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Háttér 
Unhalleor Quaeran Fuerza, ahogyan szülei 

nevezték el, már huszonöt évesen, ifjú shadoni 
lovagként is segítette Heunnis Althos leioszt, egy 
papot küldetéseiben. Azt a papot, ki egy P.sz. 3653-
ban történő tettével örökre megpecsételte az akkor 
25 éves Fuerza sorsát. Ez a tett nem volt egyéb, mint 
egy démonikus kapu bezárása. Ezt a pap megtette, 
csak hogy közvetlenül ezután egy shereb vesse rá 
magát s tépje cafatjaira. Fuerza  képtelen volt 
megmenteni az életét, a sherebet azonban számtalan 
hatalmas vágással tette gazdagabbá, s a végső sujtás 
előtt hallott egy női hangot a távolból, mely 
elszólította a démont, s a hatalmas farkasszerű lény 
már rohant is arra, amerre hívták. Fuerza öt napig 
üldözte a hang gazdáját, s egyetlen egyszer sikerült 
meg is pillantania a gyönyörű nőt, sárga szemekkel 
és hegyes fogakkal, de ekkor is csak fél mérföld 
távlatából egy szirtről lenézve. Az inkvizíciót 
azonnal értesítette, majd visszatért családjához. Az 
inkvizítorok sikertelenségéről nem szerzett 
tudomást, bizonyos volt Domvik 
győzedelmességében. 

A már életében is nagyhírű lovagot a halál 
ötven évesen, P.sz. 3678-ban találta meg, a Sybbur 
ellen intézett támadás során. Testén, mellkasán egy 
aranyló szeptagrammát találtak, s ez mutatta, hogy 
Domvik magához szólította, s mivel a hétszögnek 
csak a vonalai voltak aranyszínnel kihúzva, 
megtudták, hogy Fuerzát Hősként vette maga mellé 
az Egyetlen. 

Többször sietett már megsegíteni az Egyetlen 
szolgáit, hatalmas pallosával mázsás csapásokat 
osztogatott, s így vágott utat a szorongató ellen 
soraiban. 

A Hősről szóló történetek közül a P.sz. 3698-
ban történt az, ami aztán az Áldozatkész nevet 
eredményezte Fuerzának. Két inkvizítor 
megsegítésére küldetett, akik egy Ravaddialon-
hegység-beli barlangban szorítottak sarokba egy 
szerafistát csak azért, hogy az hangos kacajjal saját 
testén keresztül nyisson kaput a démoni síkok 
egyikére. Az alkalmat kihasználva máris négy 
démon vetette rá magát a két szerencsétlenre, s 
Fuerza kardja csupán az egyiket volt képes 
megmenteni. A démonokat legyőzte, a kapu 
bezárására azonban az életben maradt inkvizítornak, 
Initiatus Callixtusnak nem maradt ereje. Domvik 
hatalmát és az emberek iránti szeretetét példázva 

Fuerza istenének ajánlotta szabadságát a 
kapuért cserébe. Az istenséggel megköttetett az 
alku. Fuerza aztán szócsőként Domvik 
akaratának megparancsolta az inkvizítornak, 
hogy küldjön valakit, aki képes lehet bezárni a 
kaput, de előtte még menjen a közeli faluba, 
Sempte falujába, s ott a falu vezetőjének, 
bizonyos Nathannak mondja el, hogy mi történt 
két mérfölddel a falu határától. 

 
A két hét múlva a Callixtussal érkező pap 

bezárta a kaput, Fuerza azonban 
bebörtönöztetett a barlangba. A faluból hívatott 
tíz férfit, s azokkal befalaztatta magát. 
Meghagyta a férfiaknak, hogy a barlangot úgy 
zárják be, hogy az dombnak látszódjon. Azok 
pedig kiválóan ellátták a feladatukat, bár 
kezüket egy felsőbb hatalom vezérelte inkább. 
Aztán visszamentek a faluba, és mindent 
elfeledtek. Ugyanígy járt az a pap is, aki a 
kaput bezárta. 

Egyedül a falu vezetője, Nathan Arco, 
Initiatus Callixtus, Áldozatkész Fuerza és 
persze az Egyetlen ismerték a teljes történetet. 
Persze a legenda, sok helyütt elferdítve és 
megnyomorítva, máshol kiszínezve és 
felnagyítva eljutott Yneven sok felé. 

Nathan pedig a történet egy-egy kis részét 
elmondta a családjának, azaz a három lányának, 
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Estellának, a legnagyobbnak, illetve a két 
fiatalabb ikerpárnak, Arielle-nek és Sianna-
nak. 

Initiatus Callixtus a Mártírdombra, 
ahogyan ő maga elnevezte, minden évben 
zarándokutakat indított rendtársaival, 
ugyanis kolostorba vonult, faiosz, szerzetes 
lett belőle. A Benignus-rend pedig 
befogadta őt. Minden évszakban két 
zarándokutat indított, mivel a Mártírdomb 
környékén, bizonyosan a Hős miatt, az isten 
közelsége szinte tapintható volt, s a 
környékről azok, akik vétkesnek vélték 
magukat, ilyenkor tisztultak meg e dombon. 
Egyedül Callixtus tudta, hogy mit rejt a 
domb, de soha senkinek nem mondta el. 
Szervezett zarándoklatok csak ezek voltak, 
egyénileg azonban sokan eljártak ide, a 
környezet szépsége, a falu vendégszeretete 
és persze a tiszta energiák miatt is. 

A történet tehát a Mártírdombról és 
Fuerzárol hamar elterjedt, és nagyon 
messze szállt, egészen Erionig, a 
Kalandozók Városáig. De nem csak a 
prédikációkig jutottak el ezen legendák, 
hanem ezer és ezer felé. Eljutottak például 
egy, a Falban rejtőző asszonydémon, egy 
seyrine fülébe is. Ez volt az a démon, aki 
nem lehetett képes visszatérni a saját síkjára 
kapu híján. A kaput még ötven éve zárta be 
Fuerza barátja, Heunnis Althos, mint 
fentebb olvasható, mely iszonytató 
gyűlöletet szült erre hajlamos szívében 
minden szakrális mágiát űző férfi és nő 
iránt. Azonnal útnak indult hát szolgájával, 
a sherebbel, P.sz. 3703-ban, Uwel tercének 
első, Pengék havában, hogy beteljesítse 
bossszúját. Nem siethetett persze, hiszen 
számtalan veszély leselkedett rá az úton, 
főleg szolgájával, a sherebbel együtt. Antoh 
tercének második, az Áradás havának elején 
elérte Sempte faluját. 

Shiassa, a seyrine, vagy ahogy ő 
mondta magát, a Fátyolos Hölgy 
(„Bűnösöknek nem jár név... Nevezzetek 
csak Fátyolos Hölgynek e selyem után, mit 
arcomon hordok” – mondta lesütött 
szemekkel, bűnbánóan) az Erionban töltött 
ötven én alatt kiismerte az emberi lelket, 
sokszor ez segítette csak menekülését az 

inkvizítorok karmai közül, vagy ez tette lehetővé 
egy pap vagy szerzetes meggyilkoltatását, hogy 
bosszúvágyát és gyűlöletét enyhítse vele. Tehát 
ismereteit itt is latba vetve rájött, hogy Estella, 
Nathan ekkor 18 éves lánya áhítozik apja 
pozíciójára, iszonytató hatalommániája van, s neki 
pont ez kellett. Két napig volt a faluban, mielőtt a 
dombhoz ment volna, ez idő alatt szabályosan atyja 
ellen fordította a lányt s már szavakkal is inkább 
magához kötötte. Aztán a falu határaitól öt-tíz 
mérföldre felajánlotta neki ajándékát, a mágikus 
hatalmat, s a lány éhező tigrisként vetette magát az 
ajánlatra. Megtudta, hogy a falunak van egy titka, de 
ezt csak az apja tudja teljesen, ő csak azt tudja, hogy 
Fuerza lelke a közelben van. Elmondta azt is, hogy 
az apja annak mondja meg a teljes történetet, aki őt a 
falu vezetésében követi. Ez mindenképpen férfi kell, 
hogy legyen Sempte szokásainak értelmében, és 
most már küszöbön áll az egyik húgának, a 16 éves 
Siannának az esküvője, s így jegyese, Theun ismeri 
meg teljességében a történetet. Estella kijelentette, 
hogy ő akarja a falut vezetni, csak őt senki nem 
akarja elvenni, amiért kicsit kicsapongó természetű a 
lány. 

Shiassa, a démon az Estellával töltött éjszaka 
után elbájolta Nathant, szerelmi függésbe taszította, 
megszüntette felelősségérzetét, így az elmondta 
neki, hogy hol van Fuerza börtöne. Ez pont elég volt 
számára. 

A Fátyolos Hölgy váratlanul rontott rá 
szolgájával, a sherebbel. Fuerza az erősen egyoldalú 
küzdelemben alul maradt s visszatérhetett urához, 
bár a sherebet a poklokra száműzte kardja erejével. 
A küzdelem rontó energiákkal telítette a környéket, 
a Mártírbarlang s a Mártírdomb azonban mégis 
megmaradt szentnek. A seyrine a közelben maradt, 
bosszúvágyát nem elégítette ki Fuerza 
meggyilkolása. Többet akart, bármi áron. A negatív 
energiák pedig kedvesek voltak szívének. Estellától 
megtudta, hogy az egykoron itt élő, pogánynak 
bélyegzett népek a hittérítők elől földbe vájt 
barlangokban, melyek azóta is megvannak. Estella 
egyet mutatott neki a falu határában, ahova egy 
lakatlan házon keresztül lehetett lejutni, és kettőt az 
erdő két különböző pontján, tisztások alatt. Shiassa 
úgy gondolta, ha úgyis jönnek zarándokok, majd 
rajtuk kiéli vágyait, addig az egyik rét alatt rejtőzik 
el, úgy is lett. A falutól másfél mérföldre beköltözött 
egy kis üregbe, ami pontosan megfelelt számára. 
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Kényelmének érdekében befolyása alá vont 
több falubelit is. Említettem már Nathant, a falu 
vezetőjét. Rajta kívül rabságba taszította Umbar 
Syanas leioszt, a falu erdőkben lakó öreg papját, és 
több egyszerű falubélit, Quant, egy pásztort, Yuort, 
egy favágót és Ashert, egy halászt is. Familiárisának 
egy szürke farkast választott. Estellát tanítani kezdte, 
s a hatalomra éhes lány rendkívül tanulékonynak 
bizonyult. Mi több, a három-négy hét alatt akkora 
hatalmat adott kezébe, mellyel bizton meg tudja 
híusítani a készülő házasságot. 

Estella célja az, hogy hugai ne házasodjanak 
össze, de fizikailag a lehető legkisebb bántódásuk 
essen. Ennek érdekében már megtette a szükséges 
lépéseket – Sienna jövendőbelijét, bizonyos Theun 
Erhant már rabszolgájává tett, s Aerielle kedvesével, 
Arwennel sem tett másképp. Egy verebet a 
familiárisává tett. Annyi bizonyos, hogy 
színpadiasan akarja húgai bukását, ezért szolgáival 
még nem rendelkezett – vár, vár egész az esküvő 
napjáig. 

 

 

 

Bemesélések 
Ezekre természetesen csak akkor kell sort 

kerítenünk, ha a csapat az előtörténetet nem 
hangolta össze maga. Ekkor az alábbi 
támpontokat érdemes figyelembe venni: 

Arel-pap: amúgy is Shadon felé tartott; a 
falu a természet karjaiban van, közelebb lehet 
istennőjéhez; a Hős halála kalandot szül, ez 
sem elhanyagolható. Minden együtt van tehát, a 
harc lehetősége, s a természet közelsége is 
ahhoz, hogy jól érezze magát a faluban. Ezért 
indul útnak. 

Bárd: Fuerza legendája és annak 
beteljesedése, a Hős halála már túl sok volt a 
bárdnak ahhoz, hogy egy helyben ülve várja, mi 
történik, felkerekedett, s elindult a helyre. 
Reméli, hogy ha megtalálja a halál okát, és 
esetleg szemtanúja lehet a bosszúnak is, s ezt 
megörökíti, bizonyosan nagy hírnévre tehet 
szert. Ennél több mozgatórugóra nincs 
szüksége. 

Boszorkánymester: Fuerza gyilkosának 
megtalálása és megölése talán bizonyítja azt, 
hogy megtért, s retteget és gyűlölt varázslatai 
nem utálkozó és intrikus szívből származnak, 
hanem tiszta szándék vezeti tetteit. 

Darton-paplovag: a paplovag Darton 
álmát követve jut el a vendégházba Sempte 
tövében. Álmában egy kis falut lát több jól 
kinéző asszonnyal és a közelben vért és 
fájdalmat, és bosszúvágyat érez. Követi a 
hívást. 

Della-pap: iheletet keresve menekül a 
faluba. Talán az idilli környezet majd úgy 
ötleteket ad, új képekhez, gondolja, s 
elgondolkozik, hogy hová is tette azt a sok 
képet, amit az utóbbi években festett, mert hogy 
festett, az biztos... 

Domvik-pap: az inkvizítort az Egyház 
utasítja a nyomozásra és a bosszúra, hiszen a 
Hős halála mélyen érint minden egyházfit, s 
nagy port kavar. A hírnév mellett az egyházi 
randlétrán való előrelépést is megígérik neki, 
továbbá azt, hogy biztosítják számára a helyet a 
Boldogok között, tehát halála után könnyen 
lehet belőle Szent is. 

Harcművész: a Papi Szék azért küldi, 
hogy védelmezze a karaktereket, a Papi Szék 
küldöttjeit, ha van(nak) ilyen(ek), és/vagy hogy 
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felmérje a viszonyokat a faluban, s ezt 
közölje velük, hogy tudják, milyen erőket 
kell bevetniük az esetleges további 
akciókhoz. Ha nincs küldött a csapatban, a 
Km figyelmen kívül hagyhatja az első 
részét a bemesélésnek, s csak a felmérést 
említi meg ekkor, vagy NJK-ként bevisz 
még egy karaktert (egy Papi Szék által 
küldött papot, paplovagot) a kalandba. 

Harcos: akár a harcművész esetében, 
a Papi Szék kéri fel a fegyverének erejére, s 
ezért hagyja ott a családját, amellett, hogy 
megígéri, hogy hamarosan visszatér, s 
akkor többet nem megy el soha. 

Kyel-pap: a Papi Szék küldöttje 
egyértelű okból érkezik: igazságot találni és 
igazságot szolgáltatni. Bármi áron. 

Lovag: a bűnös lovagot Domvik 
Egyháza részesíti megtisztító küldetésben, 
vezeklő küldetésben, miszerint meg kell 
találnia a Hős gyilkosát és beteljesíteni rajta 
Domvik bosszúját. 

Tolvaj: a tolvaj, mint a háttérből is 
látszik, kíváncsiságtól hajtva vág neki a 
legmeredekebb területeknek is, a 
természetet járja s igyekszik újra megtalálni 
a régi önmagát, aki még tudott küzdeni 
azért, amit kapott; így kerül a kezdő 
helyszínre, a vendégházba, s mivel ebben a 
hónapban ez az egyetlen hegyi vezetés, ő is 

a csapattal tart. 
Uwel-paplovag: a Papi Szék küldöttjének két 

feladata van: megtalálni a bosszú tárgyát és 
beteljesíteni azt rajta. A paplovag gondolkodás 
nélkül fegyverre és lóra kap, s nekivág a hegynek. 

Varázsló: a Papi Szék küldöttjeként érkezik a 
faluba, mivel az úgy gondolta, hogy Adron világi 
hatalmára is szükség lehet a küldetés sikeréhez, ezért 
a bizonyos hírnévvel bíró varázslót kérték fel, hogy 
módszerei segítségével fürkéssze ki a szálakat a 
domb körül, s találja meg a gyilkost, majd 
valamilyen módon intézze el, vagy csak egyszerűen 
szóljon arról, hogy mit talált, hogy az ellenségre 
specializálódott osztagot küldhessenek. 

Események vázlata 
Aki az eseményeket fel akarja vázolni, 

meglehetősen nehéz feladatba ütközik, révén hogy 
az események lefolyása jelentősen függ a karakterek 
játékától és cselekedeitől. Sokkalta egyszerűbb és 
ésszerűbb inkább a két kulcsszereplő, Estella és 
Shiassa tervezett lépéseit leírni, amiknek kapcsán 
kibontakozik a történet, révén a karakterek feltűnése 
jelentőségteljes változásokat hozott a tervekben. 

 
Egy biztos pont van az eseményekben: a 

kezdet. Annyi bizonyos, hogy épp a falu határától 
egy mérföldre járhat a csapat, egy Leun nevű hegyi 
vezetővel, szakadó esőben, az első hold fényében 
botladozva, kaptatva. Hogy miért indultak el együtt 
a vendégházból, ahol először találkoztak (ha nincs 
közös előtöri)? A nyolc mérföldnyire lévő 
vendégházból még a tizedik órában, teljesen tiszta 
ég mellett, egyfajta kellemes szellőt élvezve és a 
három órai eröltetett menet elé nézve indultak el. 
Aztán másfél órával az indulás után egyszerre 
beborult, s az égiek könnyei hatalmas cseppekben 
zúdultak nyakukba. Leun azt tanácsolta, hogy ne 
forduljanak vissza, inkább küzdjenek meg a heggyel, 
Domvik sem akarja másképp. És mivel a menetet 
Leun vezette, révén ő ismeri a területet, a véleménye 
mintegy parancsként hatott, tovább mentek hát. 

 
Azóta két óra telt el, a karakterek állapotát a 

felszerelésük határozza meg. Leun szerint fél órányi 
járásra Sempte falujától egyszerre megálljt 
parancsol. A feltámadó szél nem csak esőörvényt 
zúdít a kalandozókra, és nem csak kísértetiesen 
megrázza a fák leveleit, de a nedves farkasbunda 
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jellegzetes bűzét sodorja a karakterek orrába. 
Körülnézve a hold halvány, vöröses fényében egy 
nagyobb, csupasz sziklán egy ázott bundájú, 
hatalmas szürke farkast pillanatanak meg, ki, amint 
észrevették, felvonyít az égre hosszan, fájdalmasan, 
majd bőrét féltve elfut. A farkas a seyrine 
familiárisa, Eggyéválás segítségével (ETK 232) tette 
a szolgájává. A boszorkány innen értesül a 
karakterek érkezéséről. Ha a karakterek vadászatba 
kezdenének, ne hagyjuk, elvégre az alkalom és a 
környezet nem a legmegfelelőbb. 

 
 
A falut tényleg elérik fél óra múlva, s a farkas 

feltűnése óta fokozatosan csendesedő idő végre 
ténylegesen megnyugszik. A falu közepén hatalmas 
máglya ég, fényköre negyven méter. Két férfi ül 
mellette, akik a karaktereket Nathanhoz vezetik. 
Felkeltik a falu vezetőjét, aki aztán a karaktereket 
barátai házaiban szállásolja el, és felajánlja a saját 
házát is egyiküknek. A karakterek olyan házakban 
kapnak szállást, ahol csak egyetlen ember lakik. 

 
Mint fentebb említettem, a seyrine meggyűlölt 

minden papot és paplovagot, szerzetest és más 
effélét Yneven töltött ideje alatt, ezért megkérte a 
három héttel a karakterek érkezése előtt felavatott 
Estellát, hogy azonnal szóljon neki, ha zarándok 
vagy bármiféle idegen érkezik a faluba. A lány 
lojális, s mikor a kalandozók megérkeznek, azonnal 
elindul az éj leple alatt, s megkeresi mesterét, aki 
kígyókat ad neki azzal az utasítással, hogy tegye 
azokat az alvó karakterek mellé. 

 
Ezeket az állatokat az vörhenykígyó 

néven ismerhetik a hozzáértők, Sivatagjárás Mf 
kell hozzá, vagy Legendaismeret Mf vagy 
Kultúra (amund) Mf. A vörhenykígyókat még 
annak idején az amundok népe teremtette, hogy 
mikor Amhe-Ramun kiirtani készült a többi 
isten híveit, megvilágosítsa imádóinak fejét. 
Ezen kígyók különleges mérget termelnek, 
melynek két hatása van: a mágiahasználók 
testén élénkvörös, enyhe viszketéssel és 
helyenként melegebb bőrrel járó pörsenések 
jelennek meg. A pszit használókat 
halványrózsaszín pír lepi el. A hatás okát senki 
sem ismeri, azon kevesek, akik hallottak már 
ezen állatokról, Amhe-Ramun isteni erejét 
látják a hatás mögött. A seyrine Erionban 
vásárolt belőlük négy darabot, s ezeket 
használta fel a szaporításra. 

 
Estella végrehajtja a parancsot, és az 

alvó karakterek szobájába beosonva – apjától 
kölcsön veszi az adott házak kulcsait – azoknak 
ágyába bedob egyet-egyet ezekből az 
állatokból. 

 
Másnap reggel a karaktereket reggelihez 

hívják, az egész falu ott van, mind a hatvan 
lakossal, kicsikkel és nagyokkal, a falu közepén 
két hatalmas asztalt ülnek körül, s sokféle étket 
tesznek ki, majd hálát adnak az Egyetlennek, és 
enni kezdenek. Estella észreveszi az adott 
karaktereken a foltokat, ebből megtudva, hogy 
ki mire képes. Aki legfeljebb a Pszi 
használatára képes, ahhoz reggeli után 
odamegy, és szégyellősen megkérdezi, hogy 
nem kísérné(k)-e el őt a közeli dombhoz, mert 
lehet, hogy tegnap, mikor imádkozni ment, ott 
hagyta a kendőjét, csak fél egyedül menni, mert 
tegnap egy hatalmas szürkefarkast látott a fák 
között és visszarohant a faluba. A kendő, mint 
mondja, fontos lenne, mert enélkül nem állhat a 
húga mellé az esküvőn, ez a falu egyik törvénye. 
Ez persze nem igaz, de a karakterek erről mit 
sem tudnak. 

 
Azért írtam a fentieket dőlt betűvel, mert 

ez a technika sok tekintetben ellenkezik az 
általunk ismert Ynev-képpel, és ezért sokan 
talán irreálisnak avagy csapat-ellenesnek 
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találnák az ötletet, vagy a vörhenykígyókat. 
Ebben az esetben a kígyózás helyett Estella, 
miután jelzi mesterének a kalandozók 
érkezését, azt a parancsot kapja, hogy a 
reggel folyamán derítse ki valamilyen 
módon, hogy ki az, aki képes varázsolni, 
meg ki az, aki nem, különösen odafigyelve 
a papokra, paplovagokra. 

 
 
Az este történik még egy valami, 

ami szintén a csapat felépítésétől függ. Ez 
annyit jelent, hogy ha a Domvik-pap a 
csapatban van, akkor éjszaka Estella 
megfosztja egy hajtincsétől, s ezt a 
mesterének viszi (kopasz pap esetén a 
szakállát használja, vagy körmöt, 
ilyesmit). Ő még napkelte előtt elkészít 
egy Kékbábut, amit aztán alkalmaz is, ha 
a pap nagyon beleköpne a levesébe – ne 
használjuk addig, amíg olyat nem akar 
tenni, ami veszélyeztetheti a kaland 
sikerét. Ezt a démon a familiárisán 
keresztül tudja érzékelni, ugyanis a 
farkas végig ott ólálkodik valahol a 
karakterek körül, főleg a papokra 
figyelve, ezért azonnal tudomást szerez a 
lény majd’ mindenről, ami a faluban 
történik. A bábun keresztül gyakorlatilag 
képes elválasztani a papot a csapattól, 

vagy valami módon jobb belátásra bírni. 
Használjuk, ha úgy hozza szükség. 

 
A reggelinél a falu feje nincs ott, sem pedig a 

házaspár, azért, mert a szokások értelmében 
Nathannak és a házasodó férfinak kell elmennie a 
házasság reggelén a papért, a menyasszonynak pedig 
a szobájában kell elfogyasztania a reggelit, s csak az 
esküvő alatt láthatja mindenki, addig csak az apja, az 
anyja, a rokonai illetve a pap. Ezt bárki szívesen 
elmondja nekik. 

 
A reggeli alatt Estella a beszélőkéjét használja, 

a hitről kérdezgeti őket, hogy honnan jöttek, mit 
szeretnének, ki küldte őket, s egy egyszerű 
tudásvágyó lánynak tűnik, mintsem boszorkának. 
Annyi bizonyos, hogy kérdései nyomán igyekszik 
kiismeri valamennyire a karaktereket, ha lehet, a 
papokkal még a jelképet is megmutattatja, hiszen ő 
még sosem látott ilyet, de az apja már mesélt róla 
neki, és mondta, hogy milyen szépek vannak. 

 
A reggelinél meséljük még két női 

mellékszereplő feltűnését is, akik szintén 
próbálnak közel kerülni a karakterekhez. 

 
Egyikőjük Therese, aki egész életében ki 

akart törni ebből a zárt, konzervatív közösségből, 
ahol csak egymás között lehet házasodni, és jó 
shadoni hagyomány szerint a nőnek semmi joga 
nincs, legfeljebb a hallgatásé. Az egyetlen kitörési 
mód pedig a házasság, amit egy szexuális 
élménnyel kíván előkészíteni, hiszen – gondolja – 
ha elveteti a szüzességét az egyik karakterrel, 
akkor azzal tudja zsarolni őt, hogy vegye el 
feleségül és vigye magával, ha elmegy a faluból. 
Szóval Therese az a fajta csípőringatós, szépséges 
lány, akire ránézve a karkaterek egyből elfelejtik, 
hogy esetleg Estellára gyanakodtak volna az 
imént, és rögtön Therese lesz az, aki a sablon 
boszorkány-elképzelésnek megfelel. 

 
A másik NJK Estella vetélytársa, név 

szerint Rubilia, akinek esze ágában sincs kitörni 
vagy összeházasodni, sokkal inkább a szexuális 
élményre irányuló vágya hajtja azóta, amióta egy 
naiv zarándokot az ujja köré csavart és 
megismerte az ezzel járó örömöket. Egy szó mint 
száz, a karakterek közül kiválasztja a legszebbet 
magának, s azzal próbálkozik, igyekszik 



MAGUS                                                                             A fátyolos hölgy                                                        Kalandozok.hu 

8 
 

megfűzni s aztán valami okkal a kunyhójába 
vinni, elszakítani a csapattól. Arra persze figyel, 
hogy nehogy a Domvik-pap, ha van a csapatban, 
meghallja ezt, mert ez a fajta magatartás eretnek 
és büntetendő az ő szemében, s ezt Rubilia is 
tudja jól. Ha ezzel a karakterrel nem boldogul, 
makacsul próbálkozik tovább egészen az utolsó 
karakterig. Ő szintén jól jön ebben az esetben 
Estellának, hiszen így még kevésbé kell tartania a 
lelepleződéstől. Rubilia boszorkánygyanús 
mivoltját segíti az is, hogy elméjét 8E-nyi statikus 
pszi-pajzs védi mind asztrálisan, mind 
mentálisan. Ezt Umbar Syanas építette neki a 
seyrine parancsára, hogy ezzel is elterelje az 
esetleges kíváncsiskodók figyelmét szolgájáról. 

 
Miután megtudta hogy ki mennyire képes a 

mágia forgatására, előadja a kendős történetet, és 
igyekszik valakit elrángatni oda. Nagyon 
meggyőzően játssza, hogy fél, s hogy szüksége van 
egy segítőre, így a karakterek közül egyvalaki 
biztosan elmegy vele a Mártírdombhoz, ha jellemet 
játszik, (márpedig azt nem árt egy versenyen) 

 
A Mártírdomb mellett aztán pár percig 

keresgeti a nem létező kendőt, majd öt perc után (ez 
ugyebár 30 kör, az -30E a pajzsból) a veréb 
familiárisával jelez a démonnak, aki a közelben 
tartózkodik. A kis boszorkány a jelzés után Bűbájjal 
sújtja az összes jelenlévőt, de teszi ezt titokban, 
suttogva halkan, megfelelő távolságban a csapattól. 

 
A jelzés és a bűbájsorozat után megkéri az 

egyiküket, hogy nézze már meg a kendőt visszább az 
úton, hogy szaladtában nem egy fa szedte-e le róla. 
Ezt a karakter úgymond köteles megtenni, a Bűbáj 
feladata gondoskodni erről. 

 
Shiassa erre az egyre aztán a Szerelemvarázst 

mondja el, majd elcsalja a szerencsétlent 
búvóhelyére, arra a bizonyos tisztásra, bele a kis 
barlangocskába a föld alatt. Itt aztán leteperi, a 
Rabszolga ölelést alkalmazza, majd visszanyeri a 
Mana-pontjait, s még az aktus alatt elveszi a 
felelősségérzetét is, majd szájzárat tesz rá, hogy ne 
mondhassa ki azt, hogy „nő” illetve hogy „tisztás”, 
továbbá a „szeretkezés” szavakat, s hogy a 
gondolataiban is képtelen legyen megfogalmazni 
őket. (Felelősségérzet megszüntetése illetve 
Nyelvbéklyó háromszor) Ezután újra feltölti Mp-it. 

 
Ezt követően megparancsolja ujdonsült 

szolgájának, hogy valami módon állítsa félre a 
csapat női tagjait, ha vannak ilyenek. 

 
Estella ezalatt visszatér a többi 

karakterrel a faluba, ahol a lakók már esküvőre 
készülődnek, s itt elhagyja őket azzal, hogy 
megnézi, nincs-e mégis a kendő a házában 
valahol. Theunt elzavarja a faluból, a közeli 
folyóhoz küldi, hogy az ott várja meg (Theun 
hasonló kezelésben részesült, mint fentebb a 
karakter, csak Estella hajtotta végre rajta a 
varázslatokat, így Theun érte őrül meg. A 
jegyességet csak azért nem bontja fel, mert nem 
kapott rá parancsot). A boszorkány a szobájába 
egy koponyát tesz, egy szarvas vérét 
felhasználva egy hosszú nyelű seprűvel kosfejet 
rajzol a falra és éjszín gyertyákat gyújt meg  
egy ötszögben (ezeknek nincs mágikus hatása, 
csupán a színük végett és az elrendezés végett 
fontosak), melynek középpontjába egy szívet 
tesz. (A koponyát a falu temetőjéből ásta ki a 
démon az előző este, a szarvast a farkas ölte 
meg. Az állat vérét a démon fogta fel egy 
köcsögbe. A szív ezé a szarvasé, hozzá nem 
értő számára akár emberszívnek is tűnhet. 
Hozzáértésnek az Élettan (Af) vagy a 
Gyógyítás (Mf) számít. Ezt a három dolgot a 
seyrine elrejtette úgy, hogy közel legyen a 
faluhoz de mégis csak Estella találja meg – 
elásta az este. A fekete gyertyákat Estella 
csinálta két napja. Egy szó, mint száz, a kis 
boszorkány ezeket felhasználva villámgyorsan 
átalakítja a kis kunyhót, majd kirohan onnan, 
elfehéredve, s ha van, akkor a Domvik-paphoz, 
ha nincs, akkor egy pyarroni paphoz (akár a 
Della-paphoz is) rohan, hogy jöjjön azonnal, 
mert ördög szállta meg a házát. 

 
A karakterek vizsgálódhatnak, ha esetleg 

megkérdezik Estellát, akkor eldadogja, hogy 
bizonyosan Theun volt az, aki ezt tette. Azt 
mondja, hogy Theun már napok óta furcsán 
viselkedik, néha különös dolgokat beszél egy 
idegen nyelven, s négyszemközt is durva vele, 
erőszakoskodik, csak nem merte mondani 
szinte senkinek eleddig, hiszen félt a férfitól. 
Azt mondja, hogy erről csak Nathan, meg Quan 
tudnak, csak nekik merte elmondani. 
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Nathannak azért, mert ő az apja, Quannak 
pedig azért, mert szereti őt. (Ez valóban így 
van, Estella szereti a pásztort, csak fordítva 
nem igaz ez). Aztán zokogni kezd, majd 
felnéz az égre, színpadiasan felkiált: „Ó 
Sianna, miért egy ilyenbe kellett 
beleszeretned?” Ezzel elájul, bizonyosan a 
sokktól, gondolhatják a karakterek. Ez 
persze nem igaz, a familiáris mágiát 
használva a seyrine hajlékához megy, aki 
éppen most ereszti el a rabbá tett karaktert, 
s verébként a földbe írja neki, hogy „Gyere 
a faluba”. Ezután visszatér a testébe, 
magához tér. 

 
Az emberek valószínűleg 

odacsődülnek, és ha a karakterek nem 
állítják meg őket, be is néznek, s 
elszörnyednek attól, amit látnak, s mindenki 
gondolkozik, hogy vajon ki tehette, ki 
csinálhatott ilyen szörnyűséget szegény 
leány házában, stb. 

 
Estella, amint magához tér, beszél 

erről-arról kicsit, nyilván a karakterek 
megkérdezgetik, hogy jól van-e, ilyesmi. 
Egy olyan öt-hat perccel eszmélése után, ha 
addig nem kérdezik meg a karakterek, 
elmondja, hogy Theun szereti a dombot és a 
környékét, minden nap oda jár, ki tudja, 
miért. „Nem tudom, mit csinálhat ott... 
Bizonyosan az ördöggel cimborál!”  

 
E szavvakra a karakterek minden 

bizonnyal elhagyják a falut, hogy 
megkeressék és megbüntessék a ranagolita 
Theunt, aki persze nem lesz a dombnál. 
Még. 

 
A karakterek távozásával Estella a 

folyóhoz megy, a falusiaknak azt mondja, 
hogy kicsit bevizezi az arcát, lehet, hogy a 
nagy meleg (tűz a nap egész álló nap) miatt 
vesztette el az eszméletét, s egy kis 
felfrissítés jól jön. Itt a folyónál Theunnal 
találkozik, s szenvedélyes csókok közepette 
azt mondja, hogy menjenek a dombhoz, ott 
az övé lehet, még az esküvő előtt, mert ő 
már nem bírja tovább. A szerelmes férfi 
igazán megörül ennek, s azonnal el is indul 

Estella után, aki a karjánál fogva húzza, néha 
megállva csókolózni egy keveset, hogy a 
karaktereknél nehogy hamarabb odaérjenek a 
Mártírdombhoz. 

 
A démon figyeli a farkas képében 

tanítványának lépéseit, s mikor a boszorkány fél 
úton játhat körülbelül a domb felé, megparancsolja 
Nathannak és a leiosznak, no meg Quannak is, hogy 
végezzenek a női karakterekkel. Ha ezek is elmentek 
a domb felé, ahárom férfi nyilván oda indul, ha nem, 
akkor valahogy a faluban szervezik meg vesztüket, 
mondjuk a folyóhoz viszik őket, vagy behívják őket 
egy italra, ilyesmi. Felelősségérzetük nincs, révén 
elvették tőlük, ezért nem gondolják azt, hogy bűnös 
megölni a nőket, de azért valahol érzik, ezért nem 
akarják, hogy a többi falubeli lássa. 

 
A karakterek akár mintegy öt percet várnak a 

dombnál, valószínűleg a bűnöst keresve, mikor 
megérkeznek a falubeliek (Estella és Theun 
mindenképpen, illetve esetlegesen a három férfi is, 
mely utóbbi a női karakterek hollététől függ) Estella 
útközben tőrével, mit a köténye zsebében hord, 
megvágja az arcát és a bal karját is egy kicsit, majd a 
tőrt Theun kezébe adja. Mielőtt a Mártírdomb körüli 
tisztásra érrnének, odasúgja Theunnak, hogy az 
mindig kövesse, bármi történjék is, majd kicsit 
megtépi a ruháját. Ezzel kiront a rétre, megvágott 
arccal és karral, megszaggatott kötényben, kötőben 
és szoknyában, s felkiált, hogy itt az eltévelyedett, s 
zokogva a háta mögő mutat, ahol is Theun, tőrrel a 
kezében, kilép a fák közül. Estella elesik, s a 
fenekén csúszva a karakterek felé hátrál, s közbe 
egyre csak zokog. Theun a parancsnak 
engedelmeskedve nem tehet mást, követi. Ha 
Nathanék itt vannak, mit sem törődve a lánnyal és 
Theunnal, zombiként rontanak a női karakterre, 
karakterekre. 

 
A helyzetet a játékosoknak kell kezelniük. A 

legvalószínűbb ebben az esetben, hogy ha eleddig 
nem jöttek volna rá Estella boszorkányi mivoltjára, 
az, hogy Theunban fogják látni az ellenséget, s őt 
támadják meg. A másik megoldást a mágia jelenti, 
hiszen egyszerű, emberi szóval nem lehet 
meggyőzni őket. Ha itt vannak a nők, itt van a 
seyrine rabszolgája is, aki a csapatot belülről bontja, 
s a barátaira támad ebben a kritikus helyzetben. 
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Ne feledkezzünk meg a nőkről, a három férfi 
ekkor, ezzel egyidőben lép akcióba. 

 
Shiassa farkasként szemléli az események 

alakulását egy-két körig, majd, immár nőként, 
parancsba adja Yuornak és Ashernek, hogy öljék 
meg Estella két hugát. Ez ugyebár nem szerepelt a 
lány tervei között, dehát miért is számított igaz 
barátságra egy démonnal. A két férfi elcsalja az 
ikreket az erdőbe („A papnak el kellene hoznunk 
egy pár gyertyát, egy kis szőnyeget, meg egyebeket 
a fenyőtemplomból. Segítenél?”) Az erdőben, ahol a 
Fátyolos Hölgy jön szembe véletlen pont, brutális 
módon megölik őket: a démon „Állj!”-t parancsol 
mindkettőnek. Ahogy megtorpannak, Asher (halász) 
a szigonyt az egyik torkába vágja, míg Your ezzel 
egyidőben baltával szétcsapja a másik fejét. A 
lányoknak esélyük sincs a sikoltásra vagy a 
menekülésre. 

 
Estella, ha harcra kerül a sor a Mártírdombnál, 

elsündörög a falu felé. Ha nincs harc, a csapattal és a 
falusiakkal együtt tér vissza (vagy már rájöttek, 
hogy boszorkány, ekkor valószínüleg a csapat 
nélküle tér vissza, ekkor ld. később). 

 
Visszafelé még út közben azt mondja, hogy 

most fut, mert mihamarabb el kell mondania a 
gyászhírt/örömhírt (ez attól függ, hogy megölték-e a 
falusiakat, vagy sem), s neki bizonyosan jobban 
hisznek majd, mint a karaktereknek, hiszen, bár 
kedvesek a falusiak, azért nem szeretnek elhinni 
idegeneknek sok mindent, és amúgy is, ez a Theun-
féle dolog bizonyosan felzaklatta őket. Elmondja, 
hogy mi történne, ha odamennének és elmondanák, 
hogy megöltek négy férfit a faluból, köztük a falu 
papját és Nathant – akkor ugyanis megkötöznék a 
karaktereket és hamarosan megölnék őket, a falu 
törvényeinek megfelelően. A másik esetben pedig 
azt mondja, hogy az esküvő mellett így a gonosztól 
való szabadulást is megünnepelhetik a faluban. 
Mindenképpen a csapat előtt szeretne eljutni a 
faluba, hogy azt felkészítse az illendő fogadásra. Ha 
a karakterek valamiképpen rájönnek a seyrine 
hatására és őutána erednek, akkor azt mondja, hogy 
ez nem lánykáknak való, inkább a falu biztonságába 
vonul vissza. 

 
A faluba érve hangosan zihálva, tépett 

ruhákban, izzadtan fut az asztalhoz, s arra állva 

mondja: „Az idegenek! Az idegenek megölik 
apámat meg a papot! Őket is megszállta 
valami! Véres harc folyik a dombnál! 
Segítenünk kell apámnak! Szegény Theun is ott 
vész, ha nem megyünk azonnal” Ilyen, és ehhez 
hasonló szavakkal állítja be ártatlannak a 
falubelieket és bűnös gyilkosoknak az 
idegeneket. 

 
A falubeliek erre vasvillával és ásóval, 

ehhez hasonló eszközökkel indulnak illendően 
fogadni a csapatot. Ha a falubeliek még életben 
vannak, s így jönnek visszafelé, a tömeg 
megzavarodva áll felfegyverkezve az úton. Ha 
Nathanék halottak, a falu rájuk ront, s nem 
kegyelmeznek. 

 
Estella semmiképp sem tart a tömeggel, 

mesteréhez indul, csak hogy lássa annak művét, 
a halott ikreket, a kevéssel mellettük fekvő 
démont és a gyilkosokat, meglehetősen intim 
helyzetben. A démon éppen a Mp-it nyeri 
vissza. Estella, látva testvérei hulláját, 
hangosan, messze szállóan üvölt fel, amit 
mindenképpen meghall a csapat, akik vagy még 
a dombnál harcolnak, vagy már a falusiakkal, 
vagy éppen most találkoznak velük (a 
karakterek cselekedeteitől és a Km döntésétől 
függ). A csapat erre úgy reagál, ahogy akar. A 
falusiaktól így vagy úgy megtudják, hogy 
„Estella mondta, hogy mit tettetek”. Ezt vagy 
gyűlölködve mondják, mielőtt támadnának, 
vagy zavarodottan, hogy ha ezt mondta, és 
mégsem ez történt, akkor mi van. 

 
Estella rátámad mesterére, de harca 

kudarcra van ítélve – Mp-i meglehetősen közel 
vannak a nullához, tőre nincs nála. A fegyver, 
amit használ, a favágó fejszéje, ezzel próbálja 
meg legyőzni a démont, aki csak hangosan, 
vijjogva felnevet, hiszen nem is tudnak kárt 
tenni benne a baltával. Nevetését szintén hallja 
a csapat. Miután a démon jót nevetett Estellán, 
egy Futótűzzel elintézi, neki ugyanis van Mp-
je, amit a két férfinak köszönhet. 

 
Estella halála után elérkezettnek látja az 

időt arra, hogy a csapat maradékát is kivégezze, 
ha van még ilyen. Meghagyja a két szolgájának, 
hogy miután a csapat bement abba a házba, 
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ahova ő, gyújtsák rájuk az épületet. Ha van 
még csapat, akkor megmutatja magát nekik, 
„én öltem meg Fuerzát” – mondja, majd 
futva a faluba megy, s ott abba a házba, ami 
alatt a régi föld alá vájt járatok egyik van. 
Itt meggyujt egy pár gyertyát, amiket vész 
esetére még régebben helyezett el itt. Öt 
darab vörös gyertya van itt, mindet 
meggyújtja, így várja be a karaktereket.. A 
gyertyák erőssége maximális, amit létre tud 
hozni, tehát 20. Ez ellen kell AME és MME 
dobás, a Mártírdombnál csökkentett 
értékkel szemben. A járat leírása később 
található meg a modulban. 

 
Ahogy a karakterek leereszkednek a 

járatba, a két szolga rájuk csapja az ajtót, 
elreteszelik, majd meggyújtják a falakat. A 
falusiak tiltakozására úgy válaszolnak, hogy 
muszáj megtenniük, mert Fuerza haláláért 
nem a Hölgy a felelős, hanem a karakterek, 
hiszen azért érdeklődnek annyira minden 
iránt, ami azzal kapcsolatos, mert 
kíváncsiak, hogy mit tudtak meg a 
bűntényről. Sokáig vitatkoznak, egész 
addig, míg össze nem dől az épület. A 
karaktereknek tulajdonképpen nincs esélyük 
ekkor már a kijutásra. 

 
Ha mégis sikerülne, onnantól a 

cselekvés joga teljesen szabad, az 
ellenségek elhullottak, a bosszú beteljesült. 
Csak a falusiak elhiszik-e vajon? Ez a Km 
döntésén múlik, meg azon, hogy mennyire 
tetszett nekik a csapat játéka. 

 
VÉGE 

 

A „Mi van, ha...” kérdésekre 
adott válaszok 

 
... a karakterek nem cselekednek 

jellemüknek megfelelően? 
 Semmi baj, a két nőnek így is 

módjában áll valamiképpen félreállítani 
őket, a Km használja ki teljes mértékben a 
tudástárakat, szolgákat. Akár az is 

megtörténhet, hogy a Fátyolos Hölgy hamarabb 
látogatást tesz s lemegy a járatába, Estella persze él 
és virul, s a lemenő karaktereket két oldalról 
támadják meg. 

 
... Estella boszorkányságára fény derül? 
 Ez esetben a seyrine egyedül ténykedik 

tovább. Talán felmerül a karakterekben a kérdés, 
hogy hogyan lett itt, Domvik háta mögött egy kis 
lányból boszokrány, s a megfelelő ismeretekkel 
kideríthető a válasz, ekkor azonban kis 
kérdezősködés után megtudhatják, hogy a Fátyolos 
Hölgy is erre van még valahol, néha látják. A 
seyrine ekkor taktikát változtat, egyedül végzi be, 
amit be kell, a Mártírdomb erejét és szépségét 
kihasználva. 

 
... a karakterek egyszerűen nek hajlandók 

elhagyni a falut, a tömeget? 
 Nos, ez talán a legnagyobb baj, mert a lényeg 

pont a csapat széttagolásában lenne. Emlékeztessük 
őket arra, hogy Fuerza nem a falu közepén esett el, 
hanem a Mártírbarlangban, s hogy valami 
érdemleges eredményre jussanak, mindenképpen 
szükséges azt is megtekinteni. Innen aztán mennek 
tovább az események maguktól, a leírtak szerint. 

 
...a varázsló Aszrál-, illetve Mentálszemmel 

próbálkozik? 
 Ebben az esetben nem lát semmi olyat, 

amivel Estella leleplezhető lenne, ugyanis a falu 
minden lakójától Asztrál-, és Mentálfonál fut 
egészen a dombig. A síkra pillantva a karakter 
ráadásul Akaraterő-próbát köteles tenni, melynek 
sikertelensége esetén 1k6 körre a kábulat hatása alá 
kerül. A seyrine búvóhelye egészen közel van a 
dombhoz, ezért nincs feltűnően másfelé induló fonál 
senkitől. 

 
Ehelyütt kell még megemlíteni azt, hogy 

központi döntés alapján a varázsló karakter csak 
akkor érzékeli a zónáján belül működő aktív 
varázslatokat, ha arra külön koncentrál, tehát 
egyfajta Pszi-pont felhasználását nem igénylő 
érzékelési metódust folytat. Ez idő alatt 
természetesen nem harcolhat. Automatikusan a 
képesség nem működik. 

 
Lehet, hogy az események nagyon kötöttnek 

tűnnek, de a csapat sok esetben nem tud mást mit 
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csinálni vagy a mágia miatt, vagy a küldetésük 
miatt. Ha mégis mást akarnak tenni, el kell a 
tagoknak magyaráznunk, hogy bizonyos 
kötöttségekkel számolniuk kell. 

 
Ha végképp nincs ötletetek, forduljatok a többi 

mesélőhöz, bizonnyal szívesen adnak majd 
gyilkolási tanácsokat. 

 

A Mártírdomb 
A Mártírdomb a falu középpontjától mintegy 

mérföldnyire helyezkedik el, egy kis, hatvan-hetven 
méter átmérőjű tisztulat közepén. A fák közül a kis, 
alig látható földúton egy takaros, zöld tisztásra 
jutunk, közepén kis dombocskával, alig tizenöt 
méteres magassággal, és negyven méteres 
átmérővel, viszonylagos kör alappal. A domb 
tetején, méteres oldalhosszúságú szeptagramma. A 
földút a tisztás szélén abbamarad, a domb azonban 
megnyílni látszik, egy hatalmas barlang szája tátong 
az érkezők felé. 

A barlang, a helyiek szerint Mártírbarlang, 
meglehetősen tágas, legnagyobb belmagassága tíz 
méter, átmérője körülbelül huszonhat méter. A 
bejárattal szemben a szürke falon sötétszürke 
égésnyom, s a fal tövében porhalom, benne egy 
állkapoccsal. A fal több helyütt véres, illetve 
helyenként hatalmas darabokat téptek ki belőle 
embertelen karmok vagy kardcsapások. 

A domb, illetve barlang a múlt eseményeinek 
folytán bizonyos hatásokkal jár az ötven lábnyi 
környezetében tartózkodókra: 

A helyhez kötődő, túlcsorduló érzelmi többlet 
maradandó változásokat hozott az asztrális síkon. 
Ilyenek voltak a düh, a bosszúvágy, a lemondás, az 
áldozatvállalás, a hit illetve a gyűlölet. Ezen asztrális 
sík-beli változás következménye az, hogy a 
mágiahasználók itt könnyebben tudják befolyásolni 
az áldozataik érzelmeit. Minden asztrális ME-re 
jogosító varázslat E-je 5-tel nő. 

Az asztrális sík valamiért azonban nem csak 
megerősíti ezen támadásokat, hanem a védfalat is 
folyamatosan bontja, s teszi ezt oly alattomosan, 
hogy a vész, megfelelő óvintézkedések nélkül csak 
az utolsó pillanatban érzékelhető. Ez 
játéktechnikailag azt jelenti, hogy minden körben 
1E-vel csökkennek az asztrális pajzsok a 
Mártírdomb körzetében való tartózkodás ideje alatt. 

Először a dinamikus, aztán a statikus pajzs 
bomlik le. Ez a romlás csak akkor vehető észre, 
ha az illető elméjét Membrán óvja illetve ha a 
statikus pszi-pajzs ereje 5 alá csökken, illetve 
ha egy varázsló Asztrálszemmel tekint az 
illetőre. A Slan-pajzsok szintén csökkennek. 

Ha már a lélek síkjainál tartunk, 
mindenképpen fontos megemlíteni, hogy 
mindazok, akiknek a domb már egyetlen 
egyszer is megpróbálta bontani a pajzsát, tehát 
minden falubeli, és egy idő után a karakterek is, 
tehát mindezek elméjével mentális és asztrális 
fonalat alakít ki a hely. Ez annyit jelent, hogy 
onnantól kezdve, hogy egy kört eltöltöttek a 
karakterek a domb 50 méteres környékén, 
kialakul egy látható fonál a lélek két síkján, ami 
e helyhez kötődik. 

Az uweliták számára a hely szent, mivel 
bosszú teljesült itt be, nem is oly régen. Sebeik 
elfertőződésére nincs esély, Fp-ik és Ép-ik 
háromszoros sebességgel jönnek vissza, s napi 
hatszor képesek elméiket Mp-vel feltölteni.  
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NJK-k 

Estella Arco 

4. szintű boszorkány 
Jellem: káosz 
Vallás: - (Domvik) 

 
A 18 éves lányt anyja 8 éves korában 

hagyta magára saját kis hatalommániájával, 
nagyratörésével és bírhatatlanságával. 
Akkor persze még nem jelentkezett ez 
másban, mintsem abban, hogy húgaitól 
elvette a rongybabákat. A lelkének jót tett a 
démon ajánlata, gondolkodás nélkül 
belement, s nem érdekelte az ár. Azóta 
rengeteget megtanult, s biztos benne, hogy 
a házasság megakadályozásában nem lehet 
senki sem ellenére. 

 Estella 160 cm magas, karcsú, 
tökéletes testalkatú lány, hófehér fogakkal, 
nagy, mogyoróbarna szemekkel és hosszú, 
hátközépig érő, barna hajjal, amit gyakran 
különböző szalagokkal fog össze. Ajkai is 
érzékiek, mozgásában a kibontakozó 
nőiesség tükröződik, olyasfajta, mint mikor 
valaki felfedezi, hogy mije is van. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erő 8 
Állóképesség 10 
Gyorsaság 13 
Ügyesség 14 
Egészség 14 
Szépség 18 
Intelligencia 16 
Akaraterő 16 
Asztrál 14 

 
Ép 7 MME 6 
Fp 22 Pszi - 
AME 4 Mp 32 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Fegyverdobás (tőr) Af 
Herbalizmus Af 
Méregkeverés/semlegesítés Mf 
Sebgyógyítás Af 
Szexuális kultúra Af 
Vallás Af 
Lélektan Af 
Színészet Mf 
Mágiaismeret (szakrális) Af 
Erdőjárás Af 

 
Nyelvek 

Shadoni Af (5) 
Pyar Af (4) 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sebzés 

Tőr 1 31 32 82 K6 
 
Megjegyzés: Veréb familiáris (Ép: 1, Fp:2, 

Ké:5, Té:10, Vé:50 ) 
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Shiassa 

Seyrine 
Jellem: káosz, halál 
Vallás: - 

 
Shiassa léttörténete fentebb olvasható. 

Gonoszságáról ódákat lehetne zengeni, gyűlöletéről 
hasonlóképp. A karakterek ellen kíméletlenül lép fel, 
nincs tekintettel sem családra, sem barátra, és főként 
nem istenre. Az Yneven töltött idő alatt (50 év) több, 
túléléséhez nélkülözhetetlen képzettséget elsajátított, 
s ezeket aztán alkalmazta is, megbizonyosodva 
hasznosságukról. 

 A seyrine megjelenésében leginkább egy 
gyönyörű embernőre emlékeztet. Hihetetlen 
szépségét mindössze egyszínű bordó szeme 
csökkenti, melynek közepén a pupilla keskeny, 
függőleges fekete csík csupán. Fogai tűhegyesek, 
inkább állatéra, mint emberére emlékeztetnek. A 
fátylat ezért viselte, hogy elfedje száját, s szemeit 
mindig lesütötte, nagyon ritkán nézett rá valakire, 
akkor azonban a Szépségvarázs segítette, hogy ne 
lepleződjön le. Kékszínű, átlátszó selyemruhát visel, 
vörös selyemövvel átkötve. 

 
 
 
 
 
 
 

Erő 10 
Állóképesség 10 
Gyorsaság 13 
Ügyesség 14 
Egészség 14 
Szépség 20 
Intelligencia 16 
Akaraterő 16 
Asztrál 14 

 
Ép 22 MME 6 
Fp nincs Pszi - 
AME 4 Mp 32 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Fegyverdobás (tőr) Af 
Herbalizmus Af 
Méregkeverés/semlegesítés Mf 
Sebgyógyítás Af 
Szexuális kultúra Af 
Vallás Mf 
Lélektan Mf 
Színészet Mf 
Mágiaismeret (szakrális) Mf 
Erdőjárás Af 
 

Nyelvek 
Shadoni Af (4) 
Pyar Af (5) 
Gorviki Af (4) 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sebzés 

Alap 1 26 30 90 K2 
 
Megjegyzés: Farkas familiáris (Ép: 20, 

Fp:42, Ké:10, Té:40, Vé:65, Sebzés: K6) 
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Nathan Arco 

A falu vezetője 
Jellem: élet 
Vallás: Domvik 

Nathan 20 éve áll a falu élén, és az 
emberek szeretik. Vezetővé válása előtt 
vadász volt. Három lányánál senkit, még 
Domvikot sem tartja többre, s nem szereti 
jobban, s ez határozza meg minden 
mondatát, gesztusát vagy cselekedetét. 
Asszonyát tíz éve elveszítette, hozzá 
minden nap kijár a temetőbe, bár amióta a 
seyrine befolyása alatt áll, ezen szokásáról 
is le kellett mondania. 

A 45 éves férfi őszülő, barnás haja 
átlagos hosszúságú, hátra van fésülve, 
szemei barnák, amit mindhárom lánya 
örökölt tőle. Arca borostás, ráncos. 
Medvetermetű, 185 cm magas és erős 
izmokkal rendelkezik. Egyszerű, paraszti 
ruhákban jár. 

 
Erő 12 
Állóképesség 11 
Gyorsaság 11 
Ügyesség 12 
Egészség 13 
Szépség 12 
Intelligencia 13 
Akaraterő 13 
Asztrál 13 

 
Ép 7 AME 3 
Fp 17 MME 3 

 
 

Képzettség Fok/% 
Vadászat/halászat Af 
Fegyverhasználat (fejsze) Af 
Fegyverdobás (dárda) Af 
Lélektan Mf 
Erdőjárás Mf 
Csomózás Af 
Futás Af 
Szakma (dárdakészítés) Af 
Lopózás 20% 
Rejtőzés) 25% 

 

 
Nyelvek 

Shadoni Af (4) 
Pyar Af (3) 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sebzés 

Alap 1 11 28 76 K2 
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Umbar Syanas 

3. szintű pap 
Jellem: rend 
Vallás: Domvik 

 
 
A hatvan éves pap tizenöt éve a falut szolgálja 

csak, s Nathannak igen jó barátjává vált ez idő alatt. 
A titkot ő sem ismeri, de nem is kívánta soha 
megismerni. A seyrine támadása gyakorlatilag 
készületlenül, imádkozás közben érte a 
Mártírdombon, s a Szerelemvarázstól fogva már 
minden mindegy volt. 

 Syanas leiosz teljesen kopasz, őszes szakálla 
azonban tekintélyes méretű. Háta kissé hajlott, kezei 
enyhén remegnek, s bár próbál kihúzott háttal járni, 
valójában már görnyedt egy kicsit a háta, csak 
büszkesége nem engedi, hogy botra támaszkodjon. 
Magassága 180 centi lehetett hajdanában, így 
azonban csak 175 centinek tűnik. Véznák a kezei, de 
hangja erőteljes, ritkán remeg meg, parancsoló és 
fennkölt, láthatólag hozzá van szokva, hogy 
hallgatnak szavára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Erő 9 
Állóképesség 11 
Gyorsaság 10 
Ügyesség 10 
Egészség 11 
Szépség 10 
Intelligencia 15 
Akaraterő 15 
Asztrál 14 

 
Ép 22 MME 6 
Fp nincs Pszi - 
AME 4 Mp 32 

 
A Domvik-papnál leírtakon kívül a 

következő képzettségek birtokában van: 
 

Képzettség Fok/% 
Erdőjárás Af 
Hegyjárás Af 
Emberismeret Af 

 
Nyelvek 

Shadoni Af (5) 
Pyar Af (5) 
Gorviki Af (3) 
Dzsad Af (3) 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sebzés 

Alap 1 26 30 90 K2 
 

  



 MAGUS                                                            A fátyolos hölgy                                                                  Kalandozok.hu 

17 
 

Therese 

Jellem: élet, káosz 
Vallás: - (Domvik) 

 
Therese Sempte falujába született 16 

éve, és elérte, hogy ne adják férjhez senki 
fiához, révén az nem tetszett volna neki. A 
lány születésétől fogva csüggött a 
zarándokok meséin, amiket a falun kívüli 
világról meséltek, és míg a többi falubeli 
csak elámulva hallgatta, ő elhatározta, hogy 
kitör ebből a zárt környezetből, amit a falu 
jelent neki, s eltökélten próbálja azóta is 
elvetetni féltve őrzött szüzességét azóta is, 
csak hogy aztán Shadon utazóktól 
megtanult törvényeit, kihasználva aztán 
elvetesse magát, ezzel elnyerve a 
lehetőséget a szabadulásra. Domvik vallását 
hamar hím soviniszta kultuszként tartotta 
számon magában, de ezt képes volt elrejteni 
eddig, hiszen nagyon figyel arra, hogy ez ne 
derülhessen ki itt, ahol annyi a pap és oly 
kevés a nők joga. 

 
Therese szemrevaló teremtés a maga 

160 centijével, hosszú, kevés híján derékig 
érő hajával és szinte fekete, gyermekded 
szemeivel. Karcsú testén mindenféle ruha 
jól áll, a karakterek megszerzése érdekében 
azonban egy saját maga készített lenge, 
egyrészes ruhát hord, ami szabadon hagyja 
a vállait és hátul fűzős, földig érő 
szoknyában végződik, s erre vesz egy sálat. 
A ruha vászonszínű, a sál mélykék. Angyali 
jelenés, ahogy így megjelenik, csípőjét 
ringatva, haját ujja köré csavargatva, 
kipirulva az izgalomtól. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erő 9 
Állóképesség 11 
Gyorsaság 13 
Ügyesség 12 
Egészség 12 
Szépség 15 
Intelligencia 13 
Akaraterő 12 
Asztrál 12 

 
Ép 4 AME 2 
Fp 8 MME 2 

 
Képzettség Fok/% 
Szakma (szabó) Af 
Erdőjárás Af 
Színészet Af 
Jog/törvénykezés Af 
Herbalizmus Af 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sebzés 

Alap 1 10 15 75 K2 
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Rubilia 

Jellem: élet, káosz 
Vallás: - (Domvik) 

 
Rublilia a boszorkánylányhoz hasonlóan 18 

éves, vele együtt nőtt fel, tizenegy éves korukig 
együtt játszottak, tizenkét éves koruktól egymás 
vetélytársai voltak a férfiakért, fiúkért. A házasság 
gondolata csak a hataloméhes Estella fejében 
fogalmazódott meg, Rubilia egész egyszerűen 
örömök szerzésére és okozására használta a testét. 
Apja és anyja meghaltak tíz éves korában, így 
egyedül maradt, nem volt senki, aki nagyon a 
körmére nézhetett volna, a felvigyázóit könnyen 
kijátszhatta. Élvezi minden cseppjét az életnek, s ha 
új utazók, új zarándokok jönnek, azok mind 
számíthatnak a lány hathatós és kitartó 
próbálkozására és ágyba viteli kísérletére, 
kísérleteire. 

 Rubilia, akárcsak két vetélytársa, Estella és 
Therese, igyekszik úgy öltözni, hogy tetsszen a 
karaktereknek, saját maga készítette, testhez álló, 
nagy kivágású len fűzős mellényben és szűk 
nadrágban jelenik meg, arra azonban figyel, hogy a 
falubeliek ezt ne nagyon vegyék észre, ezért egy 
házias köténykét köt magára, ami elöl és hátul is jól 
takarja ruháját, alakját azonban talán még jobban 
kiemeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erő 8 
Állóképesség 10 
Gyorsaság 11 
Ügyesség 14 
Egészség 13 
Szépség 18 
Intelligencia 12 
Akaraterő 11 
Asztrál 13 

 
Ép 5 AME 11 (8 statikus) 
Fp 6 MME 9 (8 statikus) 
 
Képzettség Fok/% 
Szakma (szabó) Af 
Erdőjárás Af 
Színészet Af 
Sebgyógyítás Af 
Szexuális kultúra Af 
Herbalizmus Af 
 

Fegyver T/k Ké Té Vé Sebzés 
Alap 1 10 15 75 K2 
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A falubeliek 

60 fő; 10 gyermek (14 év alatt) és 50 
felnőtt, közülük 26 nő (14-25: 6; 26-40: 11; 
41-60: 8; 61: 1) és 24 férfi (14-25: 4; 26-40: 
10; 41-60: 8; 61+: 2) 

 
Képességeik 9 és 13 között változnak, 

illetve a vadászoknak 1-2 fizikai 
tulajdonságuk eléri a 14-et. Képzettségeik 
foglalkozásaiknak megfelelően általában 
nem leírhatók a rendszer szabályai alapján. 
Az Erdőjárás képzettség Af-ával mind 
rendelkeznek, akik 10 év felett vannak. A 
nők közül számosan bírnak a Herbalizmus 
Af-ával és a Méregsemlegesítés Af-ával is. 
Sebgyógyítás Af-kal is számolhatunk a 

negyvenöt év felettiek esetében. A vadászok, 
halászok és favágók fegyverüket (dárda, szigony, 
fejsze) Af-on képesek használni. 
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