogy a Dies Ravalloniai 

küldöttség elszigeteli magát, lehet, hogy ők maguk nagyobb biztonságban lesznek, vagy nagyobb 

veszteségeket tudnak majd okozni, de lehet pont rajtuk múlik majd, hogy nem sikerül megvédeni a 

várost és számos ártatlant. 

Amivel a karakterek hatékonyan érvelhetnek: 

• Augusto con Arabardi lovagi kötelességeivel, melyel tartozik megvédeni az elesetteket, a 

nőket és gyermekeket, függetlenül attól, hogy más vallásúak, vagy dzsadok 

• Domvik vallásának azon tételeivel érvelve, mely a másokért való áldozatot, a rászorulók 

védelmét, vagy éppen Ranagol híveinek áldozatainak megvédését hirdeti (Vallásismeret Af 

szükséges a hatékony teológiai vitához). 

• Ha a shadoniak azt akarják, hogy a Kereskedő Hercegségekben elismerjék őket, vagy Dél-

Ynev ezen részén hírük legyen, akkor ahelyett, hogy begubóznak, hősiesen ki kell állniuk 

ezekért a népekért 

 

A karaktereknek meg kell izzadniuk azért, hogy a csökönyös shadoniakat meggyőzzék, de főleg akkor, 

ha eddig jó viszonyban voltak, ez nem annyira nehéz feladat. Azért hagyjuk őket diplomáciázni és 

érvelni… 

 

Ki mint vet, úgy arat 

 

Ez a küldetés is nagy hasonlóságot mutat egy korábbi mini-kalanddal, a “Vesszen inkább a férgese” 

nagyon hasonló logika mentén szerveződik. Itt azonban Wissam, és a dzsadok ajánlják fel, hogy 

elkapnak pár követet, így a játékosoknak csupán két másik követ elrablását kell megszervezniük. Itt is 

nehéz elképzelni milyen helyzet áll elő a kaland végére, a karaktereknek biztos lesznek “kedvenc” 

választásai. 

A dzsadok könnyűszerrel megmérgezik, elaltatják azokat a követeket, akiket nekik kell leszállítaniuk, 

egyedül a shadoniaknál nem válik be ez a trükk, de ott erővel megoldják, a mugaffei veteránok véres 

szobáról-szobára való küzdelemmel végül elkapják a követet. 

A karakterek által választott követek egy jó tervvel elrabolhatóak, és ha nem csinálnak nagy 

ostobaságot, engedjük őket sikerrel járni. Érdekes lehet még az a pillanat is amikor leszállítják a 

követeket. Vajon hagytak tanúkat? Milyen hírük lesz ezután? 
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Epilógus 

 

Amennyiben kialakul a csata, a csata kimenetelétől függetlenül a Próféta elbukik és a Király Kardja 

sosem lesz létrehozva. Gorvikban a leendő király, Terda Radovik képében tényleg színre lép. A shadoni 

Szent Légió délről pusztítja Gorvikot, míg az amundok sikeresen betörnek Warvikba. Ranagol-papjai 

elfogynak, elbuknak, képtelenek felvenni a harcot a Szent Légió Domvik-papjaival, vagy az amundok 

szakrális hatalmával. Terda Radovikot támogatja a Fekete Bíboros, az egyetlen megmaradt ranagolita 

bástya, illetve Abradó és Rokmund urai. A Ranagol-hit azonban nemcsak meginog, hanem össze is 

omlik, amikor végül kiderül, hogy Terda Radovik csupán egy imposztor, egy ügyesen megalkotott 

kreatúra, akit a Fekete Bíboros teremtett meg, és aki végül pont a bíboros ellen fordul. II. Terda-ként 

az országot Shadon királynőjének kezébe helyezi, ekkor számos lovagja elfordul tőle. Ez itt Gorvik 

alkonya. A warvikban előretörő amund csapatokat végül a Szent Légió állítja meg Rudrig Ves Garmacor 

vezetésével és számos kalandozó segítségével, mikor a Casada folyón létesített hatalmas víztározó 

gátját szétzúzva szó szerint sártengerbe folytja az amund sereget, majd a harcosaival véres csatában 

végez az amund papokkal. Ezen vállalkozásban számos kalandozó is segíti, sőt, az oldalán harcol a II. 

Terda is, aki itt esik el (azt suttogják a sajátjai közül valaki döfi hátba). Hosszú évtizedekre Gorvik 

csatlakozik Shadonhoz, és immár nem Shadlek lesz a hatalmas birodalom leghírhedtebb tartománya. 

Domvik hite megerősödik és a régi Ranagol-templomokat újjáéíptve a Hétarcú tekint már le e föld 

lakóira. Ranagol hite bújdosó szekták vackaiba, és titkos nemesi kápolnákba szorul vissza. 

 

Ha a Király Kardja elkészül, akkor amennyiben a Próféta életben van, akkor ő, ha pedig feláldozta 

magát, akkor valamelyik hadnagya, vagy akár a JK-k személyesen kézbesítik Terda Radoviknak. Bár 

Terda továbbra is a Fekete Bíboros által kitalált ál-király, a Király Kardja olyan mélységeket nyit meg a 

lelkében melynek révén méltóvá válik erre a címre. Saját kezével végez az ellene forduló Fekete 

Bíborossal (akár a JK-k jelenlétében), a gorviki hadakat pedig egyetlen zászló alatt egyesíti, mint II. 

Terda, Gorvik királya. A terve szerint először az amundokkal végez, majd az országot dúló Szent 

Légióval. Warvikban ütközik meg az amund fősereggel és dicsőséges, legendákba illő csatában 

elpusztítja őket, egyetlen amund sem ússza meg bűntetlenül, hogy Warvik földjére tette a lábát. 

Személyesen, warviki lovagokkal, és kalandozókkal az oldalán koncolja fel az amundok papjait egy 

ügyes hadicselnek köszönhetően. Sok embert veszít, de így is Gorvik legdicsőségesebb csatájaként 

tartják majd számon ezt az ütközetet, a hadtörténészek pedig a tökéletes, és monumentális sereg-

összevonást a mederai menetelésként emlegetik majd. Rokmundiak harcoltak itt abradóiakkal, 

warvikiakkal és aquiloniakkal vállt-vállnak vetve. A győzelmet azonban nem ünnepelhetik sokáig, mert 

a Szent Légió hadai már szintén warvikot dúlják. A végső ütközetnél csatarendbe állva, Rudrig Ves 

Garmacor parancsára a Casada folyó gátját átvágják, így özönvíz és sártenger borítja be II. Terda 

hadait. Mocskos, kétségbeesett küzdelem kezdődik, ahol a gorvikiak minden erőn felül küzdenek, de 

végül a Szent Légió, Rudrig Ves Garmacor vezetésével legyőzi őket. II. Terda az utolsó pillanatig lovagjai 

körében küzdve esik el (ha a JK-k úgy kívánják, ott lehetnek a király körül), a Király Kardja azonban 

elveszik, elnyeli a Casada sara. Varázshasználók és kincskeresők próbálnak a nyomára bukkanni, 

mindhiába. Bár Gorvikot hivatalosan Shadonhoz csatolják, Ranagol-templomait lerombolják, de az 

emberek a szívük mélyén hűek maradnak a Kosfejes Úrhoz, akárcsak a nagy királyok, Első és Második 

Terda emlékéhez. Végül Gorvik nehezebb falatnak bizonyul, mint amit a Shadon kezelni tud és lassan 

kicsúszik a szorításából … de ez már egy másik történet. 
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NJK LEÍRÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

Drenon Arkass 

 

Drenon egy markotályosnő fiaként látta meg a napvilágot, apját nem ismerte, valamelyik zsoldos 

lehetett. 10 éves volt amikor egy kóbor nyílvessző elvette az anyját tőle, 14 éves koráig pedig a Déli 

Városállomok egyik határmenti villongásából a másikig kísérte a zsoldosokat. 14 évesen már elbírta a 

lándzsát és a vértet is, így túlesett élete első csatáján. A másodikban “szólította meg” Kyel, amikor egy 

várárokban rekedt 2 napra (itt sérült meg a job szeme). Ezután elszakadt a zsoldosoktól és Pyarronba 

zarándokolt, ahol a Gömbszentély látványa annyira mélyen megérintette, hogy életét a pyarroni 

istenek szolgálatának szentelte. Későn, húszévesen csatlakozott Kyel-egyházához, de gyorsan 

emelkedett a ranglétrán elhivatottságának és ösztönös vezetői érzékének köszönhetően. A Déli 

Városállamokban és a Kereskedő Hercegségekben felügyelte a Pyarroni Paktum betartását, számos jó 

kapcsolatot, de pár ellenséget is szerezve magának. A Dúlás idején is Pyarron-on kívül tartózkodott, 

viszont résztvett Új-Pyarron megteremtésében, elsősorban a már említett kapcsolatokat kamatoztatva 

délvidéken. 

Ez az életút teszi alkalmassá arra, hogy a tárgyalást megszervezze, a hírneve garancia arra, hogy a 

szavát megtartja és a követek testi épségét garantálja, akár az élete árán is. 

Hatalmas tettvágy és energia buzog benne, egy medve és egy jótékony szerzetes tulajdonságait ötvözi. 

Sajnos a felszín alatt nála is – mint sok Kyel papnál – megbúvik egy elnyomott sötét késztetés, ami 

gyilkos dühként, rossz temperamentumként manifesztálódik. A túlzott nyomásra tör elő belőle és vezet 

majd a tragédiához Erron-al. Végtelenül csalódik magában, az egyetlen kiutat abban látja, amit a régi 

gyerekkori zsoldos-énje hitet el vele: minden konfliktust meg lehet oldani a csatatéren. 

 

Erron con Harden 

 

Nagyon idős Krad-lovag, jelenleg a pyarroni erők keleti parancsnoka. Bár nagyon tapasztalt, már inkább 

egy kényelmes fotelból kellene könyvek társaságában élvezni az öregkort. Ott volt a Dúlásnál P.sz. 

3676-ban, csapatokat vezetett a túlélők kimenekítésére, utódvédharcokat vívott, és még most is egyik 

háborúból a másikba vonul. Látta mit tettek a krániak, minden idegszála berzenkedik az ellen, hogy 

szövetségre lépjenek. De egyszer már megtette a Manifesztáció seregei ellen és így sikerült Bar Thera-

t elpusztítani. 

Fáj minden csontja, néha nehezére esik már koncentrálni, ráadásul mindenki tőle várja a megoldást. 

Mint az utóbbi 40 évben mindig. Belefáradt. Fásult let és morózus. Utóbbi hónapokban egyre több bort 

iszik és már régen nem tartja az egy este – egy kupa bor szabályt, melyhez oly sokáig ragaszkodott. A 

politikához és a bájcsevelyhez semi kedve már. Ő egy katona, mindig is az volt és már az is marad. Mit 

meg nem adna azért, ha egy jó könyv mellett Új-Pyarronban üldögélve nézhesse az új generációt 

szárnyat bontogatni, Krad új lovagjait, ahogy kirajzanak a világba ismeretlen dolgokat felfedezni és 

megtapasztalni az ezernyi csodát… 
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Sajnos nem ismerte fel, hogy a vitában mikor ment túl messzire és nem érezte a veszélyt sem, amikor 

Drenon arca elborult. Még menthette volna a helyzetet, de túl sok volt benne a bor és túlzottan 

elábrándozott, és amúgy is elege volt már a finomkodásból … sajnos a következményekre ő sem volt 

felkészülve. 

 

Synn Salistra 

 

Nincs kétség benne. Mióta 13 évesen Ranagol megszólította, ismeri a számára kijelölt utat. Csupán a 

víziók perzselő lángjai, amik néha-néha elhomályosítják a látását… de ez van ha valaki túl sokáig bámul 

a máglya tüzébe. Háború gyötörte országban nőtt fel, ahol vele is szörnyű dolgok történtek. Bár azóta 

ő is szörnyű dolgokat művelt másokkal. De felesleges küzdeni a sorssal, a “perc emberek” ynevi léte, 

amúgy sem mérhető az istenek játszmáihoz… az összes ember közül, akikkel eddig találkozott cask 

Oruno Della de Cossina érti ezt. Egy őrült Dea Macula lovag, egy művész, egy mészáros. Vajon mit jelent 

ez? 

Az utóbbi időben hajlamos elnézni az emberek fölött, egyre inkább cask a látomás élteti, étel helyett 

az táplálja, ital helyett az oltja a szomját. A Király Kardjával az ország, Gorvik sebei begyógyulnak, ismét 

erős és egész lesz. Lezárul egy beteg korszak és felvirrad egy új kor hajnala. 

 

Oruno Della de Cossina 

 

Művész, harcos, szerető, lovag és egy megveszekedett pszichopata. Mindig kifogástalan úriember, de 

a tekintetében egyértelműen az őrület lángjai lobognak. Gazdag családból származik, a Dea Macula 

rend beszippantotta, és elég gyorsan emelkedett ezen őrült költők és halál-próféták rangsorába. Az a 

tény, hogy a lányt elfogadja az ereklye (a sötét asztrál-mágikus hatásért felelős Dea Macula 

mumifikálódott koponya) számára elégséges bizonyíték a lány kiválasztottságára. Egyszerre tiszteli és 

valamilyen perverz módon szerelmes belé (meg is halna érte, a halálfélelem számára nem sokat jelent). 

Szeretné, ha az ő kardja lenne az, melyből majdan a Király Kardja válik, ha esetleg van olyan játékos 

karakter, aki szintén ezt szeretné, akár párbajozni is hajlandó vele ezért a kegyért. 

 

Zulqar, a Halál Angyala 

 

Megveszekedett harcos, egy igazi berserker, akinek fogytán az ideje (a mágikus, kráni bőrpáncél 

kiszipolyozza) és csatában, harcban akar meghalni. Nem véletlenül néz ki úgy mint egy Ranagol-angyal, 

tetteivel valami hasonlóra szeretné érdemesíteni magát… mint például a Próféta halálig tartó 

szolgálata. 

Nyugodtan játszunk rá erre a hasonlóságra, hitessük el, hogy nem is halandóval van dolga a 

karaktereknek (persze közelről, főleg ha valaki vallásismeret MF-al rendelkezik, rájöhet hogy nem 
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Ranagol angyaláról van szó… persze kérdés, hogy nem-e került túl közel…). Leginkább egy Damquuis 

démonlovagra hasonlít… (ez a három démonlovag közül a középső ld. Bestiárium) 

 

Eristus 

 

Alulról küzdötte fel magát, alacsony sorból származó teljesen fanatikus Ranagol-pap, akit több helyen 

is eretneknek kiáltottak ki (pl. Gorvik-tartományban), illetve vérdíj van a fején lázítás miatt. 

 

Wissam Haran Hass 

 

A dzsad világ lángokban áll, már rég nem az a kérdés, hogy ki nyeri a háborút, hanem az, hogy lesznek-

e még dzsad emírségek, marad-e még valami a kultúrából, vagy mindent elnyel a homok. Wissam 

rafinált kereskedő, diplomata és hírszerző ügynök volt sokáig. Most viszont már elsősorban hazafi. A 

végső cél nem egyszerűen a háború megnyerése, hanem megmentani azokat, akik újjáépíthetik azt, 

amit az amundok leromboltak. Ha kell akár még az ördöggel is szövetségre lép, ha ez az ára, hogy 

gyermekei ne számüzetésbe nőjenek fel, hogy legyen egy haza, melyet szabad emberként magukénak 

mondhatnak. 

Nincs olyan áldozat, mely túl drága lenne ezen cél érdekében. Beleértve a pyarroniak életét akár… 

 

Rax Dorvus con Casada 

 

Ő a kalandozók követe. Isidor de Sediarta, az Erigowi Aranykör Lovagrend örökifjú tagja bízta meg azzal, 

hogy támogatókat gyűjtsön egy olyan hadjárathoz, mely megfordíthatja a Manifesztáció menetét. 

Pénzt, varázstárgyakat vár a követektől, ugyanakkor kalandozókat is beszervezne a hadjáratukba. A cél 

nem kisebb, mint megtámadni az amundok hátországát, felkeresni a Titkos Városukat a sivatag mélyén 

és ott lecsapni rájuk, ahol igazán fáj.  

Eredetileg gorviki számazású, családja Warvik szülötte, nem is véletlenül viselike Gorvik eme jelentős 

folyójának nevét. Családi, öröklési vita miatt kellett elhagynia nemcsak Gorvikot, de délvidéket is. 

Északon, Darton Rendjében talált otthonra, és a Maremita Rend nagyjaival számos küldetésben vet 

részt. Egy ilyen alkalmával ismerkedett meg Isidor-al, aki meggyőzte, hogy bár a terv őrültségnek 

hangzik, rendkívül kockázatos, de ha sikerül, akár véget is vethetnek a háborúnak. 

Jól beszél gorvikiul, a követekhez nem fűzi különösebb kötelék, így ideális választás volt erre a 

feladatra. Isidor az öreg Krad lovagtól, Erron con Harden-től kért szívességet, így juthatott be Rax erre 

a zártkörű eseményre (Drenon, a Kyel-pap nem örül neki igazán, de végül rábólintott a jelenlétére, 

feltéve, hogy nem zaklat senkit és nem terjeszti északi, maremita tanait). 
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Őt használhatják fel a mesélők, hogy segítse a csapatot, illetve, hogy mozgassa a történetet előre. Kvázi 

semleges fél, aki azonban sok információval rendelkezhet, akár még a warviki követről is tudhat egy-

két érdekes történetet (például ami megerősíti az állítólagos kötődését a Fekete Bíboroshoz). Ráadásul 

érdekében áll a JK-k támogatása, hisz akár be is lehetne szervezni őket a saját hadjáratába… 

 

Zafira 

 

Szabadon felhasználható karakter. Legvalószínűbb, hogy Wissam szolgálatába áll, és táncosnőként 

elcsábítaná valamelyik JK-t és információt szedne ki belőle. 

 

Murad 

 

Szabadon felhasználható karakter. Legvalószínűbb, hogy Wissam-nak dolgozva megpróbálja 

meggyőzni a karaktereket arról, hogy a követeket ki kell adni. Ehhez segítséget is felajánl, Wissam 

szerepét pedig titokban tartja. 

 

Javed 

 

Szabadon felhasználható karakter. Legvalószínűbb, hogy mint egyszerű lovász dolgozik. Akár ismerhet 

egy-két titkos alagutat is ki a városból (források által vájt földalatti üregeket). De a kráni követ egyik 

szolgája is lehet, ha szükséges. 

 

Tren con Waldrys 

 

Aki mesélte a korábbi kalandokat, annak feltűnhet, hogy Tren-nek új profilképe lett. Korábbi finoman 

borotvált arcát mostmár szakáll keretezi, nyílt tekintete inkább borús, szemei sarkában számos 

szarkaláb. A háború, az intrika, és az egyre inkább ránehezedő felelősség az oka ezeknek a 

változásoknak. Egyre inkább a bátyjára, Kladuss-ra kezd el hasonlítani, bár szerencsére nem osztja 

megszállott gyűlöletét az aquiloniaiakkal szembe. Dreina híve, de nem viszi túlzásba a vallási áhitatot. 

Egyébként potenciálisan ő az, aki nyitott lehet Rax maremita északi vallási tanaira, és akár meg is 

hívhatja később Ghedorinba. 

 

Kladuss-t helyettesíti, ha Kladuss esetleg meghalt volna a “Gorviki sakk 3 lépésben” c. modulban. 

Egyébként akár Kladusst is kísérheti, ha a mesélő szeretné felhasználni ezt az NJK-t, abban az esetben 

is, ha Kladuss még él. Ha mindkét con Waldrys halott, akkor a képe felhasználható, mint Raur con 

Lak’Erpidor (csak ne felejtsük el eltávolítani a nevet). 
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HERALDIKA (kivágandó és kiosztható) 

 

 
 

Pyarron Krán 

 
 

Dies Ravallona Ghedorin 

  

con Medas Warvik 
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KÉPEK (kivágandó és kiosztható) 
   

   

Kladuss con Waldrys Harkin con Medas Tren con Waldrys 

   

Oruno Della de Cossina Eristus Zulqar, a Halál Angyala 

   

Synn Salistra, a Vörös Díva Petro Rorca Derquis Drenon Arkass 
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Erron con Harden Wissam Haran Hass Daruun Vescar 

  

 

Augusto con Arabardi Rax Dorvus con Casada  

   

Zafira Murad Masif Azjir Javed 
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KARAKTEREK SZÁMOKBAN 
 

Synn Salistra, a Vörös Díva, a Próféta 

 

A lányra nem hat semmiféle félelemkeltéssek kapcsolatos varázslat, vagy hatás. Ráadásul hihetetlenül 

szerencsés, azaz minden dobásából, vagy őt ért dobásból (például ha valaki 00-át dobott rá) önhatalmúlag 

levonhat, vagy hozzáadhat 1 pontot, ami számára előnyösebb. Ezen felül folyamatosan egy erős áldás-aura 

veszi körül, mely részben felelős a kiemelkedő harci értékeiért is. Különleges mágikus hatásként, ha akarja 

a kezében lévő hosszúkardot lángok övezik (5E = 5k6 Fp) 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

50 115 165 - 8 62 11 15 16 14 16 100 100 
Fegyver: kard 1k10 Vért: bőrvért, SFÉ 1 Egyéb: lángkard 5k6 Megjegyzés: bonthatatlan pajzs 

 

 

Oruno Della de Cossina lovag 

 

Dea Macula lovag, nagyon jó harcos, számtalan párbaj győztese. A pajzzsal különösen ügyesen bánik, 

meglepő támadásokat tud vele fégrehajtani, akárcsak lefegyverezni az ellenfelet, vagy éppen a pajzs élével 

eltörni annak fegyverét. Meglepően gyorsan és ügyesen mozog még a nehéz páncélban is. Hajlamos mérgezni 

is a pengéjét, ez nem okoz neki különösebb lelkiismeretfurdalást... a legtöbbször Altató-t használ, aminek 

hatása semmi, vagy 1k6 körön belül ájulás. 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

33 125 187 - 17 88 17 15 14 16 19 38 39 
Fegyver: kard 2k6+4 Vért: teljes vért, SFÉ 6 Egyéb: mérgezett penge Megjegyzés: mágikus lovagkard 

 

Zulqar, a Halál Angyala 

 

Élő vért van rajta, mely még legalább pár hónapig, de lehet talán egy évig még vele marad mielőtt teljesen 

felemészti a testét, de ezalatt emberfeletti képességekkel ruházza fel, ténylegesen egy brutális halálangyal 

válik belőle. Mivel nincs vesztenivalója, félelem nélkül küzd. 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

66 163 144 - 22 122 20 20 14 14 20 66 66 
Fegyver: csatabár 3k6+6 Vért: teljes bőrvért, SFÉ 6 Egyéb: Megjegyzés: élő vért 

 

Eristus, Ranagol-papja (6. szintű pap) 

 

Gyors és halálos a fogazott áldozótőrével, amit ráadásul mérgez is ha van rá alkalma. Vérizzítót használ, 

mely 6. szintű méreg, iszonyat kínt okoz, sikeres mentődobásnál 3k6 Fp, sikertelennél 6k6 Fp. 

Leggyakrabban használt varázslata a „Vérzés”, melyet távolabbi cépont ellen vet be. Ilyenkor a mellkasán 

szétnyitott kámzsán keresztül látható a Kosfej tetoválás, mely vörös fénnyel ragyog fel. Összesen 54 Mana-

ponttal rendelkezik. Mindig van körülötte pár fanatikus híve, szinte sosem látni egyedül. 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

55 111 135 - 9 63 13 15 16 14 16 47 46 
Fegyver: tőr 1k6+2 Vért: kámzsa, SFÉ 1 Egyéb: mérgezett tőr Megjegyzés: kosfej a mellkason 

 

Eristus fanatikus gyalogosai 

 

Fanatikus Ranagol-hívők, kiegyenesített kaszákkal, cséphadarókkal, rövid pengékkel, bűzös posztó 

vértekben és két oldalt borotvált, varkocsba font hajjal. 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

25 42 89 - 7 21 15 14 12 13 14 2 5 
Fegyver: kasza/tőr 1k6+1 Vért: posztóvért, SFÉ 1 Egyéb:  Megjegyzés:  
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Íjászok, gorviki harcosok, katonák 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

22 44 101 30 9 23 15 15 13 14 15 3 5 
Fegyver: kard/íj 1k6+1 Vért: gyűrűsvért, SFÉ 2 Egyéb:  Megjegyzés:  

 

Elit katonák, páncélos katonák 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

27 72 123 - 10 21 15 14 12 13 14 3 5 
Fegyver: kard 1k10 Vért: pikkelyvért, SFÉ 3 Egyéb: pajzs Megjegyzés:  

 

Pyarroni ügynökök, dzsad harcosok 

 

Gyorsak és ügyesek, csendesen mozognak, számos trükköt ismernek, éppen ezért ritkán harcolnak szemtől 

szembe. Előnybe részesítik a csapdákat, hogy ők válasszák meg a küzdelem helyét. Igyekszenek 

szétválasztani az ellenfeleket, elterelik a figyelmet, majd egyikük garrott-al hátulról támad, míg a másik 

szemből ugrk rá a meglepett áldozatra.  

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

33 82 130 - 10 21 14 16 16 15 16 5 4 
Fegyver: tőr, dzsambia 1k6 Vért: posztóvért, SFÉ 1 Egyéb: garrott Megjegyzés: Hátbaszúrás Af 

 

A warviki követ, Petro Rorca Derquis (8. T.sz. Ranagol-pap) 

 

72 Mp-vel rendelkezik, valamint összesen 40 Pszi-ponttal (amiből 10-10 dinamikus pajzsait erősíti, így 20 

pontot használhat fel diszciplínákra), MME 57, AME 58. Előszeretettel használja a „Csapás” varázslatot, 

annak mindkét változatát. Komoly ellenfél ellen egy 40 Mana-pontos Tűzcsapást alkalmaz, mely 10k6 Sp-t 

koz és sokszor azonnal elhamvasztja a rá támadót (1 szegmenses varázslat).  

 

Augusto con Arabardi 

 

Lovagi harcmodorban küzd, de egy fattyúkarddal, melynek nem rest a keresztvasát, vagy a markolatgombját 

használni gyors, meglepetésszerű csapásokhoz. Nemcsak követnek kiemelkedően jó, de harcosnak sem 

utolsó, méltan tekintenek fel rá a shadoniak is. A kíséretében lévő Domvik-papok 3. Tsz.-el rendelkeznek és 

27 Mana-pontot tudnak felhasználni, mellyel főként gyógyítanak. 

 
KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 

32 93 165 - 15 90 17 18 15 15 17 43 42 
Fegyver: fattyúkard 2k6+3 Vért: mellvért, SFÉ 4 Egyéb: kispajzs Megjegyzés: markolattal támadás 

 

A pyarroni Kyel-pap, Drenon Arkass (8. T.sz. Kyel-pap) 

 

Ő kerüli a harc minden formáját, egészen a végzetes párbajáig. Díszes félvértje és buzogánya is addig a 

szobájában pihen. Egyébként 72 Mp-al rendelkezik és 38 Pszi-ponttal (amiből 15-15 dinamikus pajzsait 

erősíti, így 8 pontot használhat fel diszciplínákra), MME 63, AME 59. Legygakrabban használt varázslata a 

„Hazugság-érzékelése”, illetve a párbaj előtt egy „Hősi lélek” varázslathoz folyamodik. 

 

A többi NJK 

 

A nevesített, de statisztikákkal nem ellátott NJK-k nem harcosok, nem is értenek hozzá (vagy már kiöregedtek 

a fegyverforgatásból), ha megtámadják őket azért próbálnak védekezni, de ha csak tehetik inkább 

elmenekülnek. Teljes védekező harcban a VÉ-jük 120. 

Elméjüket képesek védeni (Pszi-használat Mf), ezért aktuális MME és AME értéküket 40 +k10 dobással 

tudjuk meghatározni, míg méregellenállásra 15-ös Egészséggel dobnak. 

Ha indokolt a harci tapasztalat (pl. Tren con Waldrys, amennyiben Kladuss-t helyettesíteni kell), akkor az 

„Elit katonák, páncélos katonák” harci értékeit használjuk. 
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TÁBLÁZAT (mini-kalandok és ütemezés) 
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