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KEDVES MESÉLŐK ! 

Most, hogy figyelmeteket talán a modult (is) tartalmazó irományra irányítottam (reméljük 

legalábbis a többségetekét), ideje átvenni a legfontosabbakat (hogy utána minél kevesebbet kelljen 

ebből elmagyaráznom egyenként). 

Mivel a dúskeblű szépségekből válogatott képsoraim elemeinek száma is véges, kérlek figyeljetek s 

ha a képek ebben zavarnak, egyszerűen ne vegyétek figyelembe azokat. 

MAGÁRÓL AZ IROMÁNYRÓL  

• Ha valamit nem találsz, keresd a tartalomjegyzékben. 

• Ha a tartalomjegyzékben nem találod, vagy a megfelelő helyen netán nincs említve, 

gondolkodj el, hogy miért lehet ez így. Ha nem jössz rá, csak akkor keress meg kérdéseiddel és 

akkor is emberi hangnemben. 

• Ha nem tetszik valami (sorrend, megfogalmazás, tagoltság, maga a modul) akkor is igyekezz 

ennek ellenére tisztességesen lemesélni amit ki tudsz hozni belőle, ne a játékosok szenvedjenek a 

mi hibáink miatt. Ugyanezért kérlek, hogy figyelmesen olvassátok a modult, készüljetek a mesére. 

Ne a tudatlanságotok vagy felkészületlenségetek legyen mások örömének elrontója. 

• Ha nem jön be a modul, megértem. Ha nem jön be a modul és emiatt a csapatotok issza meg 

ennek a levét, az nem megengedhető. Tiszteljétek meg a csapatot, ahogy a modul írásába hosszú 

órákat és rengeteg energiát fektetőket is azzal, hogy ti is igyekeztek a nektek hibásnak tűnő részeket 

kijavítani, jobbá tenni. 

A MODULRÓL  

• A modul maga nem nehéz – nem úgy mint az, hogy a benne szerepet kapó NJK-k szándékait 

és motivációit megértsétek és meg tudjátok sejtetni, ezeket éreztetni a játékosokkal. 

• Igen jól kidolgozott helyszínnel és családi háttérrel igyekeztünk segíteni a mesélést, ám ha 

valaki úgy dönt, hogy bizonyos részeken saját fantáziáját használná inkább, az sem feltétlenül gond. 

Baj csak abból származhat, ha ezt nem következetesen teszi – a modul logikája által 

megkövetelteket kérlek, tartsátok be. 

• A modul az olvasott mesélők, érdeklődők számára ismerős lehet egyes elemeiben, hiszen 

nem egy vagy két nagy novellista, író vagy akár modulíró alkotott már hasonló, nyomozáson és 

bezártságon alapuló művet. Ennek a modulnak nem az a célja, hogy olyat tárjon az érdeklődő 

közönség elé, amit még sosem látott. Sokkal fontosabb az, hogy a Mentálcsavar Klub és az írók 

felfogásában a szerepjátékon belül első helyen álló és versenyeink értékelésében is legfontosabbnak 

tartott értékeket kiemelje, a résztvevő játékosokat ezeknek megélésére, kijátszására késztesse. 



A MODUL  

A modulról több alfejezetben értekezünk, hogy minél könnyebben érthető és átlátható 

legyen minden mesélő számára. Röviden a következő alfejezetekről, ennek a fejezetnek a 

felépítettségéről: 

Mindenek előtt egy rövid vázlat áll a mesélők rendelkezésére, hogy gyorsan és könnyen 

átláthassák, hogy miről is fog szólni ez a modul. Ennek azért éreztem szükségét, mert reméltem, 

hogy talán könnyebben érthetővé teszi a későbbiekben leírtakat. Másrészt pedig ebben a néhány 

sorban gyorsabban át lehet tekinteni az egész modult, ha valakinek nincs ideje újra elolvasni a 

hosszú leírást. 

Ezután a visszatekintés következik, melyben a múlt eseményeit olvashatja az érdeklődő, azt, 

hogy mi határozza meg a modul eseményeit. Hasznos és fontos ez a mesélőknek, hiszen e nélkül 

nem sok értelme lenne megkezdeni a mesélést egy ehhez hasonló modul esetében. 

Maga a modul mesélői útmutató címen került kifejtésre. Ennek belső tagolásáról érdemes 

pár szót szólni. Mindenek előtt fontos megjegyezni, hogy mivel az eddigi gyakorlat azt mutatja, 

hogy mesélőink két féle mesélési módot szoktak alkalmazni (egyik szerint az improvizáció kerül 

előtérbe, a másik inkább a leírt és pontosan kifejtett tényadatokra alapozza mesélését), így a leírás 

minden egyes alfejezetében akadnak tanácsok mindkét típusú mesélőknek. Az alfejezetek a modul 

ciklusai alapján kerültek megállapításra; egy rövid bevezetés után (melyben értelmezési útmutató 

található és általános jó tanácsok) következik a bemesélés rész. A ciklusok részletes leírásai külön-

külön alfejezetekben (1. ciklus, 2. ciklus, 3. ciklus) kaptak helyet. 

A további kisebb fejezetek a modulhoz szorosan kapcsolódó és fontos adatokat gyűjtik 

egybe. Külön fejezetet szenteltünk a család, a helyszín, a legenda, a játék, az egyéb kiegészítőknek 

valamint Ellina és Shirin motivációinak. 

A modult a játékosokat segítő rajzokat és képeket, Ellina és Shirin részletesen kidolgozott 

statisztikáit az összefoglaló segédanyagok fejezet zárja. 



Rövid vázlat 

A modul azzal kezdődik, hogy a karakterek éppen megérkeznek a Galamb Kastélyba (vagy 

annak szigetére). Meghívásra érkeznek; a Syl Erwyl család feje szólította családjának minden tagját 

s azoknak kísérőit maga mellé, állítása szerint azért, hogy közösen megünnepelhessék neki és a 

feleségének a házassági évfordulóját. A karakterek az idei karakteralkotás szerint jöhettek a család 

tagjaival vagy azok kíséretével; erről bővebben később lehet olvasni. 

Megérkezésük után (annak függvényében, hogy mikorra érkeznek meg pontosan) 

lakosztályukba vezetik őket és van némi idejük kipihenni magukat. Utána a családfő közös 

vacsorával gondolja üdvözölni fáradt családtagjait és azok kíséretét, ezzel megnyitva a három-öt 

nap hosszúra tervezett találkozót. A vacsora alatt beszélgetések, üdvözlések és esetleges 

bemutatkozások mellett érkezik egy titokzatos levél, melyet a családfőnek ad át a Galamb Kastély 

főkomornyikja. A levélen a családi pecsét virít. Altamor kinyitja s fel is olvassa, jókedvében pedig 

nem zavartatja magát nagyon a fenyegető hangvételű versecske olvastán, ami különös, talán akár 

riasztó hatású is lehetne egyébként. Mivel a család feje elüti a dolgot s egyértelműen mókásnak 

tartja, nem kerül többet szóba a vacsora végéig sem. Vacsora után lehetőség van szétnézni, ám a 

több napos odaút után valószínűleg a legtöbben mihamarabb ágyba kívánkoznak inkább. Lefekvés 

után az éjszakai órákban minden karakter, családtag és kísérő arra ébred, hogy a fogadó minden 

egyes lakosztályának ajtaján bedörömbölő szolgálók ébresztgetik őket a szörnyű hírrel; meghalt a 

családfő felesége, Karina. Nemsokára arra is rá lehet jönni, hogy a családfő pedig eltűnt. Karina 

egyértelműen gyilkosság áldozata lett – méghozzá különösnek tűnő gyilkosságé, melynek 

körülményei (úgy néz ki, mintha a nő holttestét madarak csőre csonkította volna meg) aggasztóak 

és egyben érthetetlenek. Annál érdekesebbnek hat, mikor a karakterek arra is rádöbbennek, hogy 

mágiájuk nem hajlandó úgy működni, ahogy ők akarják. Ennek oka egyébként a közelben éppen 

kitört víz alatti vulkán, ami egyébként a szigetet elhagyhatatlanná tévő hatalmas vihart is kavarta. 

Emiatt a víz gyakorlatilag hajózhatatlan, úszhatatlan, a mágia pedig alig-alig használható. Nem 

véletlen, hogy pont ebben az időpontban pont itt került sor a családi találkozóra. Az első ciklus 

nagyjából eddig tart. 



A második ciklus nyomozással, érdeklődéssel, a zavart rokonok ijedelmével kezdődik. A 

karakterek hamar rájöhetnek, hogy a családban eddig uralkodó (a vacsora ideje alatt is megfigyelt) 

törékeny rend felbomlóban van, a gyilkosság egészen vad, eddig rejtett érzelmeknek adott 

lehetőséget arra, hogy előtörjenek. A modul címe hamarosan értelmet nyerhet a felsorakozó 

nyomok, utalások és a család tagjainak viselkedése, tradícióinak megértése alapján. Hamarosan a 

karakterek is megsejthetik; nem csak egy gyilkosról van szó és nem csak egy motivációról, hanem 

egész hálójáról a különböző érdekeknek és érzelmeknek. Előkerülnek nyomok, amik egy régi 

legendához vezetik vissza a karaktereket (ha nyomozni akarnak – ha nem, akkor hamarosan ők is 

gyilkosság áldozataivá, de legalábbis célpontjaivá válnak), más nyomok alapján a család múltja rejti 

a keresett válaszokat. Valójában erről van szó; az egész történéssort a család egy olyan tagja, 

Altamor házasságon kívül más nőtől született lánya (Akiről a családfő maga sem tud egyébként) 

indította el, aki bosszút kívánt állni az egész családon anyja sorsa miatt (lásd a megfelelő leírásánál 

később). Ő és a segítségére sietett féltestvére, aki hasonló okból kereste a lehetőséget az atyján való 

bosszúállásra, több hónapnyi kutakodás és készülés után döntöttek amellett, hogy ezen a helyszínen, 

ebben az időben kezdik el megvalósítani tervüket. A családfő szívébe magát belopó Ellina, aki a 

szigeten dalnokként van jelen Altamor kísérőjeként irányítja az eseményeket a háttérből, ám 

számításai alapján nem sok saját cselekedetre van szükség hiszen féltestvére, Shirin és a 

későbbiekben maguk a családtagok kezdik alakítani az eseménysort. Mivel a család tagjainak 

jelentős része annak reményében érkezett a szigetre, hogy az öreg családfő vagyonáról nyilatkozva 

őt is megnevezi örökösei között, mikor a családfő előbb eltűnik, majd meghal, egymásnak esnek. 

Ezután Ellina és Shirin csak kisebb lökéseket ad az eseményeknek és figyelnek, hogy minden terv 

szerint haladjon. A család megfelelő lelkületű tagjai rokonaik egyenkénti legyilkolásába kezdenek 

eleinte rejtve szándékaikat, majd később egyre nyíltabban. Szándékaik és jellemük alapján két 

csoport jön létre; a farkasok (vagyis azon családtagok és kísérők, szolgálók, akik másokban kárt 

kívánnak tenni önös szándékaik miatt) és a bárányok (azok, akik a rejtélyt próbálják megoldani és 

ártatlanok a gyilkosságokban) csoportja. Az eseményeket ezen két csoport megmozdulásai alakítják 

a továbbiakban. A második ciklus addig tart, míg már csak a karakterek maradnak szinte, amíg oda 

nem jutnak, hogy Ellina és Shirin lassan nem tudják leplezni kilétüket és valós céljaikat. 

A harmadik ciklus a végkifejleté; ebben a részben a karakterek megérthetik, hogy mi is 

történt és befolyásolhatják az események végkifejletét. Rájöhetnek a motivációkra és helyretéve a 

rejtély apró részleteit megérthetik, hogy mennyi minden határozta meg a történéseket. Mivel Ellina 

és Shirin céljai eltérnek egymástól (lásd a motivációiknál) közel sem egyértelmű, hogy melyikük 

tudja keresztülvinni, amit elhatározott. 



A modulban nem nagyon akadnak megfejthetetlen rejtélyek, leküzdhetetlen csapdák vagy 

éppen legyőzhetetlen ellenségek – csak egyszerű emberekről van szó, legtöbbjüknek kasztja sincs 

csak egy-két hasznos képzettsége, ami életformájukból következik. A modul egy olyan élethelyzetet 

dolgoz fel, ami kihívás elé állítja a karakterek emberi énjét, jellemét. Ez egy olyan helyzet, amiben 

nincs egyértelműen jó vagy rossz választási lehetőség, nincs egyértelmű válasz a kérdések jelentős 

részére – minden csak az adott karakterek jellemétől, hozzáállásától függ. Emellett azonban 

értékelni fogjuk a nyomozásból részüket kivevő karakterek ötletességét és azt, hogy mennyi 

mindenre sikerül rájönniük. Mivel a modul szerves részét képezi ez a nyomozás – a karaktereknek 

így vagy úgy jó okuk van arra, hogy rá akarjanak jönni, hogy mi történik -, így sem az egyéni, sem 

a csapat pontozása során nem tekinthetünk el ettől teljesen. 



Visszatekintés 

Ellina múltja 

//Míg a mag a földre hullik 

Földet érve szárba szökken 

Faként ami féreg elemészti 

Többször frigyre lép a földben.// 

Ynev vértől és könnyektől sosem száradó kontinense lehet csupán közelítőleg annyi részre 

szabdalva határokkal, mint amennyi féle nyelv szavai csendültek már fel az óceánok között. 

Különböző népek különböző szavai születtek és haltak már meg az évek során – különböző szavak, 

mégis vannak köztük különösen veszélyesek. 

„Boszorkány” – kevés, a hetedkorban használt nyelv nem ismeri ezt a szót. Jelentése mégis 

minden használójának mást és mást jelent. 

Míg a mag a földre hullik 

Az ifjú, ám annál bájosabb Carrys élete éppen szebbre készült fordulni bármely álmánál, 

bármilyen vágyainál. Egyszerű parasztlányként sosem remélhette, hogy egy nagy kereskedőház ifjú 

nemese tűnteti ki őt szerelmével. Mesébe illő napokat élhetett át. 

Nem így a fiú – Altamor Syl Erwyl. Szüleiről tudta, hogy nem fogják áldásukat adni a 

frigyre, hiszen a lány nem csupán minden rangot, de a nagy összegű hozományt is nélkülözte, 

melytől ők nem voltak hajlandóak eltekinteni. A lányról azonban nem volt képes lemondani ilyen 

könnyen, lángoló vágyától fűtve hamis pap előtt titkon házasságot kötött az amúgy is tapasztalatlan 

és vesztére akkor még hiszékeny lánnyal. Nászuk elhálása és a teste hívásának való elégtétel után 

megriadt tettének súlyától. Nem hiába tanult azonban eddig igen lelkesen minden hájjal megkent 

atyjától; pontosan ki tudta találni, hogy hogyan tudná semmissé tenni vétkét. 

Carrys ébredése meglepő lehetett számára. Legalább olyan hitetlenséggel fogadhatta a 

megjelenő állig felfegyverzett katonákat, mint az ezúttal ervül elhangzó szót, mely ostorcsapásként 

mélyedt szívébe. 

Fölösleges is lenne talán a szó a lány számára vett jelentését firtatnunk. 

Néhány hét múlva, Syl Erwys úrfi eljegyzésének ünnepélyes okán papi és inkvizítori 

vizsgálat nélkül kegyelmet kaphatott; vallatása abbamaradt, őt magát egy jól eldugott kicsiny 

cellába zárták, majd hagyták, hogy élete végéig gondolkodhasson ott vétkein. 

Csupán az őt akkoriban őrző börtönőrök tudhatják, hogy a fogoly vajon miképpen viselte, 

mikor egyszer érintett teste először jeleit mutatta a gyermekáldásnak. Csak ők lehetnek a 

megmondhatói annak is, hogy hogyan s mint jöhetett világra a piciny lánygyermek. 



Földet érve szárba szökken 

Nem tudni, vajon Carrys bája vagy a gyermek ártatlansága vehette-e rá az őröket, hogy azt 

anyjánál hagyják és engedjék általa nevelni. 

Akármi is történt az eldugott kis cellában, - távol a boszorkát már rég elfeledőktől – az évek 

meg nem torpanva pörögtek tovább. 

A gyermek felnőtt, anyja szépségét örökölte, az ő bosszúvágyát itta magába s szíve apja 

miatt virágzott - kőszerű szirmokat vonva maga köré. Anyja halála után az őröknek nem volt oka a 

tömlöcben marasztalni, hiszen nem hallhatták a megtört asszonynak halálos ágyán tett ígéretét. 

Ellina tehát kijutott és egyetlen pillanatra sem feledte, amit tanult. 

Faként ami féreg elemészti 

Felnőttnek tűnhető nőként rótta a világot, hogy a környéket bejárva, s a Syl Erwys ház 

egyre-másra új leveleket eresztő családfáját gondosan tanulmányozva lassan érlelhesse magában a 

haragot. Nemsokára (talán apjától örökölt túlélő ösztöntől fűtve) készen állt tervével, melyhez 

bármilyen általa elérhető eszközt fel is használt. 

Többször frigyre lép a földben 

A róla mit sem tudó apja nyugodt és szépségétől olvadozó szívvel engedte be udvarába az 

éppen messzi vándorlásából odavetődött dalnoklányt. Felesége ekkorra már évek óta szúrós 

szavakon kívül mást nem tudott neki adni, így a hölgynek, aki nem csupán műveltségével és teste 

csábító szépségével, de különös, olykor az ő hangulatához meglepően gyorsan idomuló és az azt 

könnyen megértő természetével is neki hódolt nem volt nehéz dolga. 

Ellina bosszúja azonban nem csak az öreget célozza. Túl régóta tervezgetett ahhoz, hogy 

ilyen könnyen jött siker leállíthassa a benne munkáló haragot. Különösebb nehézségek nélkül vette 

rá az amúgy is folyton gyanakvó és kapzsi férfit, hogy vagyonának örökösét gondosan megfontolva 

annak kilétét válassza meg. Nem volt oly ostoba, hogy magát egyáltalán megemlítse a lehetséges 

örökösök között, így gyanút nem kelthetett senkiben, céljai nem derülhettek ki. Rávette a 

hamarosan már csupán ezzel foglalkozni bíró kereskedőt, hogy teljes rokonságát egy nem messzi, 

hangulatos fogadóba hívassa össze házasságának évfordulójára, ahol majd megfigyelve rokonait 

választhat méltó örököst s nem mellesleg kedveskedhet feleségének. 

Ebben az időben ismerkedett meg a szintén a családhoz szegődött Shirinnel, Altamor másik 

házasságon kívüli gyermekével. A fiú kevéssé tragikus körülmények között nőtt ugyan fel, de 

örökségére és a sokat várt bosszúra éhezve érkezett ő is a családhoz. Ellina könnyen megértette 

magát a fiúval, aki egyébként Altamor feleségének szeretőjévé vált az utóbbi hónapok alatt és 

annak társalkodónőjének álcázva maradt mindig a családi fészek környékén. 



Nyugodtan várta, hogy az egész családot egyetlen helyen tudhassa s saját bűneik folyamába 

fojthassa bele – hiszen ekkorra róluk is igen sokat tudott. Motivációiról a megfelelő fejezetben 

olvashattok bővebben. 

Shirin múltja 

Ellinához hasonló múlt az övé; atyja Altamor Syl Erwyl, anyja pedig egy a korábban a 

háznál szolgáló cselédlány, Dina. 

Shirin fogantatásának története kevésbé drámai, mint féltestvéréé. Az akkor még fiatal, 

életereje és karizmája teljében lévő Altamor a házhoz frissen került éppen nővé érő lányka fejét 

könnyen elcsavarta, a többi pedig már egyértelműnek tűnhet. Miután eleget szórakozott a lánnyal, 

szülei elcsapták Dinát a háztól mondván, hogy ő kezdett ki fiukkal. A lány viszonylag hamar rájött, 

hogy egy másik életet hordoz szíve alatt, így rögtön másik munka után kezdett kutatni. Mivel 

azonban elbocsátásának körülményei miatt nem akarták befogadni egyetlen környéki nemesi háznál 

sem, később pedig már állapota miatt nem tudott dolgozni, ehelyett minél távolabb próbált kerülni 

Anterától, maradék kis pénzéből fenntartva magát. 

Később persze ez nem volt már elég, így eleinte koldulni kényszerült, majd az őt felkaroló 

„nemes lelkű” férfiakat és nőket szolgálni, ahogyan és amikor azok azt megkövetelték. Az így 

összekuporgatott pénzből nevelte fiát úgy, hogy viszonylag keveset tudott mellette lenni, de 

legalább ételt és ruhát tudott biztosítani mindkettejük számára. Ezt a fajta életvitelt azonban nem 

bírta sokáig, pár nappal fia 11. születésnapja után meghalt. 

Shirin ekkor egyedül maradt a Sinemosi Ligában, távol anyja rokonaitól és bárkitől, akit 

ismerhetett volna. Ekkor találkozott későbbi tanítójával, aki korábban anyja szolgáltatásait vette 

igénybe egyszer-másszor. A férfi maga mellé vette a fiút (azóta sem tudni, hogy mit remélhetett 

ettől; talán csak egy tanítványt, talán valakit, aki fia helyett fia lehet) s vele együtt járva a világot 

tanította ki különböző dolgokra, többek között arra, hogy a továbbiakban meg tudja magát védeni 

bárkitől, aki fenyegetné. A fiúnak azonban ennyi nem volt elég – bár nagyon hálás volt a 

tanításokért, tudni akarta, hogy miért kellett anyjának úgy végeznie, ahogy. Ezzel együtt pedig 

családjáról, főleg apjáról akart megtudni dolgokat, így elkezdett kutatni anyja múltjában. 

Évek teltek el s ő testőri szolgálatból vagy egy-egy megbízásból tartotta el magát miután 

elvált mesterétől. Mindeközben egyre közelebb került fogantatásának és múltjának leginkább 

meghatározó személyéhez, Altamorhoz. Taníttatásához mérten úgy döntött, hogy szépen lassan 

közelíti meg a nemest és minél többet megpróbál megtudni a családról, így a nemesi házhoz már 

nőnek álcázva magát került és hamar belopta magát a nemesasszony, Karina szívébe. 

Ezek miatt mikor Ellina is megérkezett a családhoz és egymást körbekémlelve első 

beszélgetéseik után ráeszmélt a hasonlóságokra kettejük között, nem kellett sok, hogy együtt 

kezdjenek el tervezni. 



MESÉLŐI ÚTMUTATÓ  

Ahogy ez már leírásra került korábban, az alább következő fejezetek tagolása minden 

esetben úgy fog alakulni, hogy először leírásra kerülnek az általános történések, melyekhez minden 

mesélőnek tartania kell magát. Ezek után következnek a lehetséges történések – ebben a részben 

található annak összefoglalása, hogy mi történik, ha a karakterek nem tesznek semmit sem annak 

érdekében, hogy bármi máshogyan alakuljon. Ajánlott rész ez azoknak a mesélőknek, akik annyira 

nem szeretnek improvizálni vagy éppen útmutatást keresnek, ötleteket a meséléshez. 

Bevezetés 

Fontos, hogy a mesélő nézze át a karakteralkotást, mielőtt csapatának karakterlapjait 

kezdené átgondolni, hiszen idén néhány olyan dolog is került bele, ami eddig egyszer sem volt 

(kegyek és átkok; bemesélési ágak (lehet családtaggal vagy kísérővel jönni, három féle különböző 

ágon); kapcsolódó, semleges és ellenkező kasztok és fajok; elvárt jellemvonások). Azt is meg kell 

jegyezni, hogy az idei versenyen a mesélők is pontozva lesznek a csapat által, méghozzá főleg 

felkészültségük és körültekintésük alapján – ebben a rendszerben pedig értékes pontokat érhet az, 

ha egy mesélő pontosan ismeri a karakteralkotást és a játékosok esetleges hibáit ki tudja javítani, 

szólni tud róla azoknak. Másfelől pedig a mesélő az alapján is elvárt, hogy pontozza csapatát, hogy 

azok helyesen meg tudták-e alkotni karakterüket. 

A modul három ciklusból áll. Ezeknek lejátszására a játékon belül három-öt nap áll a 

karakterek rendelkezésére maximum (természetesen sokkal gyorsabban is végezhetnek a modullal; 

például, ha meghalnak vagy már az első napokban sikerül megoldaniuk a rejtélyt). Játék fölött 

nagyjából másfél naptól két és fél napig tarthat a játék. A bemesélésre és az első ciklusra együtt 

érdemes legalább két, de inkább négy-öt órát hagyni, hogy valóban minél alaposabb lehessen a 

mesélő, sikerüljön minden fontos részletre, az előtörténetekre és a karakterek motivációira fényt 

deríteni, hiszen ez a játékosok pontozása miatt fontos. A második ciklusra jóval több időt kell 

szánni, hiszen ez gyakorlatilag a legfontosabb része a modulnak. Erre nagyjából hat-tíz óra kellene, 

hogy elég legyen. Az utolsó ciklus gyorsan letudható, a tapasztalat azt mutatja, hogy akár két óra 

alatt vége lehet. 

Mivel a modulhoz kapcsolódó információk (a helyszín, a család, NJK-k… stb.) száma 

viszonylag nagy, a jobb kereshetőség érdekében az ezeket tárgyaló külön fejezetekre számtalan 

utalás található a megfelelő helyeken. Nyilván zavaróvá válhat ugyanazokat az utalásokat újra és 

újra olvasni, így arra törekedtünk, hogy ebben a fejezetben az utalások csak egyszer forduljanak elő 

egy adat kapcsán, hiszen a mesélőnek lineárisan kell haladnia a modul olvasásakor, így ezeket 

elméletben elég kell, hogy legyen egyszer olvasnia. 



A játékosoknak készített segédanyagok mindenhol jelentős szerepet töltenek be, ezért 

fontos, hogy a kalandmester az ezekről szóló részeket elolvassa és ha úgy gondolja, akkor az 

olvasottakból szemezgetve adagolja az információkat a karaktereknek. Minden segédanyagnál le 

van írva minden, amire a karakterek rájöhetnek és minden szükséges követelmény (képesség vagy 

képzettség próba, kegy vagy átok… stb.). Ajánlott felhívni a játékosok figyelmét arra, hogy a 

segédanyagok kinézete is sokat elárulhat számukra, ahogy minden tollvonás és kifejezés is. Legtöbb 

esetben amit ők látnak, azt látják a karaktereik is. 

 

 Mivel a kaland ideje alatt a tó vulkánja épp működésbe lép, a varázshasználat meglehetősen 

nehézkessé válik. A kaland kezdetén, hételő napján még mindössze 5% a játékosok esélye arra, 

hogy egy varázslatot sikerrel használhassanak, s Éjközéptől kezdve minden három óra további 1%-

kal javítja a lehetőségeket (huszonnégy órás nappal számolva). Amennyiben a varázshasználó nem 

dobja meg ezt a százalékot, úgy a varázslat torz mágiaként működik – ha a dobás eredménye 96-00 

közé esik, a varázslat mindenképpen úgy hat, hogy kárt tegyen létrehozójában. 

lásd A helyszín, 34. oldal 
 



Bemesélés 

A karakterek meghívásra érkeznek a Galamb Kastélyba (lásd: A helyszín, 34. oldal), 

a syl Erwyl család (lásd: A család, 26 oldal) feje, Altmor hívja meg őket házasságának évfordulóját 

ünnepelni, egy nekik címzett levélben (lásd: Segédanyagok, 1. számú segédanyag, 63. oldal). 

Természetesen az idősödő családfő célja kicsit más; ezt a karakterek is megsejthetik a levél és a 

kapcsolódó kegy (A család kegye: ismertség, lásd: Karakteralkotás, Kegyek és átkok, 85 oldal) 

birtokában. Amit a levélről megtudhatnak, azt a modul megfelelő részén foglaltuk össze (lásd: 

Segédanyagok, 62. oldal), ebből a szempontból azonban az a fontos, hogy annak sürgető hangvétele 

alapján sejthetik; nem csak a házasság az oka a meghívásnak. Minél magasabb szinten birtokolják a 

kegyet, annál bizonyosabbak lehetnek abban, hogy ez így van, sőt, azt is megsejthetik, hogy 

valószínűleg a családi örökség áll a dolgok hátterében (a kalandmester dolga ennek sejtetése és a 

karakterek szükség esetén történő rávezetése). Természetesen, ha a családról fogalmuk sincs, akkor 

ezt sem igen sejthetik meg. 

A mese nem akkor kezdődik, amikor a karakterek megkapják a meghívót, de érdemes velük 

ettől a ponttól kezdődően átvenni azt, hogy hogyan akarnak előkészülni az utazásra, miket akarnak 

átgondolni, miket és kiket visznek magukkal és miért, mire számítanak. A családdal kapcsolatos 

kegy birtokában a karakterek a családnál leírt háttér-információk közül tudhatnak egyet s mást, 

illetve ismerhetik a viszonylag közismert családfát (lásd: Segédanyagok, 2. számú segédanyag, 

65. oldal) és a család címerét (lásd: Segédanyagok, 3. és 4. számú segédanyag,67. oldal) is. 

A mese valójában akkor veszi kezdetét, amikor a karakterek megérkeznek a Galamb-szigetet 

körülvevő tó partjához, s az ott őket átvivő révésszel megismerkednek. A bemesélés tehát itt ér 

véget és elkezdődhet az első ciklus. 



1. ciklus 

Általános történések 

Az első ciklus kezdetét az jelenti, mikor a bemesélés befejeződött s a karakterek 

megérkeztek a tó partjára (lásd: A helyszín, 34. oldal). Ekkor a révész átviszi őket (annak 

függvényében van ott, hogy vinnie kell-e éppen bármelyik másik érkező családtagot – lásd a 

lehetséges történésekben) a túlpartra, s ha nem érkeznek túl későn, akkor mindenképpen vissza is 

tér azonnal a falu felőli oldalra. Ezt nem csak azért teszi, mert felesége már várja haza az egész 

napos szolgálat után, de azért is, mert sejti, hogy vihar közeleg (falu javasasszonya megjósolta a 

nagy vihart). 

Miután átértek, valószínűleg különösebb fogadóbizottság nélkül kell elindulniuk a ház 

irányába – kivéve persze, ha előre bejelentették érkezésük pontos időpontját s ehhez tartották is 

magukat. Ebben az esetben a szolgálók egyike érkezik eléjük már ide s visszakíséri őket a fogadó 

épületéhez. A sziget, a kert, a melléképületek és az épület pontos leírása a megfelelő fejezetben 

megtalálható. 

A házba beérkezve választható, hogy mennyi családtaggal találkoznak, a lentebbi táblázat 

útmutatásul szolgálhat ehhez. Altamor mindenképpen elvárja, hogy a családtagok érkezésükkor 

keressék fel és személyesen jelentkezzenek nála, ezt a szolgálók tudatják is a karakterekkel. Más 

kötelezettségük azonban nincs, hacsak előtörténetükből nem következik bármi ilyesmi – de érdemes 

a helyszín iránt érdeklődő karakterek figyelmét már most felhívni a belépéskor már remekül látható 

hatalmas, pazar színvilágú képre, mely a lépcsők között látható (lásd A helyszín, 34. oldal; A 

legenda, 54. oldal). 

Elfoglalhatják a részükre már előre kiutalt szállásukat (Etis és Talissa: 1. emelet, nász 

lakosztály; Lirian: 2. emelet, szemből nézve bal oldali magán lakosztály; Malor: 2. emelet, szemből 

nézve jobb oldali lakosztály – többi családtagot lásd A helyszín, 34. oldal) vagy körbejárhatják a 

házat belülről vagy akár kívülről (bár ebben lehet, hogy gátolni fogja őket az egyre fokozódó erejű 

vihar).  

Innentől a vacsoráig a mesélő dolga fokozni a hangulatot, bemesélni a család olyan tagjait, 

akikkel a karakterek találkozhatnak vagy éppen átugrani ezt a részt, ha a játékosok úgy igénylik. 

Mivel a meghívóban az szerepelt, hogy mindenki legkésőbb a Macskák érkezzen meg, ezért a 

vacsorát három órával ez utánra, a Szerelmek órájára tervezték. Ez az időpont azonban nem kötött, 

addig várnak, míg az utolsó családtag is megérkezik (ezt a mesélő döntheti el, de segítségképpen az 

alábbiakban leírásra kerül, hogy ki mikorra tervezi érkezését, lásd Lehetséges történések, 18. oldal). 



A vacsora tehát akkor veszi kezdetét, mikor már mindenki megérkezett a családból. Ekkor a 

karaktereket (akárhol legyenek is ekkor éppen) a szolgálók (lásd A helyszín, 34. oldal) keresik meg 

és értesítik a vacsora közelgő kezdetéről, mely egyébként a földszinti nagy étkezőben kap helyet. 

Ezen minden családtag és minden kísérőjük helyet kap, a testőrök és azok a kísérők, akik 

hivatalosan szolgálói a családtagoknak (nem barátként, társként vagy kísérőként vannak jelen, lásd 

A család, 26. oldal) azonban nem kapnak helyet az asztalnál, mindenki más igen. Alapjában véve 

arra nincsenek szabályok, hogy az öreg kit ki mellé ültet, de az bizonyos, hogy egyelőre igyekszik 

kerülni a nyílt konfliktusok kipattanását – lesz arra lehetőség a következő napokban bőven. Az is 

igaz viszont, hogy nem is igyekszik kímélni általa kevésbé vagy túlzottan kedvelt rokonait (ilyenek 

például Eramann, Lirian és Malor, lásd A család, 26. oldal). Egy lehetséges ültetési rendet az 

alábbiakban láthattok. Az étkezés során elhangzik egy rövid köszöntő, melyet Altamor fogalmaz 

meg s melyben megköszöni az idefáradó rokonoknak, hogy felkeresték a fogadót. Ez után Ellina 

(lásd A család, 26. oldal) lantjátéka édesíti meg az étkezés egyébként csendes beszélgetéssel töltött 

perceit (Altamor egyelőre nem említi, hogy mi a valódi oka a családtagok meghívásának, ezt 

másnapra tervezi), melyek tökéletesen alkalmasak az egyes családtagok közti interakcióra, 

intrikálásra, egymás felmérésére és megismerésére. Ennek mesélésében nagy segítséget nyújthat a 

mesélőknek a családtagoknál leírt motivációk, jellemek ismerete. A vacsora nagyjából másfél-két 

órán át tart, eközben nagyjából az első óra végén kapják meg a levelet. Ezt igaziból bármilyen 

módon bemesélheti a mesélő, ahogy logikusnak és hangulatosnak tartja a megadott adatok alapján. 

A levél hangos felolvasása után – akárki is olvassa azt fel – leteszik azt az asztal közepére, így a 

karakterek is megnézhetik (lásd: Segédanyagok, 5. számú segédanyag, 70. oldal). A családtagok 

értetlennek bizonyulnak a levélben állókkal szemben, de Altamor megtörve a jeget tréfásnak, remek 

mókának tartja, kacag rajta s már másról is beszél, Ellinával szórakoztatja magát. A karaktereken 

múlik, hogy mennyire kelti fel érdeklődésüket a levél, melyet egyébként egy, a családi pecséttel 

ellátott borítékban kaptak meg. A levelet egyébként Ellina juttatta el észrevétlenül ahhoz, akihez 

került, gondoskodva arról, hogy a vacsora közben kerüljön csak elő – a borítékon lévő pecsétet 

egyébként Altamortól vette kölcsön, ez arra volt jó, hogy felkeltse a családtagok gyanakvását, 

lehetőleg elgondolkodtassa őket azon, hogy közülük készítette elő valaki a levelet (Altamornak is ez 

jut majd eszébe elsőre). Ezen a ponton még nem sok lehetőség van rájönni bármire is ezzel 

kapcsolatban, pecsétgyűrűje szinte minden családtagnak van ugyanis és a vacsora előtt sokaknak 

lehetett lehetősége bárhol elhelyezni a levelet (Ellina természetesen elég általános megoldást 

választott). Egyébként a vacsora végére kint a vihar már teljes erejével tombol, hallatszik, ahogy fák 

ágait csavarja, tépkedi és szúrós szemű esőcseppek verdesik az ablakokat és a fenti kupolát. 

Villámok világítják meg időnként az épület belső, ovális termét, ez az egész épületet hátborzongató 

környezetté varázsolja, kint pedig leszáll a köd. 



A vacsora végén Altamor elbocsátja családtagjait, kellemes álmokat kíván nekik és 

elmondja a következő napok tervezett programjait. A másnapi első közös étkezés a reggeli lenne, 

melyet a Halak órájára terveznek. A vacsora az Ájtatosság órájában végződik nagyjából (ha időben 

kezdődött). A karakterekkel érzékeltessük, hogy mennyire fáradtak – minél hamarabb akarjanak 

nyugovóra térni. Természetesen az sem gond, ha nem tesznek így, de az biztos, hogy ésszerűbb 

lenne lefeküdniük legkésőbb a Csillagok órájáig (Éjközép). 

Ellina és Shirin terveinek első része ez után valamivel veheti kezdetét. Shirin – miután 

Karinának azt mondja, hogy csak éjszakai teájáért megy le a konyhára (a teát egyébként már 

előkészítette korábban Karina szobájának cselédszállásán) – a titkos járatokat végigjárva ellenőrzi, 

hogy hányan vannak ébren és mit csinálnak, majd még visszatérése előtt a lenti képet megfordítja 

(lásd A helyszín, 34. oldal). 

 

 Ha elérkezettnek véli az időt, meggyilkolja Karinát az előre megbeszéltek szerint (Utána a 

Karina éjjeli krémeinek egyikébe kevert erős 

altató/bénító méreg (lásd A család, 26. oldal) 

hatását várja meg, majd miután bekente egy 

mézből és magokból kevert zsiradékkal, egy 

erre a célra választott, speciális alakú ollóval 

szúrja meg több alkalommal, mintha madarak 

tették volna. Ez után még néhány tollat elszór, 

fogja a teát és úgy tesz, mintha éppen beérkezve 

megtalálná a holttestet. Amennyiben a korábbi 

körbejárásakor úgy látta, hogy valaki őrzi a 

folyosót, úgy dönt, hogy valóban lesétál a 

konyhába teáért, majd visszajön és csak utána 

sikolt riadtan. 

Ez után a besietők megtalálják a 

holttestet, elkezdik kikérdezni és vigasztalni a 

társalkodónőt és megparancsolják a 

szolgálóknak, hogy ébresszenek fel mindenkit, 

mindenek előtt Altamort. Mivel azonban őt sem találják szobájában, a riadalom egyre nő, ennek a 

ciklusnak a karakterek ébredése után van vége (a kalandmester eldöntheti, hogy mennyi információt 

ad nekik a ciklus befejezése előtt, de ajánlott valamennyit lemesélni mielőtt befejeznénk, hogy 

legyen a játékosoknak idejük a következő ciklus előtt gondolkodni a teendőkön, hiszen 

karaktereiknek több ideje lesz, mint amúgy nekik lenne). 



Lehetséges történések 

Az alábbi táblázat azt jelöli, hogy a családtagok mikorra érkeznek meg a szigetre. A család 

tagjairól bővebben a megfelelő fejezetben (lásd A család, 26. oldal) olvashattok. Az órák 

elnevezéseit szintén megtaláljátok a modul végén (lásd Egyéb kiegészítők, 62. oldal). A családtagok 

érkezési sorrendben kerültek felsorolásra, a karakterekre vonatkozó ágról ők határozhatják meg, 

hogy mikor érkezik. A táblázatban szereplő információkat a karakterek a révésztől tudhatják meg, 

esetleg egyes családtagoktól vagy szolgálóktól. 

 

Családtagok Érkezés ideje Megjegyzés 

Altamor, Karina (Ellina, 

Shirin) 

Felemelkedők Hava, 11. 

nap (Hételő napja), 

Kötődés órája 

Velük tartanak Altamor testőrei, Ellina és Shirin 

(Shiela néven), az átkeléskor Karina és Altamor 

feltűnően hűvösen viselkednek egymással, de annál 

kellemesebben Ellinával (Altamor) és Shielaval 

(Karina). Két külön hintóban érkeznek, ezeket ott 

hagyják a faluban, egy istállóban. 

Eriel 

Felemelkedők Hava, 15. 

nap (Hétutó napja), 

Áldozat órája 

Díszes hintóban érkezik zsoldosokkal, akik viszont a 

hintóval maradnak a faluban. Ezen kívül csak 

cselédlánya tart vele, míg a révész látja őket, nem 

hajlandó beszélni, különösen nem beszélgetni (lenéző 

magatartás). 

Etis, Talissa 

Felemelkedők Hava, 15. 

nap (Hétutó napja), 

Imádság órája 

Etis ér kicsit hamarabb a révészkunyhóhoz, de bevárja 

Talissát. Ő is és Talissa is lovon érkeznek, de az 

állatokat a falu egyik istállójában hagyják. Inkább 

egymással foglalkoznak, mint a révésszel, de amúgy 

szimpatikusak neki. 

Malor 

Felemelkedők Hava, 15. 

nap (Hétutó napja), 

Napközép órája 

Viszonylag díszes hintóval érkezik, melyet két embere 

lovakkal fog közre. A hintóban vele utazik még egy 

embere, így összesen hárman kelnek át, egyikük sem 

visz lovat. Kérdezgetik a révészt a többi családtagról. 

Narim, Nilin, Estios, 

Serena, Ryell 

Felemelkedők Hava, 15. 

nap (Hétutó napja), 

Sirályok órája 

Roppant nagy hintóval érkeznek, és Nilin parancsára 

az egészet átvitetik a tó túlpartjára. Ennek 

következtében a velük tartó zsoldosok nem férnek el a 

kompon, így az idős házaspárt csak két cseléde, Ryellt 

pedig dadája kíséri. A révész hosszan fog még 

emlékezni Nilin hisztis hangjára és követeléseire. 

Lirian 

Felemelkedők Hava, 15. 

nap (Hétutó napja), 

Léptek órája 

Alig szól az átjutás közben (kicsit betegnek is tűnik), 

helyette a vele tartó Kyel pap kérdezősködik a 

révésztől az aznapi történésekről. A pap mellett egy 

testőr is tart vele, kisebb hintóval érkeztek. 



Eramann 

Felemelkedők Hava, 15. 

nap (Hétutó napja), 

Macskák órája 

Egyedül érkezik gyalog a falu felől, a kialakuló vihar 

ellenére a faluból több gyerek követi az éppen 

mosolyogva mesélő férfit. A viharra való tekintettel a 

révész nem nagyon akarj átvinni, de Eramann nagy 

nehezen meggyőzi és utána kellemes 

beszélgetőpartnernek bizonyul. 

 

A következő táblázatból azt tudhatjátok meg, hogy mely családtag mit csinál a fogadóba 

való érkezés után. 

 

Családtagok Amikortól elérhető Viselkedés a közös érkezési napon a vacsoráig 

Altamor, Karina (Ellina, 

Shirin) 
Macskák órája 

Altamor már a vacsora előtt két órával az ebédlőben 

fogadja a családtagokat, feleségével együtt. Velük van 

Ellina és Shirin is (Shiela képében). Ez előtt saját 

lakosztályukon pihentek ki-ki saját szeretőjével és 

nem fogadtak vendégeket. 

Eriel Bűnhődés órája 

Már hajnal óta a fogadóban van, de a nap nagy 

részében vagy a szigeten sétált és virágokat szedett, 

vagy pihent szobájában. Az esti órákban a vacsora 

előtt a ház előtt ücsörögve figyeli az érkezőket. 

Etis, Talissa Macskák órája 

Miután megérkeztek, Etis szinte rögtön találkozik 

anyjával, aki egy csípős megjegyzést tesz Talissára, 

így az ifjú lovag roppant feldúlt állapotban Talissával 

együtt elfoglalja lakosztályukat és a vacsoráig elő sem 

kíván jönni. Talissa azonban meggyőzi, hogy ez 

illetlenség lenne, így a Macskák órájában levonulnak, 

üdvözlik Altamort, majd a földszinten ülnek le a belső 

kertben. 

Malor Macskák órája 

Nap közben üdvözli Erielt és atyját is, ez után 

Etisékhez próbál csatlakozni, de nem igazán alakul ki 

beszélgetés köztük. Ő azonban próbálkozik azért 

tovább a vacsoráig. Emberei a belső kert egyik 

boltívénél állnak őrt és figyelik az érkezőket. 

Narim, Nilin, Estios, 

Serena, Ryell 
Szerelmek órája 

Narim enyhén ittas állapotban pihen megérkezésétől 

fogva, hogy ne kelljen feleségére figyelnie. Nilin 

megunva férje mihasznaságát Erielhez akar 

csatlakozni, majd egy kisebb vita után inkább sétál 

egyet és később Altamorral társalog és ott marad 

mellette a vacsoráig. A többi családtag a vacsoráig 

pihen, Ryellel dadája sétál pár kört a házban. 

   



Lirian Szerelmek órája 

Érkezése után a Kyel pappal és testőrével együtt 

szállásukra igyekeznek, vacsoráig nem fogad senkit 

sem (kivéve Eramann). 

Eramann Bűnhődés órája 

Kedélyesen köszönt mindenkit és érkezése után 

átöltözik, kicsit rendbe szedi magát, majd előbb 

Liriant keresi fel (nála eltölt nagyjából egy órát), majd 

lemegy és üdvözli a többieket is. 

   

Az alábbi rajzon a vacsoraasztal elrendezését tanulmányozhatjátok, ennek ültetési rendjéről 

Altamor intézkedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 A levelet Ellina Ryell rongybabájába tűzte úgy, hogy az csak a vacsora ideje alatt esik ki a 

babából. Ha ezt valamiért nem tartjátok kivitelezhetőnek, akkor a másik megoldás sokkal 

egyszerűbb; a konyhában tette le egy asztalra, a nagy sürgés-forgásban senki nem látta, hogy ő volt. 

Később, mikor megtalálják a szolgálók (vacsora alatt), akkor látva a pecsétet, kiviszik Altamornak, 

aki hangosan felolvassa, majd az asztalra teszi. 

 
 

 

 

Altamor 

és 

Karina 

Ellina 

Shirin 

(Shiela) 

Eramann 

c Lirian és 

kísérete 

Lirian és 

kísérete 

Lirian és 

kísérete 

Malor és 

kísérete 

Malor és 

kísérete 

Malor és 

kísérete 

Malor és 

kísérete 

Eriel 
Etis és 

Talissa 

Etis és 

Talissa 

Narim és 

Nilin 

Narim és 

Nilin 

   Estios, Serena, 

Ryell és a dada 



2. ciklus 

Általános történések 

Karina halálhíre után a második megrázkódtatás Altamor eltűnte lehet. Márpedig az öreg 

nemest sehol sem találják, Ellina, aki a szomszéd szobában volt nem tudja merre mehetett. Annyit 

tud, hogy időnként szokott éjjel egyedül sétálni. Ellina egyébként valójában leütötte a nemest s az 

egyik titkos járatban elrejtette megkötözött és bekötött szájú testét, illetve még korábban 

megbeszélte Perallal, a fogadó főkomornyikjával (lásd A helyszín, 34. oldal), hogy azért cserébe, 

hogy nem gyilkolja meg őt a legenda szavait követve, Peralnak kell minél több szolgálóval 

végeznie. A babonás férfi belemegy az alkuba – róla kicsit később. Ellina tervei szerint később, 

miután ismét nyugovóra tér mindenki - Ellina már Shirinnel van egy lakosztályban; egyedül 

pihennek (mondván, hogy Ellina Shielát vigasztalja) -, Shirin majd felviszi a padlásra a 

magatehetetlen testet és kikötözi az egyik tartógerendához úgy, hogy beszélni, mozdulni ne tudjon, 

szeme be legyen kötve. Ellina utána megy és a még kábult nemesnek hangjuk elváltoztatása után 

elmesélik, hogy ők a cselédek közül valók és igazi gyermekei, akik bosszújukat jöttek beteljesíteni 

(ennek értelmét lásd Ellina és Shirin motivációi, 59. oldal). Ez után a legendában szereplő ősi 

nyelvű idézetet róják feje fölé - ez a földszinten lévő képen is megtalálható -; „Nessuno Puo 

Liberarsi Dal Peccato Che Scorre Nelle Vene”. Mikor mindezzel kész vannak, távoznak és az éjjelt 

együtt töltik, hagyják a családtagokat gondolkodni, Peralt pedig cselekedni. Ezen a ponton a 

legfontosabb a mesélőknek, hogy megértsék, milyen logika és motivációk mentén mozognak Ellina 

tervei. A megfelelő fejezet mellett ehhez fontos mást is elolvasni; a vacsoránál felolvasott vers nem 

csupán hangzatos, de minden benne van, ami szükséges lehet a karaktereknek egy esetleges 

nyomozáshoz (a pontosabb megértéshez lásd A legenda, 54. oldal; A játék, 58. oldal).  

Mivel ez a ciklus a fentiek szabályai köré épül és Ellina Shirinnel együtt irányítja a 

történéseket, amiket rajtuk kívül Peral, a családtagok és a karakterek határoznak meg, a 

kalandmester teljesen szabad kezet kap a cselekmény irányításában. Alább természetesen látni 

fogjátok, hogy milyen időrendben gondoltuk lebonyolítani a következő történéseket, de ez 

természetesen opcionális. A lényeg az, hogy a családtagok közül egyesek farkasnak, mások 

báránynak fognak bizonyulni jellemük és motivációik alapján. A gyilkosságok sorozata pedig egyre 

kevésbé kell, hogy Ellináékhoz kötődjenek, a céljuk ugyanis az, hogy minél több családtag (a 

farkasok közül) döntsön úgy, hogy valamilyen érdek miatt megöli némelyik rokonát vagy bárki 

mást.  

A mesélőnek tehát figyelni kell arra, hogy a családtagok és kísérők motivációinak és 

lehetőségeinek tudatában hagyja őket cselekedni, ráadásul úgy, hogy mindig logikus legyen az, 

ahogyan mozognak és cselekednek egymáshoz képest.  



Emellett fontos ismerni az Ellináék által felhasznált legendát és a játékot, aminek szabályai 

alapján folynak a történések. Ellina és Shirin csak akkor szólnak bele a történésekbe, ha valamit ki 

kell javítani vagy jobban akarják, hogy hasonlítson az adott történés a legendához. Ezzel is a 

családtagokat akarják megrémíteni és még jobban összezavarni. Érdemes a játékosoknak adagolni a 

megszerezhető információkat (ilyen információk: lásd A helyszín, 34. oldal; A család, 26. oldal; A 

legenda, 54. oldal; A játék, 58. oldal) minden irányból. Hagyjuk, hogy nyomozzanak, ha 

szeretnének, de ha nem, akkor hangsúlyozzuk inkább azokat a részeket, ahol azt tehetik, amiben jók 

(ha ez a harc történetesen, akkor megpróbálhatnak maguk konfliktust generálni, de hamarosan 

amúgy is lesznek problémás hozzátartozók; ha beszélgetni és érdeklődni szeretnének, kideríteni a 

családtagok motivációit, azt is tehetik). Ami bizonyos, az az, hogy ha nem is próbálnak nyomozni, 

jóval nehezebben élik túl ezt a néhány napot, ugyanis sem a családtagok, sem Ellináék nem fogják 

megkímélni életüket (lásd Ellina és Shirin motivációi, 59. oldal), legfeljebb is valami ideiglenes 

alku-félét kínálnak nekik. 

A tervek szerint az eltűnt családfőt Ellináék hagyni fogják megtalálni és egyébként is 

mindenben segítik a karakterek nyomozását, készségesnek tűnnek – legfeljebb időnként kicsit 

félrevezetik őket. A földszinti képet következetesen forgatják minden nagyobb gyilkosság előtt 

(okát a megfelelő részen olvashatjátok) és igyekeznek, hogy a karakterek valóban hihessenek 

abban, hogy a legenda sorai keltek életre – legalább egy darabig. 

A mesélő feladata tehát annak érzékeltetése, hogy a karakterek magukra vannak utalva egy 

barátságtalan közegben. Sem a családtagok, sem a szolgálók, sem a táj nem bizonyul túl 

segítőkésznek vagy barátságosnak – persze ezek közül legalább a családtagok és a szolgálók 

meggyőzhetőek a megfelelő módszerekkel. Minden családtagnak és szolgálónak vannak gyenge 

pontjai és erősségei, motivációi – ezeket a megfelelő helyen megtalálhatjátok (lásd A család, 26. 

oldal; A helyszín, 34. oldal). Összefoglalva röviden: a mesélőnek az a dolga, hogy a csapatot 

szórakoztassa rejtélyekkel, harcokkal, intrikával átszőtt szócsatákkal – vagy ami csak szórakoztatja 

őket – és mindeközben haladjon a maga útján a fő cselekményszál; csapattól függő gyorsasággal 

hulljanak el előbb a családtagok, majd a kísérők, végül pedig a szolgálók, mindenki más után pedig 

Shirin és végül Ellina. Ennek okáról bővebben olvashattok alább, de tény, hogy Ellina célja 

(ellenben Shirinével) az, hogy őt és végül önmagát is megölje, ezzel a család összes tagját kiirtva. A 

táj közben nem nyugszik, a tó víztükre alatt kitört vulkán nem csak füstös ködbe vonta a tájat, de 

hatalmas vihart is kavart, ami a harmadik nap éjszakájáig egyáltalán nem csitul – ezzel együtt a 

mágia sem működik úgy, ahogy kellene neki. A vulkánkitörés pontos hatására a későbbiekben 

térünk ki (lásd A helyszín, 34. oldal). 



Ez a ciklus nincs megszabva, hogy pontosan hány játékbeli napot ölel fel – Ellináék nem 

sürgetik nagyon az eseményeket, Altamort hagyják megtalálni, majd legközelebb már megölik. Az 

öreg nemes utolsó óráit rettegésben és bizonytalanságban töltheti, majd minél megalázóbb és 

fájdalmasabb halálnemet találnak neki. 

A ciklus addig tart, amíg a mesélőnek módjában áll a haláleseteket úgy vezetni, hogy a 

játékosok nem tudják, hogy kik állnak az egész hátterében. Mikor ezt megsejtik, meghalnak vagy 

már csak ők vannak életben a rokonok és kísérőik közül, kezdődhet a harmadik ciklus. 

 

Lehetséges történések 

Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a játék hogyan menne végbe, ha a játékosok 

egyáltalán is lennének a helyszínen. A táblázat különleges jelzéseinek magyarázata a táblázat után 

található. 

Habár a játékosok jelen vannak és valószínűleg befolyásolják majd az eseményeket, az 

alábbi táblázat akkor is jó támpont mindazoknak, akiknek esetleg nehezére esik ennyi szereplőt 

sokféleképpen mozgatni. 

 
Tettes Áldozat Idő, helyszín Módszer 

Hételő 
Peral Theun Fáklyagyújtás; fészer Leütés és akasztás 

Shirin és Ellina Altamor Felhőjárás; pince Kegyetlen, lassú kivéreztetés 
Eriel és Samil Eramann Sirályok; sziklák Letaszítás a szikláról 

Nilin Lirian Macskák; L. szobája Álomméreggel mérgezett tea (később hal 
meg) 

Telőhét 
Peral Magon és Kita Köszöntés; kocsiszín A pásztorórát töltőket leszúrja Narimék 

kocsijában 
Malor és Corar Serena és Ryell Imádság, S. szobája Lirian kiejtéséért cserébe M. álommérget 

tetet Corarral Ryell pépjébe, amit anyja 
megkóstol 

Shirin Corar (b) Sirályok; árnyékszék Nilin kideríti, hogy C. tette a mérget a 
pépbe, melyet Sh. meghall – a hibájáért 

bűnhődnie kell 
Eriel és Malor (k) Talissa Bűnhődés; Etis szobája Etis és Estios beszélgetése alatt Eriel és 

M. sarokba szorítják T.-t, de Lirian papja 
megzavarja 

Hétközép 
Peral Syra Holdak; konyha Péklapáttal agyonveri, de Estios látja és 

szól 
Shirin Peral (b) Áldozat; P. szobája Mire Estios odacsődít mindenkit, Peral 

„felakasztja magát” a szobájában 
Eriel és Farro Talissa Áldozat; Etis szobája Míg mások Peralnál borzadnak, Eriel 

Etisszel vitatkozik, hogy beengedjék – 
közben Farro a rejtekjáratból leüti és 

elviszi Talissát 
Malor és Samil(†) Lirian kísérete Áldozat; Lirian szobája Belopózva L. szobájába fegyveres 

harcban minden kísérőt megölnek, Malor 
végez alvó húgával 

 
    



Ellina Eriel (b) Szélkelte; Etis szobája Míg Etis Talissát keresve kiviharzik, 
Erielt Mel. öli meg, hisz Etis látta, hogy 

köze volt hozzá 
Nilin Etis Halak; nyári konyha felé E. Talissa nyomában kimegy a ködbe, 

ahol Nilin mérgezett tűgyűrűvel elkábítja 
és megfojtja 

Fogyóhét 
Farro Estios és Narim Holdak; Narim szobája Nilin ételmérgezésre készül Malornak, M. 

találkozik vele és feltartja; Farro közben 
levágja a Narim szobájába gyűlt apát és 

fiát 
Malor Nilin Holdak; 1. szint lépcsője Farro dolgát végezve jelzi Malornak, aki 

letaszítja Nilint a lépcsőn – a nő betöri a 
fejét és meghal 

Miközben Malor és Farro a távozást készítik elő, Ellina az összes szabaddá vált és életben lévő testőrt felbérli 
fejenként egy aranyért bosszúszolgálatra és Altamor szobájába tereli őket 

Shirin és testőrök 
(†) 

Malor és Farro Napközép; pince Malor és Farro a rejtett alagút keresésére 
indulnak, hogy elmenjenek – a testőrök 

lemészárolják őket 
Ellina (†) Shirin Sirályok; bejáratnál Halálos szerrel mérgezett csók 

 
Dőlt betű – cseléd vagy szolgáló 
(b) – büntetés a játékszabályok megszegéséért 
(k) – kísérlet, tehát nem sikerül, az „áldozat” szót helyettesítsd a „célpont” kifejezéssel 
(†) – meghal a végrehajtás közben 

 

3. ciklus 

A harmadik ciklus a végkifejleté – ekkorra a karakterek így vagy úgy, de sejthetik, hogy mi 

is történik körülöttük. Az utolsó ciklus lényege ennek a kifejtése és a mese befejezése. 

Mivel több féle végkifejlet lehetséges, csak röviden összegezném, hogy nagyjából mik 

lehetnek elképzelhetőek az utolsó ciklus csattanós befejezésére. 

Ahogy a helyszínleírás alapján látszani fog, a Galamb Kastély tele van érdekes helyekkel, 

rejtélyekkel. Nem csak Ellina mesterkedése, hanem a régebbről ott maradt titkos járatok, csapdák 

nehezíthetik meg a karakterek dolgát. Hangulatos befejezés lehet például, hogy mikor erre rájönnek, 

megtalálják a ház falain belül elrejtett kislány holttestét (lásd A Galamb Kastély, padlás, 49. oldal) 

és ez által a legenda igazolódni látszik, a mesélő rávezetheti őket erre (az amúgy téves) megoldásra. 

Lehetséges, hogy a Lirian oldalán tevékenykedő játékosok elhatározzák, hogy összefogják a 

bárányokat, egységben az erő kijelentéssel. Ez nem elvetélt ötlet, de a bárányok motivációi és 

jellemeinek különbsége miatt – no meg mert a legtöbbjük kötődik valamilyen módon a farkasok 

valamelyikéhez – csak kivételesen jó, élőszóban is megjelenített diplomáciával és lélektani érzékkel 

lehetséges a társaság összetartása több óra után is. Ekkor egy idő után a farkasok falkában fognak 

rájuk támadni, hogy leszámoljanak velük – amitől is többen el fognak futni a bárányok közül, féltve 

életüket. Az elfutókat a két háttérből manipuláló személy, Ellina és Shirin ölik meg, a többiekkel a 

farkasok veszik fel a kesztyűt. Ezzel a módszerrel a báránycsorda felbomlik és sebezhetővé válik. 



A játékosok ekkor, ha legyőzik a farkasokat, megpróbálhatják összeterelni ismét a csorda 

maradékát – nekik szintén a két játékmesterrel kell szembenézniük, akik egyenként megpróbálják 

leszedni őket. 

Bármely oldalon állva lehetséges, hogy rájönnek, hogy a mágikus hatást a sziget alatti 

mélytavi vulkán kitörése okozza, s hogy ez általában három napig szokott tartani. Ekkor 

visszavonulhatnak mindaddig, amíg mágiahasználóik teljes potenciállal nem vehetnek részt a 

játszmában – mely esetben ugyan lépéshátrányban bár, de teljes varázsdurrogtatással léphetnek 

utána a pályára. 

A titkos alagútról való információszerzés és annak kihasználása is lehetséges, mely szerint a 

játékosok megtalálják a járatot és kivezetik rajta a bárányokat. Ez talán az egyetlen olyan lehetőség, 

ahol a farkasoknak nincs más lehetősége, mint nyíltan konfrontálódni a csordával és addig harcolni, 

míg egyik fél el nem bukik – vagy, ha már odakint eljött a negyedik nap hajnala és hajózható a tó, 

hajón a partra mennek és bevárják a csordát ott… 

 



 

A CSALÁD 

Általános információk a syl Erwylekről 

 Ahogy a családfa is árulkodhat erről, a család jelenlegi feje Altamor Syl Erwyl. Neki két 

testvére és három gyermeke van, akik közül a legidősebbnek már saját családja, unokája van. 

Testvérei közül húga is családot alapított; egyszülött fiának pedig már menyasszonya is akadt. 

 A család igen ősi gyökerekre tekint vissza, a családfő több ezer éves családtörténetről 

szokott beszélni és időnként – ha igen jó kedvében találják – mesélni a letűnt idők büszke 

nemeseiről sarjainak. Kereskedelemmel foglalkoznak már évszázadok óta, ám mostanra igen 

jelentős politikai befolyásuk is Anterában. Altamor az új király, I. Rusmord (egykori Rusmord báró) 

országbírája és mint ilyen, a rendi gyűlés összetételébe is beleszólása van. 

 A család birtokai Antera teljes területén szétszórva találhatóak. Gyakorlatilag minden, az 

utóbbi évszázadokban a királysághoz csatolt területeken bírnak törpebirtokokkal, de a Syl Erwyl 

ház központi birtoka Raxis városa és vármegyéje. 

 A család címere alatt annak jelmondata kap helyet, melyet az idős Altamor nagy 

előszeretettel és büszkeséggel emleget még a mai napig is. A család ismerői közül azok, akik a 

heraldika képzettséggel is bírnak kalandmesterüktől tudhatnak meg majd többet a címer 

felépítéséről és motívumainak jelentéséről. 



A családtagok és szolgálóik, csatlósaik 

A családtagok leírása a következő sablont követi: a név félkövérrel szedve, zárójeles életkor, 

zárójeles jellemző a játék szempontjából; dőlt betűvel szedve a pozíció, rang vagy/és az Altamortól 

való leszármazása; jellemvonások felsorolása; kinézete, öltözéke; dőlttel szedve a célja az 

összejövetelen és a kedvenc eszköze a cél megvalósítására; amennyiben számottevő, harcértékek 

leírása. Ezután szürke háttérrel ellátott szövegdobozban az adott családtaghoz tartozó kísérő, azaz 

testőr, cseléd, gyóntató, végrehajtó harcértékeinek és fontosabb jellemzőinek leírása. 

A családtagokat Altamortól való generációs távolságuk alapján egyre inkább behúztuk Altamorhoz 

képest. 

 

Altamor (55) (farkas) 

Családfő. 

Lenéző, gőgös, tiszteletet parancsoló, 

kegyetlen, perverz, kárörvendő jellem. 

Délceg, erős izomzatú idősödő férfi 

ezüstösre őszült hajjal, melynek 

rendezettségéről az öreg minden nap egy 

éjszín szalaggal gondoskodik hátrafogva a 

kilógó tincseket. Tekintete erőt sugall, 

szemei sötétzöld színben csillognak. Bőre 

kreolos, arca erősen metszett. Ruházatát 

mindig gondosan válogatja, csak a legjobb 

anyagokból készült ruhákat hordja, 

azokon pedig a család aranyszínnel 

hímzett címerével ellátott, vállára vetett 

fekete lobogókendőt. 

Egyetlen célja a találkozó összehívásával a család megszemlélése volt Ellina javaslatára, akit 

szívesen a társaságában tart. 

 
Khar és Grengor (testőrök) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi 
16 16 17 16 14 15 40 77 131 15 12 57 12 (Af) 
Fegyverzet: hosszúkard (51, 101, 148, 1k10), abbit sodronying (4/0), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés: Fegyver (Mf), Közös harcmodor (Af, +4,+8,+8) 

 

Melinda (bárd) 
 Ellina néven lásd a legvégén! 



  

 Karina (60) (farkas) 

 Altamor felesége. 

 Lenéző, csendes, aljas, sunyi jellem. 

 Kora ellenére igen jól néz ki, akár 15 évet is letagadhatna. Folyamatosan kenőcsökkel keni 

magát a ráncosodás ellen. Hosszúkás, nyújtott feje, hollóra festett, hátközépig érő haja van ékes 

szalaggal. Színes, testhezálló ruhákat hord. 

 A találkozót leginkább szeretné átvészelni, otthon sokkal messzebb van a szobája a férjétől. 

Társalkodónőjével, Sheilával (Shirin, férfi) mindent megoszt, teljesen megbízik benne. 

 

Sheila (társalkodónő) 
 Shirin néven lásd a legvégén! 

 

 Narim (39) (bárány) 

 Altamor és Karina legidősebb gyermeke, még a házasságkötés előttről. 

 Visszafogott, türelmes, fontolgató, tétovázó, elgondolkodó jellem. 

 Tekintete nem hasonlít atyjáéra; sokkal fáradtabban csillog zöld szeme szinte minden nap. Haja 

őszülő, amúgy sötétbarna színű lehetett. Ruházata egyszerűnek hat, ám ő is a legnemesebb 

kelmékből szabott öltözetet kedveli. Anyja alkatát örökölte. 

 Atyja parancsára érkezett, legszívesebben visszamenne a raxisi számításokhoz, ahol birtokai és 

ügyletei vannak. Már belenyugodott, hogy nem juthat örökséghez, így gondolja legjobban túlélni 

rokonait és ezért hordja nyugodtan a kevertvérűeknek járó lobogókendőt. 

 

  Nilin (42) (farkas) 

  Narim asszonya. 

  Lobbanékony, házsártos, dühös, kiszámíthatatlan, aljas asszony. 

  Kövér asszonyság két szarvba tornyozott, szőkés, az alján festett hajjal, erős parfümmel. 

Húsos ujjain gyűrűk feszülnek, selyemöltözéke drága kelme, ha lehet, a legdrágább a 

környéken. 

  Nem hajlandó belenyugodni férje kisemmizésébe, aminek elkerüléséért mindent megtesz. 

  Legszívesebben méreggel dolgozik, hozott is magával elég sok erős és hosszan tartó álom- 

és bódítómérget (4-7. szintű étel- és italmérgek és kétféle 5. szintű kábító gyertyaméreg) 



 

Odan (cseléd) 
 Harcértékei elhanyagolhatóak 
 Megjegyzés: Méregkeverés/semlegesítés (Af) 

 

  Estios (20) (bárány) 

  Narim és Nilin fia, Altamor és Karina unokája.  

  Háttérbe húzódó, számító de gyáva, fáratag figura. 

  A szépen felöltöztetett, pocakos Estios kellemes, puha kelmét visel, pufók arcába szinte 

folyamatosan újabb és újabb aszalt gyümölcsöket nyom. Két gyűrűt hord, melyek laquersh-

beli monopóliumait (só párlás és mészoltás) jelzik. 

  Nyugodtan ki akarja várni örökségét, most, hogy gyermeke is van melyre asszonya is 

folyamatosan emlékezteti, nem akar és nem is mer semmit tenni a status quo 

megváltoztatásáért. Igyekszik megvédeni családját, de nem aktívan, inkább visszahúzódva. 

 

   Serena (20) (bárány) 

   Estios felesége. 

   Féltékeny, kapzsi, visszahúzódó jellem. 

   Vékony, sápadt asszony szürke szemekkel és sötét hajjal. Ryell születése óta nyugodt, 

hogy Estios valószínűleg nem hagyja el valami más nőért, akit a pénzéért és 

befolyásáért szeret. 

   Ő maga is előkelő családból származik, de ott sokadik testvérként sosem tanult meg 

szerepelni, így inkább itt is visszahúzódik. 

 

   Ryell (2) (bárány) 

   Estios és Serena lánya, Altamor és Karina dédunokája. 

   Játékos, babázós, gügyögő. 

   Szőkés hajú, pufók kislány a dada vagy az anyja ölében, aki szinte minden órában 

megéhezik. Néhány kedvenc babáját állandóan a keze ügyében szorongatja, velük nevet 

fel néha hangosan, minden különösebb előjel nélkül. 

 

Noa (bábaasszony) 
 Harcértékei elhanyagolhatóak 

 



 Malor (22) (farkas) – 7. szintű carradoli villámmester 

 Altamor és Karina második születésű, első elfogadott fia, 

Altamor kedvence. 

 Könyörtelen, lenéző, hidegvérű, akaratos, számító, alattomos, 

kárörvendő. 

 Anyja vékony alkatát, de apja széles vállát és éles metszésű 

arcát örökölte. Sötét színű, bő redőzött ruhákat hord, vállig érő 

hollóhaját hátul varkocsba fogja. Kreolos bőre és büszkesége 

apja után esetében fiatalos hévvel és türelmetlenséggel párosul. 

Tiszta vérére utaló nemes lobogókendőjét büszkén viseli. A 

pyarroni isteneket gyengének tartja és lenézi, papjait megveti, de 

Kyel papjaitól tart. 

 Célja, hogy magának kaparintsa az örökséget, eltéve az útból mindenkit, akit szükséges. Állandó 

sunyi mosolya és magabiztos megjelenése mögött a legkisebb hibára és gyengeségre is lecsapó 

kobra feszül. Mindenképpen magának akarja Lirian meggyilkolását, sejtve róla, hogy 

varázstudó, éppen ezért könyörtelen testvéri bosszút áll azon, aki el meri venni tőle ezt a kegyet. 

 Legszívesebben a magával hozott régi bűntársaival (Samil, Farro és Corar) dolgoztat, a saját 

kezét csak a legvégső esetben mocskolná be a villámmal szénné égetett hús kesernyés illatával 

vagy kifakadó kelések gennyes bűzével. 

  E 12   Áll 13   Ügy 13   Gy 12   Eg 14   Sz 16   Int 14   Aka 14   Aszt 12 

  Ké 38   Té 41   Vé 103   Cé 30 Ép 7   Fp 52   Pszi 32 (Mf)   Mp 49 

  Nyílpuska (Mf), Méregkeverés (Mf), Pusztítás (Af) 

 

Samil (testőr-végrehajtó) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp 
16 16 17 16 14 15 30 77 131 15 12 57  
Fegyverzet: hosszúkard (41, 101, 148, 1k10), abbit sodronying (4/0), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés: Fegyver (Mf), Pusztítás (Af), Méregkeverés (Af), Építészet (Af), Kétkezes harc (Mf) 

 

Farro  (fejvadász-kitervelő) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi 
15 18 16 14 15 16 40 80 105 30 10 80 25 (Mf) 
Fegyverzet: hosszúkard (46, 94, 121, 1k10+4), abbit sodronying (4/0), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés: Kínzás (Mf), Kétkezes harc (Af), Méregkeverés (Af), Álcázás (Mf), százalékos 50% 
Méreg: 5 adag toroni pokol (5. szint, 2k10/semmi), 10 adag daroveeni álomméreg (1. szint, alvás/semmi) 

 

Corar  (tolvaj) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp 
14 15 14 14 14 12 30 42 115 20 8 44  
Fegyverzet: tőr (40,50,117,1k6), dobótőr (40,53,117,1k6), abbit sodronying (4/0), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés: Fegyverdobás (Mf), százalékos 80% 
Méreg: 5 adag toroni pokol (5. szint, 2k10/semmi), 10 adag daroveeni álomméreg (1. szint, alvás/semmi) 



 

  

 Lirian (20) (bárány) – 5. szintű sinemosi varázsló 

 Altamor és Karina harmadik születésű gyermeke, Altamor kedveskéje. 

 Jóindulatú, toleráns, megbocsátó, gyanakvó. 

 Anyja szépségét és vékony alkatát és atyja éles állát, zöld szemeit és sötét haját örökölte. Korán 

elkerült a családtól és végül egy Kyel-pap hatására a sinemosi Csillaglátók Tanácsa varázslórend 

tanítványa lett. Atyját kerüli, mióta az egyszeri hazalátogatása után erőszakot tett rajta, teherbe 

ejtette, majd gyomorrúgással elvetéltette. Azóta most tért vissza először. 

 Célja, hogy minél hamarabb hazamehessen önkéntes száműzetésébe kelet-anterai törpebirtokára, 

ameddig pedig minél kevesebbet kelljen atyja vagy Malor társaságában tölteni (ez utóbbi 

túlságosan emlékezteti Altamorra). 

 Visszavonultan védekezik, elsősorban a magával hozott gyóntatójával (Keriven atya) és 

testőreivel (Trin és Kildar) igyekszik kivédeni az esetleges gondokat. Mágiája elsősorban tér-, 

idő-, szimpatikus és vízmágiából áll. 

  E 7   Áll 10   Ügy 13   Gy 14   Eg 12   Sz 17   Int 16   Aka 17   Aszt 15 

  Ké 30   Té 39   Vé 106   Cé 7 Ép 11   Fp 40   Pszi 27 (kyr)   Mp 50 

  Alkímia (Mf), Méregsemlegesítés (Af), Herbalizmus (Af) 

 
Keriven atya (gyóntató, Kyel-pap) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp 
16 16 17 16 14 15 30 77 101 15 12 57  
Fegyverzet: tollas buzogány (47, 99, 124, 1k6+3), abbit sodronying (4/0),  közepes pajzs (+35 Vé) 
Megjegyzés: Fegyver (Mf), Lélektan (Mf), Pajzskezelés (Mf) 

 

Trin és Kildar  (testőrök) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp 
15 13 14 14 13 12 20 35 87 14 8 26 
Fegyverzet: hosszúkard (26,49,103,1k10), könnyű nyílpuska (22,30,50m,1k6+1), sodronying (3/1), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés: Földharc (Af), Belharc (Af), Harc helyhez kötve (Af), Hadrend (Af, páros, hármas, kettős) 

 



Eramann (50) (bárány) 

Altamor és Eriel örökbefogadott testvére. 

Kedves, bizakodó, jó kedélyű, életszerető, nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám, figyelmes jellem. 

Igen öregnek néz ki a családhoz egyáltalán nem illő, tépett, sáros ruhában, ápolatlan, őszes hajjal és 

szakállal, világos szemekkel. Vékony, magas alkat, ruhái sötétek. Vállán átvetve éles ellentétben áll 

öltözékével a makulátlanul tiszta lobogókendő. 

Nincs semmi terve a családdal, elsősorban Altamor kérésére és Lirian látására érkezett, akit a 

családból egyedüliként igazán szeret. Kedveli a történeteket és legendákat, világjáró életére 

emlékeztetik. 

 

Eriel (65) (farkas) 

Altamor édestestvére. 

Ármányos, aljas, szervezkedő, haragtartó, gyűlölködő, féltékeny, büszke. 

Meglehetősen tipikus gonosz boszorka kinézete van Eriel asszonynak. Piszkosősz, hullámos haját 

szalaggal fogja hátra, de néhány szál állandóan elszabadul (drótszálú haja van Altamorhoz 

hasonlóan), erős élű arcán némileg megereszkedett már a ráncos, vékony bőr, a nyakán csúnya erek 

látszanak. Kiváló bársony és brokátruháinak kényelmében fázós, madárcsontú test remeg. Mélyzöld 

szemei ármánnyal villannak. 

Célja a fia számára megteremteni a család elfogadását és öccse 

örökségének megszerzését. Ennél talán még fontosabbnak érzi Etis 

beavattatását a család dolgaiba és szoktatását a syl Erwyl ügyvitelbe, 

amelyhez első lépésnek Talissa eltávolítását és az Etisszel való 

házasságának megakadályozását tartja. 

Módszere mindig egy társ felhasználása. Általában párban követi el 

a gyilkosságait, vagy valamelyik farkas segítségével, vagy egy 

hiszékeny bárány felbujtásával, vagy valamiféle figyelemelterelés 

utáni alattomos tettel. Ebben legjobb partnerre Malorban talál – 

mielőtt őt is eltenné a család kihalt ágait taglaló emlékkönyvekbe. 

 

 Sina (cseléd) 
  Harcértékei elhanyagolhatóak 
  Megjegyzés: Hátbaszúrás (Af) 

 

  



 Etis (25) (bárány) – 1. szintű lovag 

 Eriel és Olman dal Kharras rowoni lovag fia, Altamor unokaöccse. 

 Tisztelettudó, jóindulatú, becsületes, büszke, hazaszerető, fajgyűlölő. 

 A syl Erwyl családtól csak zöld szemét örökölte, egyéb vonásaiban atyjára ütött. Rövidre nyírt, 

erős, sötét haja, erőteljes testalkata és izomzata van. Ruháit mértékkel válogatja, de mindig 

helyet kap rajta az anterai Vércse-lovagrend címere, melyre igazán büszke. Meglehetősen 

jóképű. 

 Célja Talissa személyesen való megismerése (jegyesével eddig gyakorlatilag csak levélben 

társalogtak leszámítva két, meglehetősen formális találkát) és anyjával való elfogadtatása. Ez 

később Talissa életének védelmére és a gyilkos megtalálására vált majd, mint az anterai királyi 

lovagrend képviselője – így valószínűleg a játékosokkal is kapcsolatba kerül, ha azok Lirian 

ágán kapcsolódnak a kalandhoz. 

 Amikor végre rájön, hogy mi történik, meglehetősen passzívan védekezik, a szobájában 

barikádozza el magát és kedvesét (úgymond), mivel fogalma sincs a titkos járatokról. Láncinget 

ölt és fegyverrel fogad minden látogatót, mely rövid időre inasára bízza Talissa figyelemmel 

tartását. 

  E 17   Áll 14   Ügy 13   Gy 14   Eg 16   Sz 15   Int 14   Aka 13   Aszt 12 

  Ké 12   Té 43   Vé 90  Ép 12   Fp 20 SFÉ 3 vagy 5 MGT 1 vagy 6 (félvért) 

 

Arcor  (inas, fegyverhordozó) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp 
15 13 14 16 13 12 20 35 87 14 8 28 
Fegyverzet: rövidkard (26, 47, 101, 1k6+1),  keményített bőrvért (2/2) 

 

  Talissa (21) (bárány) 

  Etis jegyese. 

  Visszahúzódó, szerény, csendes, jó megfigyelő, figyelmes, jó hallgatóság. 

  A tolmácsként és írnokként élő, szegény sorból származó de már fiatalon is tehetőssé lett 

Talissa a rak narvali hercegkapitány kíséretében érkezett Anterába és ismerkedett meg 

Etisszel. Visszahúzódó természete miatt szinte fel sem tűnik az embereknek kiemelt 

szépsége, melyet ügyesen szabott kelmékkel próbál visszafogottá tenni, hogy ne kerüljön a 

figyelem középpontjába. Ibolyaszín szemei vannak, sötétbarna, hátközépig érő haja 

szívarcot keretez. 

  Célja Etis megismerése és Eriel túlélése. Mivel igen érdeklik a nyelvek, ideje jó részét a 

könyvtárban szeretné tölteni, ahol a második nap hajnalára meg is fejti a nagy képen 

található dolamin idézetet. 



A HELYSZÍN  

Antera 

 Észak-Ynev P.sz. 3390-ben egyik legnagyobb hatalmú és kiterjedésű királysága Antera. 

Uralkodója a tengerbáróból választott I. Rusmord, aki elődjeinek hódító politikáját folytatva Dakh 

Köztársaságának maradékát is bekebelezte, miközben lezárta a kikötőháborút a Sinemosi Ligával. 

A béke, mely most a királyságban uralkodik pillanatnyi és törékeny – a nyugaton már majd ötven 

éve meghódoltatott tehysi városállamokban forradalom látszik szerveződni és Toron nyomása is 

erősödik dakhi szövetségének – déli bástyájának – megszabadítására, melyet a Pentád flottájának 

fokozott jelenléte mutat az anterai vizeken. Délen ráadásul a waganda fejedelem tanácsa újabb 

zsákmányszerző háborúra buzdítja a fejedelmet, akinek csak anterai irányba van lehetősége ilyen 

rabló hadjáratot indítani. 

A Páraerdő és a Gejzírtó 

 Antera rowoni területeinek határában a Morrak-hegységben, a Gilean királyi székvárost és 

Otulla városát összekötő képzeletbeli egyenes mentén mintegy félúton található egy összefüggő, 

ötven mérföldes, hosszúkás völgyszakasz, melynek magassága jóval elmarad környezetétől. 

Nyaktörő szerpentineken lehet lejutni a mélyére, melynek kincsei bizton megérik a fáradságot. 

 A hatalmas, az év mintegy háromnegyedében sűrű párával borított Páraerdőben, a 

cédrusrengeteg mélyén egyetlen apró település és egy hosszanti tengerszem található. 

 A tengerszem több szempontból is különleges. Elsőként azért, mert a vize kellemes, langyos 

és krémes színű, kénes szagú gyógyvíz. Másodszor azért, mert a legtöbb hasonlóval ellentétben, 

melyet a korábbi vulkánok mentén találhatunk, ennek a tengerszemnek a mélyén valóban található 

egy működő, fortyogó vulkán, melynek gőzei időnként égbe törő gejzíreket robbantanak a 

felszínen. Végül pedig azért, mert a Gejzírtó egy különös gyöngykagylófajt alakított ki vizében, 

melynek különös, szabálytalan alakú, kénes-lilás örvényű gyöngyei a világon sehol máshol nem 

lelhetőek fel. 

A Sog-vulkán és a manaháló 

 A Sog-vulkán a Kyria kora beli elnevezésének, a Sogron’ahthrall szónak, azaz Sogron 

szeszélyének rövidítése – nagyjából annyi, amennyit a káoszkorban az emberek fontosnak tartottak 

megjegyezni. A tavi vulkán kráterei mélyen a felszín alatt találhatók s régi feljegyzések szerint hét 

darab van belőlük, melyek meglehetősen szabályos időközönként, 45 évenként törnek ki. Általában 

csak egy kürtőn hömpölyög a láva, de a sziget úgy alakult ki, hogy egyszerre mindegyik működésbe 

lépett úgy kétezer évvel ezelőtt. 



 Ezek a kitörések komoly többletet juttatnak a manahálóba, s így néhány napra 

összekuszálják azt, megnehezítve a környékbeli varázshasználók dolgát és összezavarva a 

természeti folyamatokat is, villámviharokat, mennydörgéseket idézve az egymással súrlódó 

energiafolyamok találkozásakor. A vizet egy-egy ponton felforralják azonnal megölve az ott lévő 

állatokat és párába borítva a tavat és környékét. 

 

 Mivel a kaland ideje alatt a tó vulkánja épp működésbe lép, a varázshasználat meglehetősen 

nehézkessé válik. A kaland kezdetén, hételő napján még mindössze 5% a játékosok esélye arra, 

hogy egy varázslatot sikerrel használhassanak, s Éjközéptől kezdve minden három óra további 1%-

kal javítja a lehetőségeket (huszonnégy órás nappal számolva). Amennyiben a varázshasználó nem 

dobja meg ezt a százalékot, úgy a varázslat torz mágiaként működik – ha a dobás eredménye 96-00 

közé esik, a varázslat mindenképpen úgy hat, hogy kárt tegyen létrehozójában. 

 

Gyöngykapu és a Galamb-sziget 

 A Gejzírtó mentén egyetlen település található két-háromszáz lakossal, akik elsősorban a 

gyöngyhalászatból, a cédruserdőből és a Galamb Kastély bevételéből tartják fenn magukat. Kedves, 

vendégszerető emberek, akik kérdésre szívesen elbeszélik a Galamb-sziget legendáját, mely a helyi 

misztérium szerves részévé vált és afféle gyermekriogató tanmesévé. A falu apró piacán, mely a 

pyarroni vallásnak közösen emelt fatemplom előtt kap helyet juhhús és tejtermékek, fafaragványok, 

posztó és szőttes mellett az idegenek kellemes áron juthatnak a különleges gyöngyhöz (karátonként 

mindössze 3-5 ezüst) is. Kétnapi járáson belül nincs semmi egyéb település, mely elsősorban a 

völgy adottságainak köszönhető. Fenn a szerpentin tetején egy-egy pihenőházat tartanak fenn a 

faluból néhányan, hogy a völgybe nem térők is fedél alatt alhassanak. 

 

 A pyarroni vallás nem vert itt annyira mély gyökeret – a játékosok, ha nem viselnek nyílt 

vallási jelképekkel díszített vértet vagy pallost, úgy láthatják, hogy a közelgő vihar és a mélytavi 

vulkán lecsillapítására a templom árnyékában csirkét áldoznak a helyi vénasszonyok, miközben 

elkorcsosult, ősi dolamin szólamokkal kérik a szellemek jóindulatát és kegyelmét családjukra és 

jószágaikra. 



A Galamb Kastély Fogadóház 

Történet 

 A Kyr Birodalom idejében a környéken álló egy Sogron-szentélyt annak fanatikus papjai 

össze kívánták kötni a vulkán méhével, így egy alagút fúrásába kezdtek, s titkos, belső szentélyüket 

annak végében, a vulkán közvetlen, forró közelében építették fel. A birodalom felbomlásával idővel 

a szentélyt magára hagyták a lángpapok és a járatot elfeledte a helyi emlékezet. 

 A Galamb Kastély nevet viselő fogadóház helyén már korábban is állt egy gyógyvizéről 

híres, mégsem igazán szép fürdőház és pihenőhely, ahová a környék kalmárjai jártak idős 

csontjaikat és izületeiket pihentetni melegvizű medencékben, ám ez a több évszázados fenntartás 

inkább arra volt elég, hogy tulajdonosai ne haljanak éhen. Hiányzott valami többlet az épületből és 

a szigetből, amely esetleg a többi hasonló felé emelte volna. 

 Ezt a többletet a fogadó építtetője, egy jó üzleti érzékű ingyenélő csirkefogó, Yoram Ashaur 

biztosította, aki néhány év leforgása alatt többször kifosztotta a helyiek különleges gyöngykészleteit 

és azokat messzi piacokon, hihetetlen áron hasznosította. Az ezekből szerzett pénzt a Pentád és 

Narvan néhány pénzügyi és alvilági manőverében egy évtized alatt megtöbbszörözte, majd immár 

mesés vagyonnal tért vissza a térségbe, ahol igen kellemes áron megvásárolta a szigetet és még 

abban az évben megkezdte a fogadó építtetését. Pentád-béli tapasztalatai alapján vendégváró 

jellemzőnek tartotta a kyr építészet bizonyos jegyeit, melyeket egy alapvetően helyi stílusú 

építménybe hiba volt beépíttetni. Mivel mihamarabb és minél olcsóbban kívánta felépíttetni igéző 

szépségű álmát, átlagos tervei mellé csapnivaló munkásokat is fogadott, így az épület bár felépült, 

több probléma is történt annak során – lásd A legenda, 54. oldal.  

 Az építtetése után a Galamb Kastély gyorsan ismertté és népszerűvé vált az előkelők 

körében, így hamar behozta építési költségeit, ám negyvenöt évvel felépülését követően, mikor a 

Sog-vulkán több kürtője is működésbe lépett, a földrengés annyira megrongálta a nyugati szárnyat, 

hogy az épületnek majd’ a negyede teljesen leszakadt. Az Ashaur-család akkori vezetője nem 

kímélve semmi vagyont felépíttette a fogadót, megnyittatta az építéskor véletlenül befalazott 

tetőteret (bár a holttestet ekkor sem találták meg), kialakította az üvegpadlózatot és a gyönyörű 

üvegkupolát, végül beépíttette a rengés által megnyitott földben talált korábbi sogronita járatot, 

mely azóta a pince rejtett ajtajához vezet (lásd A Galamb Kastély,  pince, 40. oldal). 

 Az épületet Daum Ashaur, az újjáépítő gyermeke úgy formálta át, hogy az minél jobban 

szolgálja az intrikát és az ármányt, melyre a nemesek  kezdték használni, titkos tárgyalások sorát 

folytatva falai között. Kialakította azt a titkos alagútrendszert a vaskos falakban, melyeket mára 

csak a főkomornyik és a kiválasztott kevesek ismerik (a syl Erwylek közül Altamor, Karina, 

Eraman, Eriel, Malor és Narim – illetve Ellina és Shirin). 



 Az épület mai állásához egy fontos esemény tartozik, amely az Ashaur-család kihalását 

jelenti. Történt ugyanis, hogy épp 45 évvel ezelőtt a vulkán mérges, kénes gázokat nyomott a 

felszínre, melyek mindenkit megöltek a szigeten a ködpárában. Peral, a mostani főkomornyik találta 

meg a testeket, amikor a kitörés elcsitulása után mit sem tudva a holtakról révész nagybátyjával a 

szigetre érkezett játszani az Ashaur-gyerekekkel. A révész azóta elhíresztelte, hogy az épület 

szelleme ismét lecsapott és megtorolta a rajta esett sérelmeket, Peral pedig, hogy nehogy magára 

haragítsa a lány lelkét, a háznál maradt. 

 

 Ezeket jóval bővebben és a környékről szóló információval kiegészítve Ellina íratta meg egy 

deákkal mintegy öt évvel ezelőtt, mikor kijelölte későbbi bosszújának helyét, s ő helyezte el a 

könyvet a könyvtárban. A köteten látszik – és szándékosan van így – hogy sokkal újabb a többinél 

és hogy a többivel ellentétben gyakrabban is van használva (Ellina letörölte a port érkezése után, 

néhány nappal a modul előtt, hogy feltűnő legyen és ezzel is segítse az események haladását). 



A sziget épületei 

 Már a partról is jól látszik a nap és a hold sugarait ezer felé szóró üvegkupolás Galamb 

Kastély és a márványépület, s közelebb érve csak tovább nő az épület magasztossága. 

Melléképületei otrombának és mesterkéltnek tűnnek mellette, eltörpülnek mind szépségben, mind 

méretben. A Kastély a szabálytalan alakú sziget egyik csúcsán kapott helyet, mellette kiegészítő 

épületként istálló, kocsiszín, fészer, árnyékszék és nyári konyha található. 

 Nem a Galamb Kastély melléképülete, de a sziget egy kisebb öblöcskéje mellé épült fel egy 

révészház, hogy a vendégeket a szigetre szállító mesterember, ha elfárad, megpihenhessen, akár az 

éjszakát is itt tölthesse. 

 

 A fogadó épülete mögé gyönyörűen gondozott sövénylabirintust létesítettek a sziget 

jóindulatú urai, akik azóta Peralra bízták ennek rendben tartását. A sövény majd’ kétember magas, 

rowoni tüskéstuja alkotja. A szívós mocsári örökzöld alkotta sövényen áttörni szinte lehetetlen: 

elsőként fájdalmas ígérete miatt Akaraterő-próba szükséges hozzá, ha pedig sikerült rávenni 

magunkat a manőverre, úgy egy Erő-próbát kell tennünk az áttörését. Ha az Erő-próba sikerül, a 

vállalkozó 1k6 Fp-t, ha nem úgy 1k3 Fp-t veszít a sűrű szövésű bozóttól, amely zizegve zár össze 

mögötte. Ilyen módon rejtett lejárat vezet egy titkos alagútba, mely a pincébe vezeti a vállalkozót. 





A Galamb Kastély, pince 

 A pince egyetlen hatalmas, tágas helyiség, melyben számtalan hordó, doboz és zsák 

található rendezett halmokban és sorokban, ezekben sör, bor, pálinka, rum, savanyú káposzta és 

uborka, cékla, olíva és napraforgóolaj, zöldségek, magok, fűszerek, liszt, élesztő, sózott hús, 

szövetek, szőttesek, szőnyegek, gyertyák, viasz, lámpások stb. található. A pincébe három úton is 

lejuthatunk, melyből kettő része a fogadót átszövő titkos alagútrendszernek. A pincében található 

két titkos járat is, az egyik az ostobák elveszejtésére, a másik az arra méltók kimenekítésére. 

 (1) A szokványos út a földszinten található négy lépcső. Kettő a két raktárból, egy a 

konyhából, egy pedig a cselédszállásból vezet lefelé. 

 (2) A két titkos lejárat egyike a sövénylabirintus egy meghatározott pontjáról, egy másik 

pedig a két nagy oszlopban rejtőző szűk csigalépcső használatával nyílik meg használói előtt 

 (3) A veszedelmes titkos járatba egy egymásra feltűnő magasságba tornyozott dobozsor 

mögött található ajtón át juthatunk. Ez az ajtó nincs elreteszelve, kulcslyuk nincs rajta, 

megtalálásához azonban félre kell hordani a dobozokat, melyek némelyike meglehetősen nehéz. Az 

ajtó csapdázva van, kinyitva azonnal egy hatalmas lengő bárd zuhan alá, mely könnyen keresztbe 

hasíthatja a próbálkozók lelkesedését (Té 80, 5k6, kötelező Ép 10 Fp után). Az önmagába visszatérő 

haláljárat 1,5 láb széles, így egyszerre csak egy ember fér el benne – az viszont akár vértezetben is. 

A térképen különböző szimbólumok különféle csapdákat jelölnek. A veremcsapdák 1-3 láb 

hosszúak és 2-4 láb mélyek, jellemzően tüskék meredeznek az alján (1k6-3k6), kivéve az egyiket, 

mely egészen az alant fortyogó vulkán egyik forró tavába vezet, ahol az áldozat körönként 5k6 

égési sérülést szenved (kötelező Ép 4 Fp után). A falból kicsapódó dárdák nem túl pontosak de 

többet is kirepítenek (2k6 dárda, Té 50, 1k6+3 dárdánként). A hihetetlenül gyorsan leszakadó 

rácsok (Té 100, 3k6) sebet okoznak és elzárják a csapat tagjait egymástól, felemelésükhöz Erő-

próba szükséges 3-mal nehezítve. A két beugró terem csapdája alapvetően kombinált: egy egész 

falszakasz alázuhanjon (Té 80, 5k6) elzárva a termet és a járatot. A falat felemelni nem lehet, 

legfeljebb szétverni (60 STP, az ütés ¼ sebzést okoz rajta), egyébként három óra után ismét 

felemelkedik – ám ez alatt az idő alatt a termet ájulást okozó gázzal árasztja el (3. szintű 

idegrendszerre ható rövid idő alatt ható és lassú lefolyású ájulás/bódulat), amit a benti levegő 

elfogyása követ. 

 (4) Sokkal izgalmasabb a feltűnésmentesen a falba épített titkos ajtó megtalálása, melyhez 

egy 50-nel nehezített próbát kell dobni. Az ajtó kinyitása nem egyértelmű, a Peral kulcscsomóján 

található két abbit pecsétnyomó rudat (akkorák mint egy ceruza) kell hozzá beilleszteni az ajtó két 

oldalán található lyukakba. Az ajtó Mechanika képzettség mellett próbával is kinyitható. 

 (5) A járat, amely feltárul a titkos ajtó mögött, egészen Gyöngykapuig kivezet. Semmiféle 

veszélyt nem tartogat az alagúton vonulók számára, ez valódi menekülő járat. 



 
 



A Galamb Kastély, földszint 

 Az épületbe szemből gyönyörű oszlopokon álló előtéren át juthatunk, jókora kétszárnyú, 

oroszlánok felett szárnyaló galambokat ábrázoló faragott faajtón juthatnak, melynek két oldalán 

galambok csőrében egy-egy erős lámpás van elhelyezve. A falakat számos helyen ablakok törik át, 

ezek mind üvegezett, helyenként rózsaablakok. 

 (1) Az épület egyik jellegzetessége a gyönyörűen ápolt belső kert, melynek közepén 

hatalmas oszlop csavarodik a földbe és tartja az üvegmennyezetet, mely egészen a kupoláig vastag 

síküvegből áll, így folyamatosan fényben vannak tartva a növénye. A kertet árkádok veszik körül és 

a lépcsők szegélyezik, köztük fal. 

 (2) Az ebédlő egy-egy belógó falrész mögött tárul fel az épület hátuljában, hatalmas, hosszú 

asztallal, mely körül számtalan szék elfér, s mely folyamatosan ezüsttálakba rakott gyümölcsöket és 

csemegékkel várja a rájárókat.  

 (3) Az ebédlőből két szépen formázott ajtón egy ovális teraszra juthatunk, melyről gyönyörű 

kilátás nyílik a kertre, s melyet igen gyakran látogatnak a galambok és énekesmadarak, a cselédség 

legnagyobb örömére – a márványpadlónak ugyanis mindig tisztának kell lennie. 

 (4) A belső teret tartó ember formájú oszlopok monumentális, magasztos megjelenést 

kölcsönöznek az egész tágas belső térnek. 

 (5) Belépve rögtön feltűnik egy hatalmas, a földszint négy lábas belmagasságát szinte 

teljesen kitöltő olajfestmény nehéz aranykeretben (bővebben lásd A legenda,54. oldal). 

 (6) A konyha raktárában számos olyan árucikk van, melyet nem tartottak érdemesnek 

levinni a pincébe. Megvágott kolbászok, szalonnák, sózott-paprikázott húsos marhaoldalak, kenyér, 

gyümölcsök, fűszerek, boroshordó. Lejárat a pincébe. 

 (7) A konyhában két tűzhely és egy háromlyukú búbos kemence található és több szekrény 

és láda a felszerelés tárolására. Jókora halom tűzifa letakarva viaszos vászonnal. 

 (8) A vendégeknek fenntartott fürdő két márványkádat és két dézsát tartalmaz, székekre 

terítve pedig törölközőket, illatos szappanokat, sampont. A fürdők magukat faragott faparavánokkal 

választhatják el a párhuzamos fürdőzőktől. 

 (9) Az ebédlőhöz tartozó raktár tányérok, poharak, evőeszközök, terítők és szalvéták 

tömkelegét tartalmazza méretben, anyagban és formában egyaránt, mindezt ládákban, polcokon, 

komódokban. 

 (10) A cselédszállás a földszint félreeső sarkában kapott helyet, benne zsúfolt 

egymásmellettiségben számos szalmazsákos fakeretes ágy és néhány láda a személyes tárgyakkal. 

 (11) A cselédek fürdője a vendégek fürdőjéhez képest sokkal puritánabb, kis dézsákkal, 

faggyúszappannal és paravánok nélkül, daróctörölközővel. 



 (12) Lejáratok a pincébe. Csapóajtó alatti lépcsősorok meredeken lejtő, magas lépcsőkkel 

(ha valaki nem figyel oda, akár le is eshet). 

 (13) Egy oszlopok között húzódó derékmagasságú korláttal szép kilátást nyújtó, márványos 

terasz, ahová egy jól szigetelt, faragott ajtón lehet kijutni. 

 (14) Peral főkomornyik szobája. Amennyiben valaki nem kíván vagy nem tud a szobákban 

elhelyezett csengőkkel élni, ezen az ajtón kopogtathat, hogy elintéztessen valamit. Odabent egy 

kényelmes ágy, szekrény és láda. 



 



A Galamb Kastély, 1. emelet 

 A lépcsőkön feljőve egy tágas közös térbe juthatunk, ahonnan négy ajtó vezet négy 

kényelmes lakosztályba, két átjáró pedig a gyönyörű könyvtárba. Az előtér négy sarkában négy 

asztal van elhelyezve, mellettük néhány ponyvakönyv és üveg ital, poharak. Szinte minden 

helyiségében található egy kandalló, mely a falakban húzódó titkos alagútrendszer álcázott és jól 

elrejtett ki- és bejárója (Titkosajtó keresése -30%). 

 (1) A kiemelt vendégek szobája az egyes lakosztályokban. Kényelmes, akár három ember 

számára is bőven elég nagy baldachinos ágy a legkiválóbb takarókkal, sminkasztal, 

ruhásszekrények és polcok és egy kártyaasztal négy székkel. 

 (2) A közös előtér szolgálja a lakosztály és a szintek nagy terének összeköttetését, néhány 

aprósággal, kényelmes fotelekkel, néhány könyvvel, italos szekrénnyel. 

 (3) A vendégek kísérőinek, testőreinek, cselédeinek szállása néhány ággyal, melyek még 

mindig kényelmesebbek, mint a ház cselédeinek szállása, ám már messze elmaradnak a kiemelt 

vendégek ágyai mögött. Minden ágyhoz tartozik egy kisebb tároló is, egy láda és egy rá állított 

fonott kosár. 

 | 1 | Az 1. emelet nász lakosztálya ETIS és TALISSA számára van kiutalva, akik ezt csak Etis 

inasával, ARCORral osztják meg. 

 | 2-bal | Az 1. emelet nyugati szárnyának magánlakosztálya ERAMANN  személyes élvezetét 

szolgálja, aki egyedül tartózkodik itt. 

 | 2-jobb | Az 1. emelet keleti szárnyának magánlakosztálya ERIEL személyes élvezetét 

szolgálja, aki egyetlen cselédlányával, SINÁVAL osztja ezt meg. 

 | 3 | Az 1. emelet családi lakosztályát Altamor és Ellina közösen a Narim-családnak 

rendelték; az egyik szoba a NARIM-NILIN , a másik az ESTIOS-SERENA házaspárnak van rendelve, 

amely utóbbiak mellé RYELL  bölcsője is csatlakozik. A lakosztályban ODAN, Nilin cselédje és NOA, 

Ryell dadája tartózkodik a családtagokon kívül. 

 (4) Egy oszlopok között húzódó derékmagasságú korláttal szép kilátást nyújtó, márványos 

erkély, ahová jól szigetelt, faragott ajtón lehet kijutni. 

 (5) A könyvtárnak üvegplafonja és üvegpadlója van, mely átengedi a fényt. A könyvtár 

szellemi tartalma a falak mentén található, ahol a falba süllyesztett polcokon ülnek a könyvek. 

Három íróasztal van kialakítva három falszakaszon – de természetesen akár ki is lehet vinni őket a 

közös tér asztalaihoz. A könyvek elsősorban az aszisz kultúrkör népszerű irodalmát tartalmazzák, 

regényeket, történeteket, verseket, úti naplókat. Ami talán különleges az egy, az aszisz nyelv 

gyökereivel foglalkozó nyelvkönyv (melyből megfejthető a képen található dolamin idézet) és a 

hely történetével foglalkozó mű (lásd fentebb), melyeket Ellina helyezett el a többi könyv mellett. 



 



A Galamb Kastély, 2. emelet 

 A lépcsőkön feljőve egy tágas közös térbe juthatunk, ahonnan négy ajtó vezet négy 

kényelmes lakosztályba, két átjáró pedig a gyönyörű könyvtárba. Az előtér négy sarkában négy 

asztal van elhelyezve, mellettük néhány ponyvakönyv és üveg ital, poharak. Szinte minden 

helyiségében található egy kandalló, mely a falakban húzódó titkos alagútrendszer álcázott és jól 

elrejtett ki- és bejárója (Titkosajtó keresése -30%). 

 (1) A kiemelt vendégek szobája az egyes lakosztályokban. Kényelmes, akár három ember 

számára is bőven elég nagy baldachinos ágy a legkiválóbb takarókkal, sminkasztal, 

ruhásszekrények és polcok és egy kártyaasztal négy székkel. 

 (2) A közös előtér szolgálja a lakosztály és a szintek nagy terének összeköttetését, néhány 

aprósággal, kényelmes fotelekkel, néhány könyvvel, italos szekrénnyel. 

 (3) A vendégek kísérőinek, testőreinek, cselédeinek szállása néhány ággyal, melyek még 

mindig kényelmesebbek, mint a ház cselédeinek szállása, ám már messze elmaradnak a kiemelt 

vendégek ágyai mögött. Minden ágyhoz tartozik egy kisebb tároló is, egy láda és egy rá állított 

fonott kosár. 

 | 1 | Az 1. emelet nász lakosztálya ALTAMOR és KARINA  számára van kiutalva, Altamor 

azonban már az első nap a családi lakosztályba költözött. Karina társaságát csak társalkodójával, 

SHEILÁVAL (SHIRIN) osztja meg. 

 | 2-bal | Az 1. emelet nyugati szárnyának magánlakosztálya LIRIAN  személyes élvezetét 

szolgálja, aki papjával, KERIVEN ATYÁVAL és két testőrével, TRINNEL és KILDARRAL osztja meg azt. 

 | 2-jobb | Az 1. emelet keleti szárnyának magánlakosztálya MALOR személyes élvezetét 

szolgálja, aki egyetlen három csatlósával, FARRÓVAL, CORARRAL ÉS SAMILLAL osztja ezt meg. 

 | 3 | Az 1. emelet családi lakosztályát elméletileg nem kellene, hogy használja bárki, ám 

ALTAMOR átköltözött oda már az első éjszakán három kísérőjével, az imádott dalnoklánnyal, 

MELINDÁVAL (ELLINA ) és két testőrével, KHARRAL és GRENGORRAL. 

 (4) Egy oszlopok között húzódó derékmagasságú korláttal szép kilátást nyújtó, márványos 

erkély, ahová jól szigetelt, faragott ajtón lehet kijutni. 

 (5) A hatalmas bálterem most üresen áll az árkádok között makulátlan üvegpadlójával és 

magasztos, ezüstvázas üvegkupolájával, melynek félgömbje már a padlás területébe is belenyúlik. 

 (6) Egy vékony falépcső vezet fel a padlásra az északnyugati végen. 



 
 



 
A Galamb Kastély, padlás 

 A tágas padláson első ránézésre nincs semmi, csak a fal, galambbejárósra lyuggatott fal és 

két szellőztetőablak. Ez a szint már nem olyan makulátlanul tiszta, mint a lentebbiek, igaz, szinte 

nem is használják. Székek és asztalok vannak egymás mellé és egymás hegyére-hátára állítva, 

amelyeket ha kell, a lenti bálterembe hordanak le. A padláson közlekedőnek a padló és a tető 

gerendáit is kerülgetnie kell, így küzdeni csak a Harc helyhez kötve (-20 Ké -15 Té -5 Vé) 

módosítóival lehet. 

 (1) Az épület magasztos, ezüstvázas üvegkupolája kitakarja a padlás majd’ felét. 

 (2) A második emelet északnyugati szakaszának vékony fa feljárója. 

 (3) A padlás nyugati és keleti szárnyába és a déli aljára galambdúcokat helyeztek el, melyek 

jó részén elhagyott vagy használt fészkek sorakoznak. 

 (4) A sziget legendájának valóságalapját képző megerőszakolt lány csontvázzá aszott, 

befalazott holtteste, mellyel mindaz találkozik, aki a titkos alagútrendszeren jön a padlásra. 



 
 



 



A Galamb Kastély cselédei 

Peral (51) 

A főkomornyik és az egyetlen farkas a cselédek társaságában. Ötéves kora óta a Galamb Kastély 

személyzetéhez tartozik, húsz éve a főkomornyik, mindeközben pedig azért fohászkodik és áldoz 

havi szinten egy csirkét a legenda szellemének, naponta egy halat a pyarroni isteneknek és egy 

másikat a táj szellemeinek, hogy mikor ismét eljön a lány szelleme, őt megkímélje. Hogy feladatát 

minél jobban elláthassa, a fogadó tulajdonosa fegyveres képzésben is részesíttette. Ezeket használja 

ki Ellina arra, hogy csatlakozzon a játékhoz: elmondja neki, hogy a szellem csak akkor kíméli meg, 

ha kapcsolódik a játékához a syl Erwyl családdal úgy, hogy farkasként él a cselédek 

báránycsordájában. Az erős kiállású, rövidre nyírt, őszes hajú, borotvált férfi makulátlan ruhában 

pedig vérző szívvel lát neki módszeresen elpusztítani a többieket a játék kezdetén. 

  E 15   Áll 13   Ügy 13   Gy 12   Eg 14   Sz 13   Int 13   Aka 15   Aszt 10 

  Ké 20   Té 35   Vé 87   Cé 5 Ép 8   Fp 26 

  Rövidkard (Mf) (31, 57, 111) 

 

Eromo (37) 

Peral helyettese, a Galamb Kastély komornyikja. Mintegy húsz éve dolgozik Peral keze alatt így 

különösen jól ismerik már egymást. Jó kiállású, ápolt szakállú, kerek arcú és pocakos, jó kedélyű de 

mérhetetlenül illedelmes figura, aki töviről hegyire ismeri a fogadót, de elég ügyetlen – ha egy 

tálcán háromnál több edényt kell egyensúlyoznia, ott általában valami gond történik. Peral ezt 

használja ki: kiküldi rákért a sziklákra a legnagyobb viharban a harmadik nap hajnalán, 

szerencsétlen meg lelesik. 

 

Syra (42) 

Kövér arcú, tokás, vigyorgó nő, aki azzal a könnyed mosollyal gyúrja a rétestésztát, amilyen 

könnyedén elveri a kuktáját ügyetlenségéért vagy Kitát a falánkságáért. Kedvenc fakanalát 

állandóan magával hordja, idegesítő vigyorával és elmaradhatatlan, ezerszínű fejkendőjével együtt, 

mely kopaszodó fejét hivatott elrejteni. 

 

Magon (25) 

Jóképű, Malorra valamelyest hasonlító férfi. Szeme barna (tehát nem zöld), haja egészen sötétbarna 

(tehát nem fekete), de arca hasonlóan metszett, orra vonala is hasonló és nehezen 

megkülönböztethető tőle a sötétben. Ennek csak azért örül, mert így Kita, akit régóta szeret, 

szívesen fordul hozzá, mikor már nem bírja titkolt szerelme, Malor hideg kegyetlenségét vagy 

messziségét. A kocsiszínbe vagy az istállóba járnak eltölteni egy pásztorórát. 



Theun (29) 

Az istállós. A keze alá dolgozik két inas, akik jönnek-mennek és Gyöngykapuban laknak, tehát a 

modul kezdetén már nincsenek jelen. Vékony, természetesen sánta, kicsit egyszerű kifejezés-

készletű, erős nyakú, szíjas alkat. Hibája modortalansága, állandóan szalmaszál lóg a szájából és 

almát alma után eszik meg, mely szokást valószínűleg a lovaktól tanult. 

 

Kita  (22) 

A cselédlányok közül az egyetlen, aki gyakorlatilag állandóan a fogadóban alszik, a többiek csak 

alkalmanként segítenek be – a modul során nincsenek is jelen. Szemrevaló, formás teremtés 

gömbölyded alakkal, szerény tekintettel, melynek csábító erejét már megtanulta kihasználni és 

kiélvezni. Gyakorlatilag azért, hogy csillapítsa kislánykora óta Malor iránt táplált szerelmét és 

bizonyítsa önmagának önnön nőségét, hajlamos kedvtelésből megpróbálni megbájolni a vendégeket 

és velük tölteni az éjszaka néhány óráját. 



A legenda 

A legenda ebben az esetben a Galamb Kastélyhoz kapcsolódó történet, melyet félig-meddig 

a múlt eseményei ihlettek – hiszen így van ez a legtöbb legendával. 

Már több évtizede mesélik a környéken a Galamb Kastély vagy más néven a galambos lány 

meséjét, ami még a fogadó építésének idejéről és az azt követő néhány évről szóló történet. Azóta is 

főleg a falu és a fogadó környékén terjedt el – máshol gyakorlatilag nem is tudnak róla. Ez azt 

jelenti, hogy a játékosok csak akkor ismerhetik, ha bírnak a helyismeret és legendaismeret 

képzettségek közül mindkettővel, és ezek közül legalább az egyik mesterfokú. Egyébként az se 

jelent gondot, ha nem ismerik, mivel a fogadó könyvtárában a kis településről és a környékről szóló 

könyvben is megtalálhatják, illetve ha eléggé figyelnek Ellinara az első estén, vacsora közben, 

hallhatják, ahogy elmeséli sok másik történet között. 

A történet arról az időről szól, amikor még csak épülőben volt a fogadó. Tudni illik az építés 

hosszú hónapokon át szünetelt egy időszakban s ez időben a környékbeli gyerekek rászoktak arra, 

hogy kis csónakokkal átkelve a tavon a félkész épületben bújócskáztak és játszottak. A sziget 

ekkoriban is nagyon szép volt, vad és tele volt virágokkal, kisállatokkal – többek közt rengeteg 

galambbal. A falu gyerekei közül mind szerették az állatokat és növényeket, amik itt sokkal 

vadabban, bátrabban nőttek és éltek, mint a falu környékén. 

A csöppségek közül egy különösen szerette a galambokat. Ez a kislány gyakran egyedül is 

ottmaradt a szigeten, felmászott a romok közé és a padláson játszott a galambokkal hosszú órákon 

át – olykor ott is aludt. Egy ilyen éjjelen történhetett, hogy a gyerekekre amúgy roppant dühös 

építők visszatértek munkáltatójuk fenyegetésére (mivel eddig azt hazudták neki, hogy a rossz idő 

miatt nem tevékenykednek, ám kicsit tovább lustálkodtak, mint az idő miatt kellett volna). Miután 

pedig enyhén ittasak és roppant dühösek voltak, talán észre se vették, hogy a hirtelenjében 

befalazott padláson ott ragadt a kislány. Azt, hogy miért falazták be a padlást, mára már senki sem 

tudja. Tény viszont, hogy a lány bennmaradt és ott halt meg szeretett galambjai mellett. 

A legenda itt nem ér véget. Miután az épületet teljesen befejezték és egy nagy ünnepség 

keretében átadták történt a második mozzanata a legendának. A halott kislány szelleme és galambjai 

bosszút álltak mindenkin; először hatalmas vihart kavartak a környéken, hogy senki ne hagyhassa el 

a szigetet, majd minden egyes építővel és magával az építtetővel is véresen leszámoltak. Azóta is 

minden harmincadik évben előjönnek és megvizsgálják, hogy akadnak-e bűnösök az akkori 

vendégek között vagy sem, és ha találnak bűnnel szennyezett lelkeket, mindet megölik. A helyiek a 

szellem megbékítésére egy hatalmas képet készíttettek egy vándorló művésszel, ami a kislányt 

ábrázolta galambjaival (kép a földszinten, a két lépcsősor között), a galamboknak pedig a padláson 

kis lyukakat fúrtak a falba, hogy mindig tudjanak ki-be járkálni zavartalanul. 



A legenda szerint minden harmincadik évben, ha helyesen állnak a csillagok újra eljön a 

lány szelleme ítélkezni az élők felett, hogy azóta hogyan vigyázzák lelkük üdvét. 

Ellina ezt a legendát kihasználva szerveztette pont erre az időszakra, pont ebbe, a család által 

egyébként is kedvelt fogadóba a találkozót és gondoskodott arról, hogy a megfelelő árulkodó 

nyomokat elhelyezze még a rokonok nagyobbik részének érkezése előtt. 

A nyomok a következők: 

• A képen eredetileg nem szerepelt az a rövid, Altamor vérével vésett idézet, melyet ő 

helyezett el annak jobb sarkában („Nessuno Puo Liberarsi Dal Peccato Che Scorre Nelle 

Vene” – ezek a szavak dolaminul azt jelentik, hogy „Senki sem tudja kivetni magából a 

vérében áramló bűnt”). A karakterek ősi nyelv ismerete (dolamin) képzettség bármely 

fokával megértik a mondatot, ha pedig bírnak az aszisz nyelv 5. vagy mesterfokával, 

akkor annyit értenek meg, hogy szerepelnek benne a kivetni, kiszabadítani és a bűn 

szavak. Később Ellináék ugyanezt az idézetet festik az elrabolt Altamor feje fölé. 

 

• Emellett a képet kicsit átvariálták Shirinnel; eddig csak eleje volt, ezen egy fiatal női 

alak látszott, ahogy vállán ülő galambokkal ül és figyeli a szemlélőt mosolyogva. 

Különlegessége, hogy a lány tekintete olyan, mintha mindenhova követné a képet 

figyelőt (ebben semmi mágia nincs, egyszerű festői hatás – ezt a karakterek bármilyen 

képzőművészeti jellegű képzettség birtokában meg tudják mondani). Nemrég 

átalakították kicsit úgy, hogy a kép megfordítható legyen a kerettel együtt és ekkor egy 

másik kép látszik, melyen a lány ugyanúgy néz, ugyanúgy ül és ugyan olyan minden, 

kivéve a galambokat, amik hiányoznak a festményről. Bizonyos időközönként Shirin 

megfordítja a képet, hogy ezzel is a legendára emlékeztessenek mindenkit. Ezek a 

fordítások általában gyilkosságok előtt és után történnek. A karakterek rájöhetnek arra, 

hogy két különböző képről van szó, ha jobban megvizsgálják a képet (nem kell bírniuk 

semmilyen képzettséggel, de mindkét állapotában meg kell tudniuk vizsgálni a képet). 

Rájöhetnek arra is, hogy a képet levenni vagy megfordítani csak nagyon erős ember 

tudhatja, mivel a képkeret nagyon nehéz. 

 

 



• A másik ilyen módosítás a képen az, hogy a két képoldal között elhelyezték az egyik 

nagyon régi családi „ereklyét”, egy képet. A kép a család valós családfáját ábrázolja 

(lásd Segédanyagok, 6. számú segédanyag, x. oldal) minden esetben. Nem lehet átverni, 

meghamisítani, hiszen mágikus. Még Altamor nagyapja készíttette annak idején, fiatal 

korában. Azóta öröklődik a családon belül, ám Altamor atyja elrejtette a családi 

kúriában, így Altamor nem találhatta meg – helyette Ellina lelte meg az értékes tárgyat, 

így tudta meg, hogy más gyermekei is vannak az öreg nemesnek rajta kívül, akikről a 

család nem tud. Ellina egyébként a család könyvtárában végzett részletes kutatása 

közben talált utalásokat a tárgyra, így sikerült több hónapos kutakodás árán megtalálnia 

és a képbe rejtenie. A célja ezzel pontosan az volt, hogy a karakterek megtalálhassák azt 

és ezzel is kicsit megkavarja őket. A kép kerete alul kicsit repedt, hogy ezzel is 

felkeltsék erre a figyelmet (ha jobban megvizsgálják és dobnak egy sikeres észlelés 

próbát, akkor rájöhetnek, hogy a keretet szét lehet választani, ekkor pedig kiesik a 

családfa). 

 
A legenda valóságalapja 

 A legenda azonban, mint minden hasonszőrű társa, nem igaz – vagyis nem teljesen igaz. 

Mint korábban említésre került, a fogadó épületében valóban van már egy holttest, mikor a 

játékosok megérkeznek oda. A térképen a padláson látható a helye. Erre természetesen a játékosok 

is rátalálhatnak, ha átkutatják a padlást, mert keresnek valakit vagy valamit illetve mert Ellina 

rávezeti őket. 

 A szomorú valóság, amely a legenda kialakulásához vezetett, szintén a fogadó építésének 

idejéig nyúlik vissza, amikor a környékbeli gyerekek rászoktak arra, hogy kis csónakokkal átkelve a 

tavon a félkész épületben bújócskáztak és játszottak. A gyerekek közül egy meglehetősen szép, 

formás fiatal lány különösen szerette a galambokat. Ő gyakran egyedül is ottmaradt a szigeten, 

lévén árva volt, felmászott a félkész falak közé és a padláson játszott a galambokkal hosszú órákon 

át. Egy ilyen éjjelen történhetett, hogy a gyerekekre amúgy roppant dühös építők visszatértek 

munkáltatójuk fenyegetésére (mivel eddig azt hazudták neki, hogy a rossz idő miatt nem 

tevékenykednek, ám kicsit tovább lustálkodtak, mint az idő miatt kellett volna). Egyikük rögtön fel 

is imbolygott a padlásra, ahol az ott békésen alvó, formás lány beindította ittas vágyait, s rávetette 

magát az ifjú gyerekre, erőszakot téve rajta. A lánynak betömte a száját és észre sem vette, hogy 

erőszaktevés közben megfojtotta. 

  



 Kieresztve a fáradt gőzt ráébredt tette súlyára, melyben társai is segítségére voltak, akikkel 

együtt megegyeztek, hogy senkinek nem beszélnek erről a történetről, és befalazzák a lányt az egyik 

készülő álfalba. Így is tettek, a holttestet pedig elfedte a kő és habarcs. Azóta is ott szárad 

szerencsétlen, de lelke már régen az Örök Körforgásba, onnan pedig új testbe vándorolt. 

 Az egyik kőműves lelke azonban nem bírta a hallgatást és évekkel később egy kocsmában 

elmesélte a látottakat. A tragédiát egy vándorló dalnok is végighallgatta, s a következő kocsmában 

már mint szörnyűséget mesélte, kicsit színezve, kicsit torzítva. Innentől egyenes volt az út a 

legendáig. 

 



A JÁTÉK  

A játékról először a vacsorakor kapott levélben olvashatnak (lásd Segédanyagok, 5. számú 

segédanyag, 70. oldal) – „A játék ma kezdődik / szabályait mind érthetitek. / Farkasok közt a 

bárányok / de mindig eltűnik majd egy” 

Erről a játékról a legendát is tartalmazó könyvben olvashatnak, mivel a vers ezen sorai szó 

szerint megtalálhatóak a faluval foglalkozó kiadvány a környéki gyermekjátékokkal foglalkozó 

részében. Itt a „Farkasok és bárányok” néven futó játék az, amiből Ellina ihletet merített, hogy még 

inkább a helyi legendához kösse a történéseket. A játék alapjában véve roppant egyszerű, 

egyszerűek a szabályai is. Ellina ezeket fogja követni és igyekszik betartatni a továbbiakban. 

Az eredeti gyerekjáték-szabályok: 

• A játékosokról a játék elején húzással eldöntik, hogy ki lesz farkas és ki lesz bárány. 

o A családtagoknak nem kell sorsot húzniuk, hiszen jellemük és motivációik 

alapján kerülnek besorolásra, ehhez mérten fognak cselekedni. 

• Akármilyen viselkedést húzzanak is a gyerekek a játék elején, azokat követniük kell a 

játék végéig. 

o Aki a játék elején farkasként gondol magára, nem válhat báránnyá közben. 

• A farkasok megölhetik a bárányokat, a bárányok ez ellen úgy védekeznek, hogy mindig 

többen vannak egy helyen, mint a farkasok. A játékot nehezíti, hogy a sorshúzás 

eredményét nem mondhatják el egymásnak. 

o Ha egyszerre egy helyen több farkas van jelen, mint bárány, akkor a farkasok 

minden valószínűség szerint egy vagy több bárányt is meggyilkolnak. 

o Ha egyszerre több a bárány, a farkasok nem mernek gyilkolni, mert félnek a 

lebukástól. 

• A farkasok akkor buknak le, ha esetleg mégis úgy próbálnak gyilkolni, hogy több bárány 

van jelen, mint farkas és/vagy valaki egyértelműen rajtakapja őket azon, amit tettek és be 

is tudja bizonyítani. Ekkor az illető farkas kiesik a játékból. 

o Ha a farkas szerepet viselő családtag lebukik, Ellináék hamarosan megölik. 

• A játék célja az, hogy vagy a farkasok, vagy a bárányok nyerjenek – ez akkor következik 

be, ha akár a farkasok közül, akár a bárányok közül mind meghal. 

o A modulban az összes bárány halála után a farkasok egymást kezdik gyilkolni, az 

összes farkas halála esetén pedig Ellináék folytatják a gyilkosságokat. 

• Aki megszegi a szabályokat, az kiesik a játékból. 

o A szabályszegőt Ellináék megölik. 



ELLINA ÉS SHIRIN MOTIVÁCIÓI  

Az alábbiakban áttekinthetésre kerül az, hogy Ellina és Shirin pontosan miért és mit kíván 

tenni, hogyan alapozzák ezt meg és mi a végső céljuk. Ennek a résznek nem kötelező minden egyes 

szavához tartani magunkat a mesélés alatt, de érdemes legalább a legfontosabbakat betartani. 

Ellina 

Ellina egész gyermekkorát egy tömlöcben töltötte, csaknem teljesen őrült anyja és két őr 

társaságában. Amíg anyja élt, nem sokat tanulhatott meg tőle azon kívül, hogy ő hogyan fogant és 

miért kell undorodnia atyjának a gondolatától is. Természetesen nem úgy kell ezt elképzelni, hogy 

anyja minden reggel felkelt és minden egyes nap újra és újra elmesélte, elpanaszkodta múltját 

lányának – de tény, hogy a történések rányomták kapcsolatukra csúf bélyegüket. Anyja igen kevés 

szeretet és törődést tudott nyújtani egy olyan gyermeknek, aki minden pillanatban Altamorra 

emlékeztette. Az őrök pedig talán érthető módon nem sokat törődtek a kislánnyal. 

Anyja haláláig tehát viszonylag kevés kapcsolata volt a külvilággal és más emberekkel. Ez 

idő alatt nem csak azt érezhette, hogy anyja szinte rá sem bír nézni, de azt is, hogy mindennek az 

oka az ő léte, aminek az oka az apja cselekedete. Ez a gondolat vezérelte arra, hogy kijutva a 

börtönből annak szentelje életét, hogy megbüntessen mindenkit, akinek köze lehet ahhoz, ami 

anyjával történt (akit egyébként betegesen szeretett, hiszen minden viszontagság ellenére az 

egyetlen olyan emberi lény volt, aki valamennyit törődött vele). Érdemtelen volna arról vitatkozni, 

hogy lelke és elméje mennyire őrizte meg épségét. Az viszont bizonyos, hogy egy megszállott őrült 

lelkületével kezdett el kutatni és tervezgetni, így hamarosan nem csak tanítót, de ideig óráig társakat 

is talált magának. Hónapok, évek teltek el innentől fogva addig, amíg először találkozott 

Altamorral. Az első néhány találkozó után sikerült annyira megkedveltetnie magát az idős 

nemessel, hogy az a háznál marasztalta, még később pedig teljesen bizalmába fogadta. Innentől 

fogva Ellina azt sugallhatott a nemesnek, amit csak akart – többnyire teljes sikerrel. Ahogy a nemes 

közelébe került és mag is megismerhette, egyre jobban undorodott tőle és az őt körülvevő családtól 

is, hiszen nem csak bűneiket látta, de azt is, hogy a nemes törvényes leszármazottaival hogyan bánt. 

Noha megtudta, hogy az ő életük sem volt könnyű vagy kellemes, emellett szörnyű féltékenységet 

és haragot is érzett irányukban. Terve ekkor érte el végső állapotát; egy ilyen családnak egyetlen 

tagja, egyetlen csepp vére sem maradhat fenn – még ő maga sem. 



Shirint csak ezek után ismerte meg. Hasonló gondolat- és érzelemviláguk, múltjuk és 

bosszújuk célpontja összekötötte őket, ez a kötődés pedig sokkal erősebbnek bizonyult bármilyen 

testvéri érzelemnél. Mindössze néhány hét alatt teljesen egymásba szerettek s normális esetben 

talán még tervüktől is elálltak volna, ám ez sajnos nem így történt. Ennek oka az volt, hogy Ellina a 

nemes megismerése után sokkal mélyebbre süllyedt őrülete tengerében, minthogy kihúzhatta volna 

egyetlen pozitív érzelem – de még ha ez meg is történhetett volna, akkor sem volt erre alkalmas 

szerelmük, hiszen a bosszú és fájdalom közös érzése vonzotta először őket egymáshoz. 

Ellina tehát folytatta a megkezdett úton való haladást; végső célja továbbra is az, hogy az 

egész családot kiirtsa – magát és újonnan megismert féltestvérét, szerelmét is beleértve. Mire a 

fogadóba jutottak már pontosan el is tervezte, hogy hogyan kívánja tervét véghezvinni. Mivel 

Shirint jobban tisztelte s szerette mindenkinél, neki sokkal nyíltabb és kellemesebb halálmódot 

választott, mint másoknak. Úgy döntött, hogy együtt kell meghalniuk, szemtől szemben egymással 

és ugyan az kell, hogy haláluk oka, módja legyen. Emiatt – mivel halálos mérget azért nem használ 

a családtagok megölésére, hogy minél többet szenvedjenek – egyetlen adagot mégis eltett és 

eldugott a szigeten (a mesélő rendelkezhet arról, hogy hova – h nincs ötleted, akkor legyen például 

elásva – az egyetlen cél, hogy senki ne találhassa meg), hogy ha mindenkivel végeztek, ez legyen 

mindkettőjük halálának módja. 

Shirin 

Hányatott sorsa ellenére megtanult uralkodni érzelmein – sokkal inkább, mint féltestvére. 

Rajta az őrület sem vett erőt – bár az is igaz, hogy több kapcsolata volt a külvilággal. Lelke viszont 

kihűlt, alig volt hajlandó bármilyen érzelmet is kimutatni vagy akár csak érezni – ennek egyébként 

még hasznát is vette megbízatásai során. 

Mikor kellően közel került céljához, a családhoz, újra álcát öltött (ahogy az előtt már 

többször) és a lehető legközelebb került Karinához, hogy rajta keresztül minél jobban 

megismerhesse a családot. Végső terve még nem volt, ő azt szokta meg, hogy előbb a 

körülményeket próbálja teljesen kiismerni s csak ezek után dolgoz ki végső tervet. Eközben 

ismerkedett meg Ellinával és ez nagyban meghatározta azt, hogy mire is jutott a tervezgetéssel. 

Mivel ő nem is esküdött bosszút az egész család ellen, sokkal könnyebben fogadta el azt a 

tervet, amit Ellina talált ki és sokkal könnyebben tudta beleélni magát abba, hogy miután minden 

lehetséges örökössel végeznek, ők együtt átvehetik a család teljes vagyonát és talán végre boldogan 

élhetnek. Ha pedig mégsem veszik át az öröklendő vagyont, akkor is bosszújuk végeztével együtt 

élhetnek és legalább egymásnak ott lehetnek. Nem is sejtette – sőt, az utolsó pillanatig sem gondolt 

rá -, hogy Ellina mindkettejüket halálra ítélte tervei szerint. Ő tehát nem ezzel a céllal gyilkol – 

számára a végső megnyugvásban nincs benne az, hogy ő is és Ellina is meghalnak. 



Ketten együtt – avagy közös tevékenységük 

A már leírtak alapján könnyen kitalálható, hogy mi a céljuk az alatt a néhány végzetes nap 

alatt a Galamb Kastélyban. Céljaik pontokban foglalhatóak össze talán a leginkább átláthatóan: 

 

• Elsődleges céljuk a bosszú – az, hogy a családtagok mindegyike meghaljon és a leginkább 

bűnösek minél fájdalmasabb, kellemetlenebb, megalázóbb módon. 

 

• Azt akarják, hogy Altamor halála előtt a lehető legtöbbet szenvedjen és megtudja, hogy kik 

is ők és miért csinálják amit csinálnak – viszont ezt nem úgy teszik, mint a bugyuta 

gyerekmesék gonosza ellenségei, nem adnak lehetőséget az öreg nemesnek arra, hogy 

később bárkinek is elmondja amit hallott, látott. 

 

• A gondos előkészületek után tudják, hogy nekik csak a játék szabályait kell betartatniuk és 

felügyelni a történéseket – fölöslegesen nem keverednek gyanúba. Ha szükséges, tettetik 

saját halálukat is. 

 

 

• Igyekeznek betartatni a játékszabályokat. 

 

• Igyekeznek a legendára emlékeztető nyomokkal bőven ellátni a nyomozó karaktereket, 

családtagokat. 

 

• Igyekeznek ártatlannak tűnni, miközben egymás ellen fordítják a rokonokat. 

 

A mesélőnek nem olyan könnyű a dolga, hiszen mindezeknek meg kell feleltetni Ellina és 

Shirin karakterét, de reméljük, ebben bőséges segítséget nyújtanak a kiegészítő táblázatok, ötletek 

és javaslatok. 

 



EGYÉB KIEGÉSZÍT ŐK  

Naptár 

Az alábbiakban a modul során fontos naptári adatok kerültek felsorolásra; az órák, napok 

elnevezései. Az órák ynevi elnevezéseit Magyar Gergely vonatkozó, 24 órás napot tárgyaló cikke 

(Az ynevi órák elnevezése (24-órás)) alapján, a napok elnevezését saját kiegészítésként használjuk. 

 

 Abaszisz Pyarroni Erv 

1 Éjközép Kék hold Szabadság 

2 Köszöntés Pusztítás Emlékek 

3 Fáklyagyújtás Remény Lant 

4 Holdak Fény Harc 

5 Áldozat Élők Napkelte 

6 Szélkelte Tisztesség Fegyverek 

7 Hullámverés Áldozatok Nemesek 

8 Cápák Gazdaság Szorgosság 

9 Halak Vigyázók Vadászat 

10 Imádság Béke Szövetség 

11 Felhőjárás Igazság Büszkeség 

12 Napközép Szentek Művészetek 

13 Sirályok Törekvők Istenek 

14 Pelikánok Madarak Bor 

15 Füstölők Lobogók Tudomány 

16 Léptek Hit Hősök 

17 Macskák Barátság Reménytelenség 

18 Bűnhődés Lánc Büntetés 

19 Baglyok Bűnbánat Bezárkózás 

20 Kötődés Vágyak Holdkelte 

21 Szerelmek Homály Homály 

22 Horgonyvetés Vörös hold Viszály 

23 Ájtatosság Álmok Köszönet 

24 Csillagok Sötétség Éjközép 

 

A modul Krad Negyedik, Felemelkedők Havának 15. napján kezdődik és maximum a 20. 

napig tart. A 15. nap Hétutó napja, ezt követik Hételő, Telőhét, Hétközép, Fogyóhét és a következő 

Hétutó napjai. 



Segédanyagok 

1. számú segédanyag – Altamor syl Erwyl levele családjának 

A levél szövege az alábbiakban olvasható (azoknak, akik nem akarják kibogarászni a levél 

betűit). Külalakja megfelel a levél valós kinézetének – ehhez mérten a külső jegyek is árulkodóak 

lehetnek a karakterek számára, nem csak a tartalom. Amit megtudhatnak: 

 

• A szöveget valószínűleg nem Altamor írta: másmilyen az aláírás mint a szöveg. 

 

• Írás/olvasás (Mf) elárulja, hogy a levél szövege női írással készült. 

 

• Lélektan (Af) képzettség Intelligencia-próbára jogosít; siker esetén rájöhetnek, hogy az 

aláírás betűi alapján az aláíró nagyravágyó, durva lelkű személy, aki igyekszik magát 

másnak kiadni, mint ami. 

 

• Lélektan (Mf) képzettség Intelligencia-próbára jogosít; siker esetén rájöhetnek, hogy a levél 

szövegét valódi írásképét lélektani okból elferdíteni próbáló nő írhatta. Arra, hogy pontosan 

miért is akarhatott az illető ilyet tenni, nem jöhetnek rá ennyiből (Ellina írta a levelet, de 

nem akarta, hogy bárki rájöhessen arra, hogy ennyire közel áll a nemeshez) 

 

A levél szövege 

 

Kedves Rokonaim, Véremből valók és kísérőik! 

Régi családunk egyik legszebb, hagyományos ünnepére, családotok fejének s szeretve tisztelt feleségének házassági 

ünnepségére szólítlak Mindőtöket az esküvő hajdani helyszínére, a Galamb-Kastélyba. 

 

A Krad Negyedik, Felemelkedők Havának 15. (Hétutó) napjára, legkésőbb a Macskák órájára várlak Benneteket, hogy 

méltán ünnepelhesse meg nagy múltú nemesi családunk az eseményt. Várhatólag az ünnepléssel töltött napok száma 

három vagy öt lesz, így a beköszöntő Esős évszak első napjaira számoljátok hazaindulásotokat. 

 

Várva várom, hogy mindannyian tiszteleteteket tegyétek előttem s végre újra láthassam minden egyes családtagomat. 

 

Altamor syl Erwyl 

 

Címeren olvasható felirat: /Hogy uralkodj, végül saját véreden kell tapodnod/ 

 



 



 
2. számú segédanyag – A syl Erwyl család családfája 

A családfát minden családtag ismerheti, így a kalandmester minden olyan játékosnak 

megmutathatja, aki felvette karaktere számára a család kegye nevű előnyt. A karaktere ebben az 

esetben bír egy példánnyal ebből a családfából, melyet még régebben kapott/szerzett. Amiket 

megtudhatnak a papíros alapján (természetesen a tartalmi rész mellett): 

 

• Igen gondosan formált betűkkel rótták a szövegét; aki jobban megnézi, láthatja, hogy a 

készítő mestere lehetett a betűvetés tudományának. 

 

• Aki összeveti a kapott meghívó levél írását ennek az írásával, rövid tanulmányozás után 

rájöhet arra, hogy a két szöveg alkotója egy személy lehetett. 

 

• A karaktereknek a családfa papírjának tanulmányozása során először van lehetősége látni a 

család címerét. Erről részletes információval csak azoknak szolgálhatunk, akik bírnak a 

heraldika képzettség alap- vagy mesterfokával (annak függvényében, hogy melyikkel 

bírnak, adjunk több vagy kevesebb információt) vagy a család kegye előny második vagy 

harmadik szintjét felvették előnyként (ebben az esetben is a szint határozza meg azt, hogy 

mennyit tudnak). Részletes információkat erről a modul megfelelő részén szolgáltatunk 

(lásd Segédanyagok, 3. és 4. segédanyag, 67.oldal). 

 

• A családfán nem szereplő információkat a modul megfelelő részén találjátok, itt arról is 

olvashattok, hogy a család kegye előny különböző szintjei milyen tudásmennyiséggel- és 

mélységgel ajándékozzák meg a karaktereket (lásd A család, 26. oldal) 

 



 

 

 



3. és 4. számú segédanyag – A syl Erwyl család címerpajzsa és nagycímere 

 

A család címeréről és címerpajzsáról bővebb információkkal csak a heraldikához bármilyen 

fokon értők vagy a család kegye előnyt kettes vagy hármas szinten birtoklók rendelkeznek. 

 

A család jelmondata 

„Hogy uralkodj végül saját véreden kell tapodnod” 

 

• Az ősi múltra visszatekintő család jelmondata már korok óta változatlan, de biztos, hogy 

nem olyan régi, mint maga a családi név. Ha a karakterek bírnak a Történelemismeret 

képzettséggel, akkor tudhatják, hogy a mondat valószínűleg 100-150 éve lett a család 

jelmondata, mikor a toroniak Tharr hitét elkezdték terjeszteni Antera területén is. Azok, 

akik ugyan nem ismerik a hely történelmét, de van Vallásismeret (Af), sejthetnek valami 

hasonlót, de ők jóval kevésbé gondolhatják ezt az információ bizonyosnak. 

 

• A család kegyével rendelkező karakterek az előny szintjétől függően tudhatják azt is, 

hogy generációk óta ehhez a mondathoz sok szokás és felfogásbeli jegy köthető. 

 

A címerpajzs 

 

• Alakja, színei: dolamin származásra uralnak (akkoriban ez szövettel bevont pajzs volt) 

 

• Színek élénksége: arra utal, hogy a nemesi család élő család, nem kihalt vagy kihaló 

félben lévő (következik ez a viszonylag sok utódból, a szerteágazó családfából) 

 

• Ezüst áldozótőr, ezüst kehely: mindkettő tipikus dolamin jelkép, korábbi sámáni pozícióra 

utalnak (nagyon ősiek, a Kyria előtti átmeneti időkből is származhatnak akár, de az 

bizonyos, hogy jóval a pyarroni térítés előttről származik (nagyjából P.sz. 1000)) 

 



A nagycímer 

• A palást és a címerpajzs színei együtt: a heraldika szabályainak megfelelően kerültek 

elkészítésre, ez arra utal, hogy hivatalos címerkészítő készítette a nagycímert. Az anterai 

nemesi családokra egyébként ez nem jellemző. 

 

• A sisak nyakéke: a család országbárói pozíciójára utal 

 

 

• Királyi korona: arra utal, hogy a család címe, rangja királyi adomány, nem vásárolt. A 

karakterek arra is rájöhetnek, hogy Anterában kizárólag a syl Erwyl családnak van ilyen 

címere (ami nem vásárolt címről árulkodik, ősi származásra utal és a heraldikai 

szabályoknak megfelelően van elkészítve; tehát minden szempontból úgymond tökéletes), 

ha bírnak a kultúra képzettség mesterfokával (Kultúra (aszisz) (Mf), anterára 

specializálva) és a Heraldika (Af). 



 

 

 

 

 



5. számú segédanyag – Vacsora közben felolvasott vers 

 

A vacsorakor átadott levélben szereplő vers részleteit Ellina vetette papírra, azonban nem 

minden részt ő fogalmazott. A karakterek sok mindenre rájöhetnek, ha megvizsgálják jobban a levél 

küllemét és tartalmát. Pontosan emiatt figyeljünk oda, ha játékosaink igyekeznek megfejteni a 

rejtélyt, még akkor is értékeljük igyekezetüket, ha valójában közel sem járnak a helyes 

megoldáshoz. Lehet nekik segíteni próbálni, képzettség- és tulajdonságpróbákat dobatni és rosszul 

sikerült gondolatsorok vagy próbák esetén kicsit félreinformálni őket. 

 

Külalak 

 

• Régies kinézetű papírborítékban kerül elő, a borítékon a család pecsétje található. Arra nem 

nagyin lehet rájönni, hogy kinek a pecsétgyűrűjével készült a pecsét, hiszen ne csak egy 

családtag bír ilyen gyűrűvel. 

 

• Maga a levél is egy igen réginek tűnő papírdarabon olvasható (a papír egyébként valóban 

régi, nagyjából 40-50 éves lehet – ezt a karakterek megállapíthatják az Alkímia (Af) vagy az 

Írás/olvasás (Mf) képzettséggel. Ellina egyébként a könyvtárban egy régi könyv utolsó, üres 

lapját tépte ki azért, hogy talán még hatásosabb legyen a levél kinézete. 

 

• A levélre rótt sorok azonban látszik, hogy frissen kerültek a papírra, nem lehetnek annyi 

ideje azon, amennyi idős maga a papír (ez figyelmes vizsgálattal megállapítható, nem kell 

hozzá semmilyen képzettség). A pontos korkülönbség megállapítására a fenti képzettségek 

birtoklása esetén van esély. 

 

• Az íráskép az eddigi két segédanyagéhoz képest sokkal csúnyább, kuszább. Ennek nincs 

különösebb oka, mindössze annyi, hogy Ellina sokkal több figyelmet fordított arra, hogy a 

más általa írott levelekkel, dokumentumokkal összehasonlítva ne jöhessenek rá a 

hasonlóságra. Erre valóban nem nagyon van esélyük, ugyanis több órát töltött azzal, hogy 

megfelelően tudja „álcázni” írását. Pont azért írta a meghívó levelének szövegét (a más leírt 

okok mellett), hogy ha bárkinek eszébe jut összevetni a két írásfajtát, legyen alapja erre és 

mégse találjon semmilyen hasonlóságot sem. 



A vers 

 

A vers sorainak helyes értelmezése hasznos nyomokkal láthatja el a karaktereket. Erre 

természetesen van lehetőség és a karakterek értékes modulmegoldási pontokat kaphatnak, ha 

megpróbálkoznak ezzel. 

 

„Az én igazam ma halált hoz, 

Áldozatom bűnöd ára. 

Kinek a métely vérében van, 

Élete végéig várhat a halálra.” 

 

• Az első versszakot Ellina a környékbeli könyvtárak egyikében találta a környék kultúrájának 

megismerése közben. A versszak egy korcs bosszúkultusz egyik litániájából egy részlet. A 

kultuszt azóta bekebelezte Uwel vallása, így alig vannak, akik bármit is tudnak róla. A ház 

könyvtárában a környékről író könyvben található rá utalás, a vers ilyen formán nem 

található meg a házban. A karakterek akkor ismerhetik, ha bírnak a Vallásismeret (Mf) és a 

Kultúra (aszisz) (Mf, anterai specializáció) képzettségekkel. 

 

„A játék ma kezdődik; 

Szabályait mind érthetitek. 

Farkasok közt a bárányok 

De mindig eltűnik majd egy.” 

 

• A második versszak már máshonnan származik; a környéken elterjedt gyerekjátékok egyike 

során kántált kis versecske ez, melyet a karakterek is megtalálhatnak a könyvtárban a 

megfelelő könyvben (lásd A helyszín, 34. oldal és A játék, 58. oldal). 

 



„Ha a vér lekopott, 

A bosszú véget ér.” 

 

• A harmadik versszak első két sora a már említett litánia része, melyet kiragadott eredeti 

szövegkörnyezetéből és beillesztette a versbe.  

 

A madarak szárnya is kibomlik, 

Ha lassan véget ér a tél.” 

 

• Az utolsó két sort ő maga találta ki, hogy még jobban kötődjön a vers a legendához.



 

 

 



6. számú segédanyag – A családi ereklye 

A család ősi eredetére minden egyes családfő roppant büszke volt mindig is. Ennek 

köszönhető, hogy Altamor nagyapja megrendelte annak idején ezt a hasznos kis „ereklyét”, mely 

tulajdonképpen egy magát örökké alakító családfa. Ezen mindig látható minden egyes családtag, 

azok is, akikről esetleg senki sem tud semmit sem. Hátránya azonban, hogy azt már nem jelöli, 

hogy kik élnek és kik nem. 

A papírlapot annak idején Altamor atyja, Kalmir elrejtette a családi házban, így „hirtelen” 

halála (lásd A család, 26. oldal) miatt a papír nem kerülhetett Altamorhoz. Mikor azonban Ellina a 

teljes családi könyvtárat végignézte és mindent elolvasott, ami a családról szólt, rájött, hogy hol 

rejtette el Kalmir a mágikus tárgyat és meg is találta. Azóta a Galamb Kastély földszintjén lévő 

hatalmas kép elülső és hátsó lapjai közé rejtette, kifejezetten remélve, hogy idővel a család tagjai 

megtalálják és megtudják, hogy Altamornak két másik gyermeke is született. 

Az ereklyéről megállapítható, hogy mágikus, nagyjából 50 éves lehet és nem magas 

mágiával készült. Kalmirral szimpatikus viszonyban állt és az ő halála után a szimpatikus viszony 

az ő legközelebbi (a családban hozzá legközelebb álló leszármazott, pl. legidősebb gyermek vagy 

annak hiányában testvére… stb.) leszármazottjára „öröklődött” (Altamor halála után ugyan így fog 

tenni az ő legközelebbi leszármazottjával). Egyébként egy igen nagy hatalmú Tharr pap készítette.



 

 

 



A két háttérszereplő, Ellina és Shirin harcértékei 

Ellina (Melinda) (bárd) 

Motivációit, előtörténetét és jellemét lásd fentebb. 

 

Erő 9 

Áll 12 

Ügy 14 

Gy 11 

Eg 11 

Sz 17 

Int 18 

Aka 16 

Aszt 17 

 

Ké 25 (rapír 39) 

Té 50 (rapír 77) 

Vé 100 (rapír 124 + alkarvédő 15) 

Cé 20 (tűgyűrű 27 + meglepetés) 

Ép 6 

Fp 65 

SFÉ 1 (varázsköpeny) 

Pszi 40 (Mf) 

Mp 64 (bárdmágia) 

 

Birtokában van egy gyűrű, mely igazán apró fókuszterületen a Rend esszenciájával bír és 

alkalmazásával – ezt 5E Leplezés óvja a lebukástól – két különböző hatást lehet elérni: 

• lecsillapítani az érzelmeket, akár egy Közömbösség 30E mozaik 

• lecsillapítani a manahálót, így a káoszmágia hatásai rá nem vonatkoznak 

 



Shirin (Sheila) (fejvadász) 

Motivációit, előtörténetét és jellemét lásd fentebb. 

 

Erő 16 

Áll 16 

Ügy 17 

Gy 16 

Eg 14 

Sz 13 

Int 15 

Aka 15 

Aszt 16 

 

Ké 40 (tőr 60) 

Té 77 (tőr 100) 

Vé 131 (tőr 148 + alkarvédő 15) 

Cé 15 (kézi számszeríj 39) 

Ép 12 

Fp 77 

SFÉ 4 (abbit sodronying) 

Pszi 35 (Mf) 

 

Birtokában van egy különleges tőr, mely azon kívül, hogy biztosítja a 63 Mp rúnázás előnyeit, 

képes életerőt szívni úgy, akár a boszorkánymesteri Életerőszívás varázslat. Sikeres támadás esetén 

a tőr alapsebzésén túl további 2k10 Sp sebet okoz, melynek minden pontja Shirin Fp értékét, 

minden ötödik pontja pedig Shirin Ép-értékét növeli. A mesélők figyelmébe ajánlom a Rúna 

magazin életerőszívásra vonatkozó szabályait, mely szerint minden egyes elszívott Ép 1 pontnyi 

Szépség és 1 teljes Tapasztalati szint elvesztését is maga után vonja. Shirin az életszívó tőr 

képességét percenként (6 kör) 1 alkalommal használhatja. 

Gyűrűje folyamatosan kifejti hatását, mikor Shirin Sheila álcáját viseli. A mágikus hatalom a 

Jelentéktelenség diszciplína hatását fejti ki, ha pedig kikérdezik, 30E hazugság-észlelés alatt (Kyel 

papokat 60%-ban tud megtéveszteni, ennyivel kell csökkenteni az igazságészlelést) nem tudják 

felderíteni, hogy amit állít, valótlan. 



KARAKTERALKOTÁS  

 
 
HASZNÁLHATÓ SZABÁLYKÖNYVEK 
Első Törvénykönyv 
Második Törvénykönyv 
Harcosok, Gladiátorok és Barbárok 
Papok és Paplovagok kézikönyve I-II. 
Ynevi kóborlások (mágia, tetoválások) 
Ynev Lovagjai (http://magus.rpg.hu/letoltesek/kiegesz/ynev_lovagjai.zip)  
Ynev Fejvadászai (http://magus.rpg.hu/letoltesek/kiegesz/ynev_fejvadaszai.zip)  
 
ELŐTÖRTÉNET 
A karakter előtörténete részét képezi a verseny pontozásának (külön díj jár érte), ezért kérjük, hogy 
minden karakter előtörténetét külön küldjétek el és a táborba is hozzátok magatokkal!  Mivel 
pedig a játékosok az előtörténet alapján kapnak hangulatkeltő novellákat és előzetes 
modulinformációkat, az előtörténet elküldése mindenképpen javasolt. 
 
KARAKTERALKOTÁS 
A játékosoknak 12 000Tp-ből kell összeállítaniuk a kívánt karakterüket, melyhez további 3 000 
Tp a jutalmuk 07.09.-ig elküldött előtörténet mellett. A karakteralkotás az alábbi módon történik:  
A játékos kiválasztja bemesélési hátterét, melyhez kapcsolódóan kiválasztja a fajt és egy ahhoz 
tartozó kasztot, és hogy mennyi pontból kívánja meghatározni induló képességeit és elkölti az 
ezekért fizetendő pontokat A fennmaradó pontokból szintet lép, ahányat a kaszttáblázat alapján 
lépni szeretne.  
Ezek után meghatározza az induló felszerelést, az örökségét, az általa készített mágikus tárgyakat és 
kegyeket (előnyök) és átkokat (hátrányok) választ magának. 
Végül a maradék Tp felét megkapja ezüstben, amiből felszerelheti karakterét. A pénzt csapatként is 
el lehet költeni, a karakterlapon ezt fel kell tüntetni.  
 
A karakteralkotás során minden k6-os dobás 5-nek, minden k10-es dobás 8-nak számolandó. 
Minden kaszt megkapja első szinten is a szintenként növekvő értékeket (Fp, HM, Kp). A 
Mesterfokú képzettségeknél leírt Kp érték már tartalmazza az Alapfokú képzettség árát is, így arra 
külön nem kell költeni (ha pedig a képzettséget a karakter alapból megkapja, úgy a Mesterfokra 
fejlesztése annyival olcsóbb, amennyi a képzettség Alapfokának ára). 
 
BEMESÉLÉSI HÁTTÉR  
 
Az alábbiakban olvashatók a kalandmodulban központi szerepben lévő syl Erwyl anterai nemesi 
család családfájának egyes ágai. Mindhárom irány bizonyos megkötésekkel és előnyökkel jár. Az 
ágaknál leírtak mérvadóak jellem és előtörténet tekintetében, a karakterek modulhoz való 
hozzáállását, abban betöltött szerepét határozzák meg. Minden ág esetén lehetőség van az ágnak a 
családba tartozó tagjával is játszani, illetve annak kíséretébe, zsoldjába tartozni. 



Amennyiben a karakterek egyike az előbbit választja (tehát családtaggal indul), úgy előtörténetében 
szerepelnie kell bizonyos kötöttségeknek (ld. az ágaknál külön-külön kifejtve). Az előtörténet egyéb 
szempontból nem kötött, a meghatározott események a modulhoz való kapcsolódást biztosítják. 
Amennyiben a karakterek a család ágának kíséretébe tartoznak, jellemük és a családtaggal való 
kapcsolatuk meghatározott – melyek mérvadóak az előtörténet szempontjából. 
Az ág kiválasztása és a karakterek megírása és megalkotása után a játékosok az ághoz külön-
külön készített egy-egy hangulatkeltő novella egyikét kapják meg válaszul (érdemes ezeket úgy 
kezelni, hogy a karakterek is ismerik mindazt, ami bennük szerepel, ehhez mérten célszerűtlen 
továbbküldeni másoknak) 
 
A) Malor-ág 
 
Malor syl Erwyl: A családfőnek és feleségének másodszülött fia, 22 éves. Jelleme: Halál 
(könyörtelen, hidegvérű, akaratos), Renddel kiegészíthető. Elsősorban alvilági illetve „gonosz” 
karaktereket fogad a kíséretébe: a harcos és szerencsevadász főkaszt megfelelő jellemű tagjait, 
boszorkánymestereket és szélsőséges esetben Tharr-papot, boszorkányt. 
 
Elvárt jellemvonások a csapat részéről: könyörtelen, hidegvérű, durva, erőszakos, fatalista, 
érzéketlen, nyugodt, tisztelettudó, alázatos, kitartó, makacs, akaratos, hirtelen haragú, szemtelen, 
nyakas, hazug, képmutató, kárörvendő (a csapatban minden karakternek legalább kettő szerepeljen 
a jellemvonásai között). 
 
Faj 
 
Kapcsolódó Semleges Ellenkező 

Ember Félelf Elf 
Wier Udvari ork Törpe 

  Khál 
 
Kaszt 
 

Kapcsolódó Semleges Ellenkező 
Harcos Bárd Lovag 

Gladiátor Tharr-pap Pap (egyéb) 
Fejvadász Noir-pap Paplovag 

Tolvaj Morgena-pap Harcművész 
Boszorkánymester Boszorkány Kardművész 

 Barbár Tűzvarázsló 
 Sámánpap Varázsló 
 Nomád sámán Amazon 
  Bajvívó 
  Szerzetes 

 
B) Lirian-ág 
 
Lirian syl Erwyl:  A családfőnek és feleségének harmadszülött gyermeke, egyetlen lánya, 20 éves. 
Jelleme: Élet (jóindulatú, toleráns, gyanakvó), Renddel vagy Káosszal kiegészíthető. Erős Kyel-hite 
miatt elsősorban a pyarroni eszméhez közel álló karaktereket fogad kíséretébe: lovagokat, papokat, 
paplovagokat. 



Elvárt jellemvonások a csapat részéről: békés, jámbor, gyöngéd, jóindulatú, barátságos, toleráns, 
belátó, kiégett, magába forduló, nyugodt, tisztelettudó, alázatos, egyenes, becsületes, kitartó, 
rendszerető, szigorú, lobbanékony, tréfás (a csapatban minden karakternek legalább kettő 
szerepeljen a jellemvonásai között). 
 
Faj 
 
Kapcsolódó Semleges Ellenkező 

Ember Elf Khál 
Félelf Törpe Udvari ork 

 Wier  
 
Kaszt 
 

Kapcsolódó Semleges Ellenkező 
Harcos Gladiátor Fejvadász 
Lovag Bárd Tolvaj 

Adron-pap Pap (egyéb pyarroni) Pap (egyéb) 
Krad-pap Paplovag (egyéb pyarroni) Paplovag (egyéb) 
Kyel-pap Harcművész Boszorkány 

Krad-paplovag Kardművész Boszorkánymester 
Uwel-paplovag  Tűzvarázsló 

Varázsló  Szerzetes 
Bajvívó  Nomád sámán 

  Sámánpap 
  Amazon 
  Barbár 

 
C) Etis-ág 
 
Etis dal Kharras syl Erwyl:  A családfő nővérének és egy rowoni lovagnak egyetlen fiúgyermeke, 
akire apja halála után anyja íratta a nagyobb tekintélyű syl Erwil családnevet. 25 éves lovag az 
anterai Vércse-lovagrendből. Jellem: Rend, Élet (tisztelettudó, becsületes, jóindulatú, fajgyűlölő). 
Jegyesével, Talissával épp a modul kezdetének napján találkozik (akár ő is játszható karakter, 
tetszőlegesen megalkotható a kísérőkre vonatkozó szabályok szerint). Elsősorban magához hasonló 
harcos-féléket, lovagokat, paplovagokat fogad kíséretébe, a papok nagy részét gyöngének tartja. 
 
Elvárt jellemvonások a csapat részéről: jóindulatú, barátságos, toleráns, belátó, könyörtelen 
(harcban), nyugodt, tisztelettudó, alázatos, egyenes, becsületes, kitartó, makacs, rendszerető, 
akaratos, szenvedélyes (a csapatban minden karakternek legalább kettő szerepeljen a jellemvonásai 
között). 
 



Faj 
 
Kapcsolódó Semleges Ellenkező 

Ember Félelf (ember jegyek) Félelf (elf jegyek) 
 Wier Elf 
  Törpe 
  Udvari ork 

  Khál 
 
Kaszt 
 

Kapcsolódó Semleges Ellenkező 
Harcos Gladiátor Fejvadász 
Lovag Pap (pyarroni) Tolvaj 

Paplovag (pyarroni) Kardművész Bárd 
 Varázsló Pap (egyéb) 
 Szerzetes Paplovag (egyéb) 
 Barbár Harcművész 
 Bajvívó Boszorkány 
  Boszorkánymester 
  Tűzvarázsló 
  Nomád sámán 
  Sámánpap 
  Amazon 

 
1. Fajok Tp értékei 
 
A kapcsolódó fajok (ld. fentebb, Bemesélési hátterek) a lent szereplő Tp-érték háromnegyedéért, a 
semleges fajok a lenti érték egészéért, az ellenkező fajok pedig az érték másfélszereséért 
választhatóak. Az ellenkező fajok képviselői ráadásul a modulban kizárólag semleges vagy 
kapcsolódó fajú álcában vehetnek részt. 
 
1. kategória (1000 Tp): ember 
2. kategória (2000 Tp): udvari ork, törpe, félelf 
3. kategória (3000 Tp): elf 
4. kategória (4000 Tp): khál 
5. kategória (5000 Tp): wier 
 
Ahogy látható, amund és dzsenn fajú karakterek nem indíthatóak. 
 
A kiválasztott faj képességmódosítóit és a korból adódó levonásokat hozzá kell számolni a 
képességpontok elosztása utáni értékekhez, mert abban azok nincsenek benne. 
 



2. Kasztok Tp értékei 
 
A kapcsolódó kasztok (ld. fentebb, Bemesélési hátterek) a lent szereplő Tp-érték háromnegyedéért, 
a semleges kasztok a lenti érték egészéért, az ellenkező kasztok pedig az érték másfélszereséért 
választhatóak. Az ellenkező kasztok képviselői ráadásul a modulban kizárólag semleges vagy 
kapcsolódó kasztú karakterek álcáját viselve vehetnek részt. 
 
 1. kategória (1000 Tp): szerzetes 
 2. kategória (2000 Tp): tolvaj, harcos, gladiátor, lovag, pap, amazon, barbár, bajvívó 
 3. kategória (3000 Tp): tűzvarázsló, paplovag, harcművész, boszorkánymester, fejvadász 
 4. kategória (4000 Tp): bárd, nomád sámán 
 5. kategória (5000 Tp): kardművész, boszorkány, varázsló 
 
A HBG iskoláinak harcosai és gladiátorai illetve az YL lovagjai a 2. kategóriába tartoznak 
egyetlen kivételtől eltekintve: a sirenari erdőjáró a 3. kategóriába számolandó.  
A fejvadász csak az ET alapján megalkotva tartozik a 3. kategóriába; az YF kasztjai, amennyiben a 
karakter 5. Tsz-nél alacsonyabb, a 4. kategóriába, amennyiben pedig 5 vagy magasabb, az 5. 
kategóriába tartoznak.  
A bárdok kötelezően válasszanak maguknak iskolát a Rúna IV/1-es számából is (Lombhullás 
Árvái, Vándorló dalnok és Sötét bárd). 
A papok közül Adron, Arel, Doldzsah papjai a 3. kategóriába számolandók.  
A paplovagok közül Darton paplovagjai nem indíthatók (a modul még előttük játszódik).  
A harcművész választhat magának küzdőstílust a Rúna I/4. számából, fegyvert a Rúna II/1. 
számából. 
A varázsló botját a Rúna II/4. száma alapján kell meghatározni. 
A szerzetes kasztot kizárólag Benignus-rendi karakterek képviselhetik, ugyanis a pyarroni 
szerzetesrend ekkor még nem jött létre. 
 
A versenyen van mód többkasztú karakterek indítására is. A többkasztúság ténye önmagában is egy 
bizonyos mennyiségű Tp-be kerül – ennek elköltése után kell a két különböző kaszt Tp-költségét is 
elkölteni. Ezek mellett az alábbi szabályokat kell még figyelembe venni:  

Váltott kaszt (2000 Tp) esetén a leváltott kaszt szintjét úgy kell meghatározni, mintha az 
három szinttel magasabb volna (azaz mintha nem vesztett volna 3 Tapasztalati szintet többkasztúvá 
válásnál).  
Emlékeztetőül: a váltott kaszt azon alapszik, hogy az eredeti kaszt tudásanyagához a karakter 
alapvetően már nem nyúl, azaz ha van bármi más út egy probléma megoldásához, azt választja – ez 
a szerepjátékban kell, hogy megnyilvánuljon!  

Ikerkaszt (3000 Tp) esetén a Tp-ket az MT-ben szereplő szabályok alapján kell elosztani, 
amelynek talán legfontosabb karakteralkotási vonzata az, hogy egy adott szint Tp-minimumának 
kétszeresét kell ráfordítani a szintlépésre. Emlékeztetőül: az ikerkasztú karakter mindkét kasztjának 
tudásanyagát használja, ezért 0 induló Kp-val és 1 Kp/szinttel rendelkezik!   

Isteni indíttatású többkasztúság (4000 Tp) alkalmával, mint amilyet Alborne Tanítói, 
Doldzsah papjai, Morgena áttérített hívei  illetve Domvik inkvizítorainak esetén figyelhetünk meg, 
a karakter nem veszíti el előző kasztjának tudását vagy szenved bármiféle gátat – ezért kell kifizetni 
a legtöbb Tp-t érte, de ezért jár ez a legtöbb bónusszal. Bár nem elsősorban szakrális eredetű 
többkasztúságról beszélhetünk, mégis ebbe a kategóriába tartoznak az ordani Sogron Útját járó 
tűzvarázslók és a tarini racklalovasok is. 
 



3. Elosztható Képességpont csoportok 
 
1. kategória (0000 Tp): 135 elosztható pont (13,5 átlag)  
2. kategória (1000 Tp): +10 pont (14,5 átlag)  
3. kategória (2500 Tp): +20 pont (15,5 átlag)  
4. kategória (4000 Tp): +30 pont (16,5 átlag)  
 
A Pszi használatához minimum 12-es Intelligencia, Akaraterő és Asztrál kell.  
Azokkal a fegyverekkel, amelyek egy körben több támadásra adnak lehetőséget csak 16-os 
Ügyesség és Gyorsaság esetén van mód egynél többször támadni, kivéve ha a karakter a Harcos 
Főkasztba tartozik (ekkor ld. MT). 
 
A fenti pontokat a következő 10 alapképesség között kell elosztani: Erő, Gyorsaság, Ügyesség, 
Állóképesség, Egészség, Szépség, Intelligencia, Akaraterő, Asztrál és Érzékelés. 
 
4. Kasztok induló felszerelése 
 
Harcos: ami az adott alkasztnál meghatározásra kerül (ld. HGB) 
Gladiátor: iskolájának megfelelően két fegyver és a gladiátorvért 
Fejvadász: klánjának és származási helyének megfelelő fegyverek (max. 2 db) és vértezet 
Lovag: két darab tetszőleges fegyver és 40 arany értékű vértezet és pajzs, utazó ló 
Barbár: egy darab kétkezes vagy két darab egykezes fegyver 
Amazon: emrelin kard (értékeit ld. predoci egyenes kard) 
Bajvívó: rapír (ld. tőrkard) 
 
Tolvaj: tolvajok felszerelése 10 arany értékben (lásd Rúna I/1) 
Bárd: a választott hangszer  
 
Pap: hitének megfelelő szent szimbólum (ha az istene leírásában szerepel, akkor vértezet) 
Paplovag: szent szimbólum és egy Istenének megfelelő fegyver és 30 arany értékű vért/ pajzs 
Szerzetes: Rendjének megfelelő „fegyver” 
Nomád sámán: amit az adott szinten a sámán képes elkészíteni 
 
Harcművész: egy választott fegyver 
Kardművész: Slan-kard és kardművész vért 
 
Boszorkány: - 
Boszorkánymester: - 
Tűzvarázsló: láng kard és láng tőr 
Varázsló: iskolájának megfelelő bot 3. Tsz-en 
 
Minden itt fel nem sorolt felszerelési tárgyat (pl. ruházat) a játékos a már leírt módon, a fel 
nem használt Tp-k (illetve előnyökből szerzett vagyon) alapján vásárolhat meg. 
 



5. Örökség  
  
A játékosok mindegyikének van módja arra, hogy amennyiben megfelelő előtörténetet biztosít 
mellé, a karaktere  őseitől megörököljön valamilyen tárgyat, legyen bár mágikus (rúnakard) vagy 
természetes (acél teljes lemezvértezet), egyszer használható (méreg,  varázsital), aktiválható 
(amulett) vagy feltölthető (drágaköves gyűrű). Minden karakter csak egy tárgyat örökölhet, 
amelynek használatára csak ő jogosult – a játék elején tehát mindenképpen az ő birtokában kell 
lennie.  
  
Az örökölt tárgyat a karakteralkotás kezdetekor birtokolt Tp-ből kell megvenni, csakúgy, mint a fajt 
vagy a kasztot a következő módon: meg kell határozni a tárgy árát aranyban, mintha vásárolná a 
karakter, majd ezt kell megszorozni öttel.  
 
6. Varázstárgyak  
  
A varázslatokat alkalmazó kasztok tagjainak legtöbbje képes valamilyen varázstárgyat elkészíteni. 
Ennek karakteralkotási költségeit úgy lehet meghatározni, hogy a készíteni kívánt tárgy Mana-pont-
költségét megszorozzuk a készítő kasztjából és a varázstárgy fajtájából eredő szorzóval, majd a 
kapott eredményt megháromszorozzuk (kerekítés a matematika szabályai szerint a végén) és ezt az 
értéket levonjuk a Tp-ből. Ezt követően pedig a tárgy készítési költségével megrövidítjük a 
fennmaradó Tp-k meghatározta vagyont.  
  
Kasztszorzók  Típusszorzók     
Bárd   1,25 Varázsital   1,25  
Pap  1,25 Amulett  1,75  
Boszorkány   1,75  Varázstekercs   1  
Boszorkánymester  1,5 Rúnatárgy  2  
Nomád sámán   1,5  Tetoválás   1,25  
Varázsló 2   
 
7. Képzettségek leadása 
 
Lehetőség van valamelyest átalakítani a karakter automatikusan kapott képzettségeinek listáját. 
Minden olyan képzettség, mely az adott kasztnál szerepel ugyan, ám a játékos úgy ítéli meg, hogy a 
karakteréhez nem illik, a könyvben szereplő Kp érték feléért leadható, melyet a játékos szabadon 
elkölthet más képzettségekre. 
 



8. Kegyek és átkok 
 
A kegyek minden szintje 500 Tp-be kerül, az átkok minden szintje 250 Tp-vel gazdagítja a 
karakteralkotás során felhasználható Tp-ket. 
 
Minden egyes kegy/átok szint biztosítja az alacsonyabb szintű változat előnyét illetve hátrányát is. 
Természetes, hogy minden kegyet és átkot csak egyszer lehet felvenni és az azonos típusúak 
kizárják egymást. 
 
Adron kegye: Varázsérzékeny 
1. szint: A karakter a bárdokhoz hasonló mágiaérzékelést kap (tehát megérzik, ha egy tárgy mágikus 
tulajdonságokkal bír – egyéb bárdképességeket nem). 
2. szint: A karakter a varázslókhoz hasonló mágiaérzékelést kap (tehát 20 lábon belül érzékeli a 
működő mágiát, a varázstárgyakat és a varázshasználókat). 
3. szint: A karakter a Pszi képzettség Mesterfokának birtokában használhatja a Szinesztézia Pszi-
diszciplínát mágia érzékelésére is (amelyre egyébként csak a varázsló kasztúak lennének képesek). 
 
Adron átka (csak bárdok illetve varázslók számára): Mágikusan érzéketlen 
1. szint: A bárd nem használhatja mágiaérzékelését (tehát nem érzi meg egy tárgy mágikus voltát). 
2. szint: A varázsló nem kapja meg a Zónáján belül való mágiaérzékelést. 
3. szint: A varázsló elveszíti a Szinesztézia diszciplína mágiaérzékelését. 
 
Alborne kegye: Tanult 
1. szint: A karakter a Legendaismeret és Történelemismeret képzettség Alapfokát feleannyi Kp 
áráért tanulhatja. 
2. szint: A karakter a Legendaismeret és Történelemismeret képzettség Mesterfokát feleannyi Kp 
áráért tanulhatja. 
 
Arel  kegye (csak Harcos vagy Harcművész főkaszt illetve Arel-papok számára): Hős 
1. szint: A karakter minden szinten 1-gyel több HM-et kap. 
2. szint: A karakter minden szinten 2-vel több HM-et kap. 
3. szint: A karakter minden szinten 3-mal több HM-et kap. 
 
Arel  átka (csak Harcos vagy Harcművész főkaszt számára): Satnya 
1. szint: A karakter minden szinten 1-gyel kevesebb HM-et kap. 
2. szint: A karakter minden szinten 2-vel kevesebb HM-et kap. 
3. szint: A karakter minden szinten 3-mal kevesebb HM-et kap. 
 
Della kegye (átok): Őrült 
1. szint: Kisebb őrület (tisztaságmánia, paranoia, rendmánia); leküzdéséhez Akaraterő-próba 2-vel 
nehezítve. 
2. szint: Komolyabb őrület (enyhe depresszió, perverzió, kisebb lelki deformáció); leküzdéséhez 
Akaraterő-próba 5-tel nehezítve. 
3. szint: Della kedvére való őrület (tudathasadás, hallucinációk, mániák együtt); leküzdéséhez nincs 
Akaraterő-próba, ha a karakteren kiütközik, minden esetben a KM tiszte eldönteni azt, hogy az 
ámokfutás hogyan zajlik le. 
 



Ellana kegye: Karizmatikus 
1. szint: a karakternek van valami megmagyarázhatatlan vonzereje a másik nembeliek irányába. 
Jelenléte amennyiben Szépsége legalább 18, 1 E-s Vágy mozaiknak felel meg. Ha társalogni kezd 
és Intelligenciája legalább 12, partnerében/partnernőjében a vágy duplázódik. Mikor beszédet intéz 
kis- vagy nagyobb tömeghez, szavait hallva bátorságot kelthet a szívekben, és lelket önthet a 
csüggedőkbe is. Ha Intelligenciája 18, 1 E-s Hűség mozaiknak felel meg. Ha beszédét zavartalanul 
befejezhette akkor a hűség duplázódik. A Vágy- és Hűség mozaikok erősítéséhez mindig hozzá kell 
adni annyit, amennyivel a karakter Szépsége (Vágy esetében) / Intelligenciája (Hűség esetében) a 
minimum fölött van. 
2. szint: a karakternek van valami megmagyarázhatatlan vonzereje a másik nembeliek irányába. 
Jelenléte amennyiben Szépsége legalább 17, 1 E-s Vágy mozaiknak felel meg. Ha társalogni kezd 
és Intelligenciája legalább 12, partnerében/partnernőjében a vágy duplázódik.  Mikor beszédet intéz 
kis- vagy nagyobb tömeghez, szavait hallva bátorságot kelthet a szívekben, és lelket önthet a 
csüggedőkbe is. Ha Intelligenciája 17, 1 E-s Hűség mozaiknak felel meg. Ha beszédét zavartalanul 
befejezhette akkor a hűség duplázódik. A Vágy- és Hűség mozaikok erősítéséhez mindig hozzá kell 
adni annyit, amennyivel a karakter Szépsége (Vágy esetében) / Intelligenciája (Hűség esetében) a 
minimum fölött van. 
3. szint: a karakternek van valami megmagyarázhatatlan vonzereje a másik nembeliek irányába. 
Jelenléte amennyiben Szépsége legalább 16, 1 E-s Vágy mozaiknak felel meg. Ha társalogni kezd 
és Intelligenciája legalább 12, partnerében/partnernőjében a vágy duplázódik. Mikor beszédet intéz 
kis- vagy nagyobb tömeghez, szavait hallva bátorságot kelthet a szívekben, és lelket önthet a 
csüggedőkbe is. Ha Intelligenciája 16, 1 E-s Hűség mozaiknak felel meg. Ha beszédét zavartalanul 
befejezhette akkor a hűség duplázódik. A Vágy- és Hűség mozaikok erősítéséhez mindig hozzá kell 
adni annyit, amennyivel a karakter Szépsége (Vágy esetében) / Intelligenciája (Hűség esetében) a 
minimum fölött van. 
 
Ellana átka: Rusnya 
1. szint: A karakter megjelenésével 5E Undor mozaiknak megfelelő hatást ér el, Szépsége nem lehet 
nagyobb, mint 12. 
2. szint: A karakter megjelenésével 10E Undor mozaiknak megfelelő hatást ér el, Szépsége nem 
lehet nagyobb, mint 10. 
3. szint: A karakter megjelenésével 15E Undor mozaiknak megfelelő hatást ér el, Szépsége nem 
lehet nagyobb, mint 8.  
 
Darton kegye (átok): Halálra vár 
1. szint: Minden játékbeli napon a karaktert ért sebzések egyike megkétszereződik (KM határoz). 
2. szint: Minden játékbeli napon a karaktert ért sebzések közül kettő megkétszereződik (KM 
határoz). 
3. szint: Minden játékbeli napon 5% halmozódó esélye van a karakternek, hogy Darton magához 
szólítja (tehát meghal; a dobást a nap megkezdésekor titokban dobja a KM). 
 
Deina kegye: Gazdag 
1. szint: A karakter 50 arannyal többet költhet el. 
2. szint: A karakter 100 arannyal többet költhet el. 
3. szint: A karakter 150 arannyal többet költhet el. 
 



Krad kegye: Éles eszű 
1. szint: A karakter minden szinten 1 Kp-val többet kap. 
2. szint: A karakter minden szinten 2 Kp-val többet kap. 
3. szint: A karakter minden szinten 3 Kp-val többet kap. 
 
Krad átka: Tompa eszű 
1. szint: A karakter minden szinten 1 Kp-val kevesebbet kap. 
2. szint: A karakter minden szinten 2 Kp-val kevesebbet kap. 
3. szint: A karakter minden szinten 3 Kp-val kevesebbet kap. 
 
Kyel kegye: Igaz 
1. szint: A karakter 5%, Kyel-papokhoz hasonló hazugságérzékelést kap, melyhez hozzáadhatja 
Intelligenciájának értékét. 
2. szint: A karakter 15%, Kyel-papokhoz hasonló hazugságérzékelést kap, melyhez hozzáadhatja 
Intelligenciájának értékét. 
3. szint: A karakter 30%, Kyel-papokhoz hasonló hazugságérzékelést kap, melyhez hozzáadhatja 
Intelligenciájának értékét. 
 
Kyel átka: Hazug 
1. szint: A karakter száját nem hagyhatja el igaz szó, hacsak nem áll varázslat hatása alatt vagy nem 
dob sikeres Akaraterő-próbát 2-vel nehezítve. 
2. szint: A karakter száját nem hagyhatja el igaz szó, hacsak nem áll varázslat hatása alatt vagy nem 
dob sikeres Akaraterő-próbát 5-tel nehezítve. 
3. szint: A karakter száját nem hagyhatja el igaz szó, hacsak nem áll varázslat hatása alatt. 
 
Noir kegye: Szerencsés 
1. szint: A játékos minden játékbeli napon 1 dobást újradobhat, ám köteles az új eredményt 
figyelembe venni akkor is, ha az új eredmény rosszabb, mint az előző. 
2. szint: A játékos minden játékbeli napon 2 dobást újradobhat, ám köteles az új eredményt 
figyelembe venni akkor is, ha az új eredmény rosszabb, mint az előző. 
3. szint: A játékos minden játékbeli napon 3 dobást újradobhat, ám köteles az új eredményt 
figyelembe venni akkor is, ha az új eredmény rosszabb, mint az előző. 
 
Noir átka: Szerencsétlenség 
1. szint: A játékosnak minden játékbeli napon 1 dobásának eredményét a KM határozza meg. 
2. szint: A játékosnak minden játékbeli napon 2 dobásának eredményét a KM határozza meg. 
3. szint: A játékosnak minden játékbeli napon 3 dobásának eredményét a KM határozza meg. 
 
Tharr kegye: Vérbőség 
1. szint: A karakter +1 Ép-t kap. 
2. szint: A karakter +2 Ép-t kap. 
3. szint: A karakter +3 Ép-t kap. 
 



Tharr átka: Vérzékenység 
1. szint: A karakteren minden szúrófegyverrel okozott legalább 15 egyszeri Fp seb könnyű vérzést 
fakaszt (1 Ép/15 perc) 
2. szint: A karakteren minden szúrófegyverrel okozott legalább 15 egyszeri Fp seb mérsékelt 
vérzést (1 Ép/5 perc), minden 10 egyszeri Fp seb könnyű vérzést fakaszt. 
3. szint: A karakteren minden szúrófegyverrel okozott legalább 15 egyszeri Fp seb heves vérzést (1 
Ép/4 kör), minden 10 egyszeri Fp seb mérsékelt vérzést és minden 5 egyszeri seb könnyű vérzést 
fakaszt. 
 
A család kegye: Ismeretség (családtagoknak az 1. szint ingyenes) 
1. szint: Ismeri a syl Erwyl családfát és egy választott családtagot. 
2. szint: Ismeri a syl Erwyl családfát és három választott családtagot. 
3. szint: Ismeri a syl Erwyl családfát és hat választott családtagot. 
 
A családtagokról a helyszínen a játék előtt biztosítunk a kegy szintjének megfelelő részletességű 
leírást – addigra az előtörténetre és karakterlapra válaszul kiküldött családfa alapján kérjük 
eldönteni a családtagok személyét. 
 


