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ELŐSZÓ 
 
 Ezt a modult, azon kívül, hogy az I. Mentálcsavar Tábor kalandmoduljának szánom, egy 
ciklus befejezéséül is ajánlom. Annak a ciklusnak a befejezéséül, amit a Fátyolos Hölgy nyitott meg 
az I. Mentálcsavar versenyen, majd háttértörténete és egy szereplő, Therese révén a Della 
mosolya folytatott a második, és egy város, Qunzais révén a Vörös éjszegmens a harmadik hasonló 
nevű debreceni versenyen. 
 E legutóbbi modulban olyan, egész államok létét fenyegető hatalom tört felszínre – a 
harmadik versenyen és a tesztmesén résztvevő csapatok kalandzárlatainak egybevetésekor kapott 
végkimenetelként – amit nem hagyhattam szabadon garázdálkodni. A Démoni Háború időszakát 
kívánom ezen a táboron, minden csapat számára lehetővé téve a sikert, lezárni. 
 És továbblépni. Ha nem is Khiddón hercegségéből – a szívemhez nőtt az idők során –, de 
Xyrothgabbargularthuseixtől mindenképpen.
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DÉLIBÁB 
Hangulatkeltő novella 

 
 
A koldusnak, ki áll az utca sarkán 
S kinek vállán egy élet terhe roskad 
És vak szemében egy világ halála, 
A koldusnak egy rongy rezet vetettél 
És azt gondoltad, hogy most jószivű vagy. 
 
Koldus előtt én röstelkedve állok 
És nem tudom, hogy mit mondjak neki, 
Szeretném homlokát megsimogatni, 
A derekát szelíden átölelni, 
A szívemet a kalapjába tenni 
És engedelmet kérni tőle szépen, 
Hogy én még látó szemmel baktatok 
Az örömök útján a sír felé, 
Hogy én még nem görnyedtem meg a sorstól 
És úgy szeretném biztosítani, 
Hogy én is, én is oly koldus vagyok 
Testvére és bajtársa, szenvedő, 
Mert boldogabb és szabadabb jövőt 
Neki már nem merek ígérni én se, 
Mert neki megváltója a halál lesz...  
 
   A qunzaisi dalnokversenyről 
 
--- 
 
Meleg fuvallat lobogtatta meg a kör alakú sátor kihajtott ajtaját, ahogy végigsuhant a paták 

százai letarolta föld felett. Odabent a shalur kán, a sámán és három vén ült keresztbevetett 
lábakkal, bőrük egytől egyig ráncos és naptól cserzett, ajkaik akár a kés, hajuk loncsos, szemükben 
ősi láng. A legöregebb, a sámán előtt emberbőrrel fedett dob, balján egy maszk, jobbján egy apró, 
agyagból-sárból gyúrt bábu. A méltán rettegett maszkok és zotgejtek képviselői.  

Övéiktől teljesen eltérő öltözékű, szellős tunikában lépett be a verejtékszagú követ. Baljában 
csengő érmékkel teli pénzeszsák, övén lágyan görbülő szablya. A naptól megkeményedett föld 
alkotta küszöbben megbotlott, de hamar visszanyerte egyensúlyát. Rettegő kék szemekkel meredt 
a bentiekre. Még egy szót sem szólt, de tudta, már nem is fog, s követsége kudarccal – és a 
halálával – zárul. A küszöbben elbotlani ezeknél a vadaknál a legrosszabbat jelenti. Elbukott. 

A kán elhúzta a száját, s a sámán felé fordult. Neki kell szólnia. Az megvárta, hogy a követ 
arcáról lecsöppenjen egy kövér izzadtságcsepp. A dermedt csendbe szinte robbanásnak hatott, 
ahogy szétkenődött a szikkadt talajon. A shalurok legöregebbje csak ezután szólalt meg karcos, 
rekedt hangján, a hegyek közt felnövők rövid, zárt magánhangzóival. 

- Rossz szellemekkel érkeztél, fiam. Ajánlatod innentől nem érdekel – s intett a sátor előtt 
várakozó két ifjúnak. Gyors válasz, ruganyos léptek, kiröppenő szablya, erős rúgás a térdhajlatba, 
aztán a nyakra. A követ eszméletlenül terült el. – Hadd mutasson utat... 

 
--- 
 
Felzúgott a nádas, ahogy a forró szél egymáshoz simította a száraz, sárgászöld leveleket. A Haín 

hömpölygő folyamának egyik vézna, a nyári melegben szinte eltűnő mellékága, a Loga-patak  
mocsárként pöffeszkedett a puszta sáspáncélú takarójaként. 

A bűzös iszap kijelölte folyómedret néha-néha egy-egy kimeredő szikla vagy megrekedt faág, 
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vihar kicsavarta törzs törte meg. A meleg köveken békák és siklók terpeszkedtek, a nád sűrűjében 
madarak raktak fészket és kotlottak, a levegőben szitakötők járták násztáncukat, s a lemenő nap 
fényében vadászni induló sakálcsoportok villantak meg egy-egy pillanatra. 

És még egy alak. Csizmája alig süppedt a talajba miközben hangtalan közelített a nádi farkasok 
egyik fészkéhez. Apró kölykök morogtak rá vadul a sás rejtekéből. Forradásos arcán összeszaladtak 
a ráncok, ahogy elmosolyodott láttukon. Hát megszülettetek... 

 
--- 
 
Ugye… nem felejtetted el? 
Mikor a sötét is csak halált lehelt, 
Mikor vérben merült el a Hold, 
Mikor a rőt Vérgyűrű lobogott, 
Mikor éjünk még démonrágta lepel… 
Ugye… nem felejtetted el? 
 
  A qunzaisi dalnokversenyről 
 
--- 
 
A seprést befejezve azúr tekintetét az égre vetette. Disznó röfögött fel és csirkék verdestek 

szárnyaikkal, mert összekaptak valamin. Egy ló nyerített fel az istállóban. Az egyetlen vendég lova. 
Még csak három napja távozott a bátyja, de nagyon izgult érte. Nem tudta elképzelni, mihez 

kezdene, ha nem érné el célját. Ha nem tudná megvenni a Khiddón-szerte híres fogadó békéjét. 
Az ég vészjóslón hatalmasat dördült... 
 
--- 
 
Sötétlila és méregzöld selyem borította festői szépségű alakját, s ahogy mozdult, ruhájának 

minden részlete engedelmesen libbent utána. Akár egy istennő suhant lépteivel, lábaival alig 
érintve a földet. Villanó ezüstláncok, ahogy a selyem surrogva alábújik, amint leül, s jobbjával 
cirógatni kezdi az ölébe ugró macskát. Smaragd szemei melegen és elégedetten izzanak helyükön. 
Alkalmasak tehát a feladatra... Ha valaki megízlelhette volna gondolatait, bizonnyal méznek érezte 
volna azokat... 

 
--- 
 
Hazai domb lesz vagy idegen árok,  
Bús sírom füve amelyen kihajt,  
Kopott fejfámon elmosódó írás  
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd:  
 
„Boldog, ki itt jársz, teéretted is  
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;  
Véres harcok verték fel hírét,  
De csak a béke katonája volt.”  
 
  A qunzaisi dalnokversenyről 

 
--- 
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Az egyik kezében megremegett a penge; a másik balja a markolatra kulcsolódott végzetesen. 
Az egyik zavartan sandított hátra; a másik egy arasznyival előretolta szandálpapucsos lábát. 
Az egyik verejtékben úszott; a másik akár egy szobor a melegben. 
Az egyik arca ideges volt s meg-megrándult; a másiké végtelenül nyugodt. 
Az egyik nem bírta tovább, meggondolatlanul támadott ki; a másik bírta, s kiáltva megelőzte. 
Az egyik lábavesztve zuhant a földre; a másik pengéje szisszenve került vissza a hüvelybe. 
Az egyik üvöltve vergődött saját vérében; a másik hangtalan elhagyta a párbaj helyét. 
 
Régóta először ivott bőséggel vért A Biztonság Szigetének szomjas földje. 
 
Az ismeretlen vívó ismét egyetlen vágásból győzedelmeskedett, mint eddig mindig. 
 
--- 
 
A karóba húzott, vérmocskos test üres szemgödrei vádlón meredtek az égre, üvöltésre nyitott 

ajkai istentelen kínokról árulkodtak. Szemgolyóin varjak viaskodtak egy közeli akác lombtalan 
ágain. A föld folyamatosan remegett egy közeli lovasportya hátasainak vágtája alatt. Arra tartottak, 
amerre a kivégzett követ árnya mutatta. 

 
A Béke határán túlra.
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Khiddón hercegségének történelme 
 
 
 Khiddón hercegségének kronológiája 
 

P.e. VIII. sz. - P.sz. X. sz. – A mai hercegség egy darabját képezi a Godorai Birodalom Althural 
tartományának, mint ütköző-, vagy őrgrófság 

P.sz. 912 - P.sz. 966 – Belháború Althural tartományának területén 
P.sz. 967 – Krán varázslója a belháborútól szétszaggatott Althural szívében, Luvarthan (ma 

Artha) városában megidéz egy nagyobb hatalmú közdémont,  Xyrothgabbargularthuseixet, aki 
maga mögé sorakoztatja a tartomány haderejét és elszakad a részekre hulló Godorai Birodalomtól. 

P.sz. 969 - Xyrothgabbargularthuseixet ismeretlen varázslók űzik vissza síkjára, a tartományt 
pedig sorsára hagyják 

P.sz. 970 - P.sz. XIII. sz. – Nagy Interregnum, belháborúk 15-30 éves nyugalmi szakaszokkal 
P.sz. XIII. sz. – Ghiessil ura megszünteti a folyamatos felmorzsolódással és gyengüléssel járó 

interregnumot, területét Aior Panthalyss (Szikkadtföld) néven jegyezteti 
P.sz. XIII. sz. - P.sz. 2083 – Az Urtham uralkodói család uralma 
P.sz. 2084 - P.sz. 2086 – Az Urtham-dinasztia kihalásával beköszöntő belháború 
P.sz. 2087 – A Szikkadtföld déli (Thulor Királyság) és északi (Mawermal Királyság) részre bomlik. 

A két királyság határa a mai Khiddón középvonalán futó út nyomán haladt 
P.sz. 2113 – Felkeléshullám a Thulor Királyság tartományaiban 
P.sz. 2114 - P.sz. 2121 – A széteső és gazdaságilag összeomló Thulor Királyságnak a shalur 

nomád törzs benyomulása és honfoglalása adja meg a kegyelemdöfést 
P.sz. 2121 - P.sz. 2355 – a volt királyság területén Shalur Kánság, északon a Mawermal 

Királyság; folyamatos határvillongások 
P.sz. 2320 körül – megjelennek a pyar hittérítők a Shalur Kánság területén 
P.sz. 2355 - P.sz. 2368 – A Kegyetlen Háború 
P.sz. 2365 – A shalur öregsámán felismerve Artha történelme rejtette erejét, újra megidézi  

Xyrothgabbargularthuseixet, aki ekkor már egy kisebb rangú démonúr 
P.sz. 2366 – A Mawermal Királyság felbomlik, Pyarron megtöbbszörözi seregét 
P.sz. 2368 – A Kegyetlen Háború vége, a démonúr elűzése; a shalur törzs megmaradt 

nagycsaládjai északnak vándorolnak, s a Harteggas-hegység nyugati lábánál rejtőznek el 
P.sz. 2369 – A két állam területét újraosztják, kis államok jönnek létre 
P.sz. 2370 - P.sz. XXX.sz. –  Az ún. Béke Századai, nincs nagyobb háború, kisebb 

határmódosítások jellemzőek 
P.sz. 2968 – Lein és Artha városállamok vezetésével létrejön az Új Idők Szövetsége (öt 

városállam összefogásával), majd terjeszkedni kezd; ezzel véget érnek a Béke Századai 
P.sz. 2975 – Az Új Idők Szövetsége az általa meghódított területeken megalapítja Khiddón 

államát, rendezi a politikai viszonyokat, majd feloszlik 
P.sz. 3033 –  Xyrothgabbargularthuseix újbóli megidézése Artha városában; az ekkor már nagy 

hatalommal bíró mentáldémon belviszályt szít, de a shadoni-pyarroni Inkvizíció bebörtönzi. Qunzais 
városának megalapítása, a Hókatedrális építésének kezdete 

P.sz. 3606 - P.sz. 3609 – Qunzais lázadása 
P.sz. 3610 – Khiddóni Bulla 
P.sz. 3699 – Xyrothgabbargularthuseix manifesztációja, a Démoni Háború kezdete 
P.sz. 3699 - P.sz. 3703 – A Démoni Háború 
P.sz. 3700 – A démonúr elhagyja az Elsődleges Anyagi Síkot, hatalmát három gyermekében 

örökítve át; a szomszédos tartományok sereggel támogatják a démon ellenfeleit 
P.sz. 3702 – A Shalur Ébredés: Xyrothgabbargularthuseix leánya hadba szólítja az egykori vad 

nomád törzset 
P.sz. 3703 – Az Átmeneti Béke megkötése; Khiddón tartomány két részre bomlik, a válaszvonal 

a nagy, egész hercegségen átívelő kereskedelmi úttól délre, 25 mérföldre húzódik...
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 Részletek Uriol en-Sythannak, Krad pyarroni papjának Khiddón hercegségének történelme 
című, P.sz. 3689-ben elkészült munkájának letisztított (azaz a Papi Szék által felülvizsgált) oldalairól 
 
… A hercegség története még a godorai időkre nyúlik vissza, amikor Erion még nem önmagában 
jelentette Godora Birodalmát, hanem egy, a kyr hagyományok feltámasztásáért küzdő, hatalmas 
királyság ékköve volt. Ekkoriban a mai Khiddón Althural tartományának, egy előretolt őrgrófságnak 
része volt. A terület meghódítója és hercegséggé szervezője, a tragikus sorsú III. Meneloth az 
Erqhuan-dinasztiából (P.e. VIII. sz.) ütközőzónaként tekintett a tartományra, így e vidékek 
borzalmas csaták sorát látták fennállásának tizennyolc százada alatt... 

 
… Althural tartomány már P.sz. 967-ben megtapasztalta, amire nekünk még három évezredet 

kellett várni – Krán érintését. A grófságnak szerencséje volt – a rettegett ország lehelete egy 
száműzött elkeseredett kísérlete volt, hogy hatalomhoz jusson: démont idézett a mai Artha (akkor 
Luvarthan) városában, egyet a mentáldémonok közül. A szörnyeteg, akinek neve azóta többször 
előkerült a tartomány történelmében, megadta a kegyelemdöfést az őrgrófságnak, így az elszakadt 
a Godorai Birodalomtól. Maga a nagy Godora sem tartotta sokkal tovább magát... 

 
… A volt tartomány több évszázados Nagy Interregnumát Rendor Urtham, Ghiessil tartomány 

akkori ura, egy erős kezű államférfi és katona szüntette meg a P.sz. XIII. században. Felszámolta a 
többi hat tartományúr hatalmát. Véres csatákban, pénzt és erőt nem kímélve szorította maga 
mögé mindazokat, akik szembeszálltak vele. Húsz évnyi politikai és vérfestette hadjáratláncban 
sikerült elérnie célját, s tanácsadója szavára hallgatva hercegnek nyilvánította magát, nemesi házát 
uralkodói dinasztiává jegyeztette külhonban is. Újabb tíz év alatt sikerült hagyománnyá 
elfogadtatnia terveit. Althural szétzilált peremvidékeit szándékosan elhagyva a központi területeken 
a háborúk dúlta vidéket Szikkadtföldnek, azaz  Aior Panthalyssnak nevezte el. Kevés ilyen 
tehetséges férfi vagy nő állt azelőtt és azóta is ezeknek a területeknek élén... 

 
… Nehéz elhinni vagy elfogadni, de a Kegyetlen Háborút mi idéztük elő. Hittérítőket küldtünk a 

shalur nép sorai közé, hogy acsargó démonhívőkből civilizált néppé tegyük őket, akár majdnem 
ezer évvel azelőtt tettük a nasti nemzetségekkel. A Shalur Kánság azonban keményen ellenállt – 
talán még a Déli Sztyeppék nomádjainál is kegyetlenebbek voltak, még annál is brutálisabban 
kezelték a hitvitáikat – vérrel, vassal és üvöltő démonfattyaikkal. 

Egy emberöltő hiábavaló áldozat szülte meg a döntést – diplomácia helyett fegyverrel kell a 
Kánság vitézeitől egyre inkább zaklatott Mawermal Királyság segítségére sietnünk, és 
harapófogóba szorítani a shalur vadakat. P.sz. 2355-ben csapataink feltűntek a horizonton, s alig 
egy év alatt sikerült mélyen benyomulnunk a Kánság területébe. Stratégáink mintha elfelejtették 
volna mindazt, amit délen, a Sztyeppén tanultak, vagyis azt, hogy néhány gyűrű megsemmisítése 
semmit sem jelent, helyette hosszú arcvonallal kell támadni, máskülönben oldalról folyamatos 
támadások célpontja lehet a seregünk. Így is lett – a következő három évben csak borzalmas 
áldozatok árán sikerült megtartani és mindössze néhány mérfölddel szélesíteni a gyorsan szerzett 
területeket. Északon a Mawermal Királyság pedig egyre kevesebbet vállalt a harcokból, hiszen 
északi szomszédai már várták, hogy karmaikkal szaggathassák területét, tehát vigyáznia kellett. 

Egy éves átmeneti béke született, mely idő alatt északi szövetségesünk megerősítette 
határvonalait, mi pedig kivontuk csapatainkat a Kánság szívéből, és durván egy tucat mérföld 
kivételével visszaadtuk területeit. Varázslóink azonban otthagyták nyomukat, s néhány varázsjelet 
is adományoztak az újrahódító shalur csapatoknak. 

A béke véget ért, csapataink száma időközben másfélszeresére bővült, ahogy újabb 
támogatások érkeztek Pyarron szent városából. Újra véres harcokat láttak a terület dombjai, újra 
szent és démoni vér öntözte felváltva a kopár mezőket. Északi szövetségesünk védelemre 
rendezkedett be, végváraiból ki-kitörve próbálta nehezíteni a shalur vitézek dolgát. Két év 
hadakozás után úgy hittük, megadjuk a végső döfést a kivéreztetett Kánságnak. Az Égi Fény 2362. 
esztendejében megnyitottuk a térkapuinkat a terület szívében, s belülről kezdtük meg a nomád 
egységek szétzúzását. Ők egy év felesleges és kudarcokkal teli küzdelem után kezdtek ki-kitérni 
támadásaink elől, és még egy évnek kellett eltelnie, hogy belássuk: észak felé tartanak, hogy a 
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jóval gyengébb Mawermal Királyság határain belül küzdjenek meg velünk. 
P.sz. 2364-ben áttörték az északi végvárvonalat és elkezdték a benyomulást a szövetségi 

területekre, az elkövetkező év első hónapjaiban pedig már Artha városának környékén portyáztak. 
Sokkal gyorsabban mozogtak nálunk, így folyton kitérhettek csapataink útjából. 

P.sz. 2365, Darton tercének harmadik (Kacaj) hava. Szörnyű erővel törtek ránk a nomádok, alig 
fél év alatt teljesen tönkreverték seregeinket – démonok tartottak velük szokatlanul sokan, durván 
minden ezer lovasra jutott egy-egy szörnyeteg. Megtudtuk, hogy a törzs öregsámánja újra 
megidézte  Xyrothgabbargularthuseixet, aki azóta megtöbbszörözte hatalmát. 

P.sz. 2366-ra teljesen szétzúzták a Mawermal Királyságot, seregeit felmorzsolták, minket kiűztek 
új területükről. A démoni vezetésű vadak ellen anyaországunk többszörös haderőt küldött és 
shadoni lovagokkal egészítette ki a csapatokat. Két év vérengzés után sikerült egész a démonig 
bevágni, akit papjaink és varázslóink közös hatalma visszaűzött saját síkjára, fejvadászaink pedig 
végezhettek a sámánnal. P.sz. 2368-ra néhány, a Hartegass lábánál fekvő dombokhoz vándorló 
nagycsaládon kívül írmagja is kiveszett a shalur nomádoknak. Véget ért a Kegyetlen Háború... 

 
… P.sz. 2968. Véget érnek a Béke Századai, amik akkor vették kezdetüket, amikor a Kegyetlen 

Háborút lezáró békékben a Shalur Kánság és a Mawermal Királyság területét mintegy félszáz 
kisebb államra osztottuk fel. Két gazdagabb tartomány, a godorai rögökre épült Artha és az egyik 
új állam, Lein fél évszázados gazdasági együttműködése katonai szövetséggé vedlik át, így 
megalakítva az Új Idők Szövetségét. A két erős állam három kisebbel (például Deral állam, 
amelynek területén a mai Hergol is található) összefogva gyors győzelmeket aratott a 
felkészületlen szomszédokkal szemben, s sugarasan terjeszkedett kifelé. 

A Szövetség P.sz. 2974-re megszerezte a mai Khiddón állam teljes területét és egy további száz 
mérföldes gyűrűt maga körül. A két legerősebb város, Artha és Lein seregegyesítéssel legyőzte 
saját szövetségeseit, akik nem értették meg, hogy mire készült már eredendően is a szövetség két 
alapítója. Az Új Idők Szövetsége a peremre telepített sokat az értetlen vagy hűtlen csatlósállamok 
vezetői közül, majd lerázta a gyűrűt. A Szövetség ezzel feloszlott, s Lein fővárossal 
megalapulhatott a ma is létező Khiddón Hercegség, melynek első hercege Artha ura, Iraquul con 
Marlotas lett – így a kettős központúság sokáig fennmaradhatott, s a hatalom csupán mintegy 
háromszáz évvel alapítása után került egyértelműen Lein városába... 

 
… A P.sz. 3610-ben megjelent Khiddóni Bulla kiadását az akkori qunzaisi tanács irányította 

lázadás váltotta ki, aminek oka a hercegi hatalom zsarnoki uralma mellett annak gyakorlatlansága 
és a herceg túlzott szabadossága volt. Amikor a tanács döntésének figyelmen kívül hagyásával 
P.sz. 3606-ban bevezette az első éjszaka jogát, véget ért a türelmi időszak. 

A város és környéke hónapokon keresztül megtagadta az adó és a vámok beszolgáltatását, 
ezzel okozva fájó veszteségeket a tartományi gazdaságnak. A herceg erre az általános adók 
növelésével és rendkívüli válságadó beszedésére adott paranccsal válaszolt P.sz. 3607-ben. 

Qunzais főpapja erre egy évre két félelmetes fegyverével reagált: tartományi egyházi átokkal 
sújtotta a herceget, így feljogosítva a többi várost és falut a lázadásra, továbbá pattogós, 
lélekemelő prédikációkra utasította a pyarronita egyházak papjait. A nyomorúságba adóztatott 
szerencsétleneket vezetve a gazdasági erő megtartására berendezkedett városállam ellen a 
qunzaisi jheart fegyvert fogott, s külhoniakkal is támogatott, elszegényedésükben gyűlölködő 
parasztokkal támadt a hercegi seregeknek. Több jelentéktelen összecsapás után P.sz. 3608 nyarán, 
a sugarmai ütközet a lázadók győzelmét hozta. 

A vereség hatására Werol amn-Atthaka herceg a szomszédos hercegek seregeitől kért 
segítséget. Válaszul a lázadók a termőföldek felperzselésével és felsózásával fenyegették meg 
(P.sz. 3609), de a herceg üres fenyegetésnek gondolta a felkelők szavait és tovább folytatta 
tárgyalásait. Visszatérve a tartomány északi követek felégetett mezőkről, felszántott és 
megátkozott talajról szóló hírekkel fogadták. 

Werol amn-Atthaka erre végre megtört, s négy évi belviszályt követően aláírta Khidol go-
Shatlan, az akkori városmester követeléseit, s hercegi pecséttel hirdettette ki mindenütt a Khiddóni 
Bullát...
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 Egy vén koldus meséli rekedten Qunzais utcáin P.sz. 3740 körül 
 

Szerencsések vagytok, gyermekeim. Az istenek tekintete rajtatok, hogy nem kellett megélnetek 
azt, amit nekem. Mert nem mindig volt ám ilyen azúr az ég s a Haín vagy arany a nap s a kalász, 
szelíd a szellő vagy zöldellő a rét, égre meredő fényű a Hókatedrális. Mert volt, amikor vér folyt a 
földeken s az égben, amikor fájdalom színezte vörösre a napot s gyász sötétítette el az eget és 
kegyetlenség pusztította a mezőt és bosszúvágy zúzta szét szépséges templomunkat... 

 
Ősi átok tekintett ránk, démoni fattyú, hatalmas szörnyeteg, ki évezredek óta földünkben 

rejtezett s csak a jó időre várt, hogy ismét visszatérjen, mint tette többször hányattatott évezreink 
során, mind nagyobb s nagyobb hatalommal kegyetlen mancsai között. Egy emberöltővel ezelőtt, 
hozzátok hasonló taknyos voltam még, újra eljött. Gyermek voltam, de azoknak az időknek minden 
fájdalma és kínja elmémbe égett s ki nem taszíthatja onnan most már semmi... 

 
Évezredek óta először festette jegesre a tájat a Kék, majd véresre a Vörös Hold, aznap, mikor 

eljött, majd' egy fél évszázaddal ezelőtt... A katedrális mélyén szunnyadó őshatalom, korlátlan erő, 
megállíthatatlan dögvész, mi előhömpölygött, mert megtévesztett mindenkit. Két éjszakán történt 
megjelenése, előszörre sikerült megfékezni, ám másodjára már lehetetlenné vált – az első éjszaka 
hőseit messze vezette a hatalma, a másodikon meg már sokkal figyelmesebben járt el, és 
kiszabadult. Szinte tapinthatóvá lett a vész és véres folyammá a reménytelenség, ahogy járta az 
utcákat, és szép városunk Angyalszárnyát háta mögé szorította, gonosz varázzsal megtévesztve 
minden egyes harcosunk... 

 
Kegyetlen, véres idők köszöntöttek erős, s mégis gyenge hercegségünkre. Qunzais lett a 

központja új hatalmának, minden földet közössé tett, s háromszorta annyi munkát követelt meg, 
mint azelőtt, az ellenállókat felkoncoltatta és a halálon túl folytathatták dolgukat. A mezők fekete 
búzát teremtek, az olíva véresen könnyezett olajában, ahogy körbenéztek a tájon. Lefejezett 
hadvezérek, temetetlen holtak, dögvészette mezők mindenfelé... 

 
Hogy miért nem segített a nagy Pyarron? Volt annak nagyobb baja a sivatagban, azzal kellett 

foglalkoznia, nem maradt ideje a kis fricskával törődnie, amit a démon eljövetele jelentett. A kis 
fricskával, ami egész falvakat, kisvárosokat néptelenített el. A kis fricskával, mely ezreket tett 
árvává. A kis fricskával, mely megfertőzte a vidéket és elmérgesített mindent, mit elért... 

 
A szomszédos tartományok zsoldosai keményen állták a sarat, de ők sem voltak mindenhatók. 

Vereség vereséget követett, a kegyetlenkedés első évének végén azonban, Artha városától alig egy 
napi járóföldre az istenek mintha ránk mosolyogtak volna: megállítottuk a borzalmas pusztítást és 
fájdalmat, amit a démon vezette sötét, éjszagú sereg hordozott. A fájdalmas döntetlen arra volt 
elég, hogy a gonosz elhagyta ezt a világot, s visszatért hazájába, három utódot hagyva maga után. 
Hogy miért, nem tudom, de az bizonyos, hogy taktikus lépés volt... 

 
A három gyermek széthúzta a seregek vonalait, s a következő évben Artha is elesett, mire a 

démon egyetlen lánya magányosan, az egyik fia pedig a két sereg élén visszavonult, hogy 
biztosítsa a határokat. A harmadik a városokat és azok környéket felügyelte csapataival. Egyetlen 
város tartott csak ki végig, amit egyetlen egyszer sem tapodtak gonosz seregek lábai, amit a nép 
már-már A Biztonság Szigeteként kezdett nevezni... Hogy melyik? Kérdezd meg nagyanyádat, 
Uthan fiam, bizonnyal emlékszik még rá... 

 
Aztán eljött hétszázegy... Az égiek, a szeszélyes, a boldogtalan égiek engedték, hogy a remény 

szikrájából apró pilács gyúljon, s kisebb fáklya fényévé terebélyesedjen, ahogy a kitartó igazhitűek, 
vagyis megtévesztetlenek, és a szomszédos tartományok seregei összefogva visszaszorították az 
északi részekről a démoni fattyak hatalmát. Az év végére a főváros, a hit központja és a godorai 
Artha is felszabadult. Erol de Garle, qunzais városának városmestere még az elődje, Onthamor 
terveit is megvalósította, s dalnokversenyt rendezett, amire számos déli állam képviselőjét is 



 10 

meghívta. Hogy annak mi a története, szintén megér néhány rezet... Csodálatos év volt, de amit ez 
után kaptunk, akárha egy vödör víz lett volna reményünk kis fáklyájára... 

 
Szép hetek, édes napok és boldogságtól izzó órák voltak, amit szülőhelyünkön tölthettünk, mi, 

szerencsés túlélői az elmúlt két év szörnyűségeinek. És aztán újra csak a veszedelem... A démon 
leánya elzarándokolt a Hartegass lábához, ahol rátalált az egykor volt shalur törzs maradványaira, 
arra a tucat családra, ami azóta is ott élt, hogy régebben önkéntes száműzetésben vonultak oda. A 
lány ismét a pusztára szólította őket, fegyverbe, bosszúra, a vadság gyermekei pedig hetek alatt 
visszaszoktak a lovaglásba és a kegyetlenkedésbe... Benned, Sellia leányom, mintha lenne egy 
csepp a vérükből... Az év közepére felfrissültek a seregek, kiújultak a harcok és újra vér öntözte a 
csatatereket. Városaink azonban nem vesztek el az év végére, a helyzet sokban nem változott – 
csak újabb ezrek estek el értelmetlenül... 

 
Aztán, ki tudja, hogyan, s miért, béke köttetett. Véren és velőn vásárolt, gerincek és koponyák 

recsegésével kísért, üres és rozsdás páncélok hátán született pokoli, kényszerű béke. A démon 
gyermekeinek követe és a szövetséges hithűek vezére megegyezett – az akkori határok maradnak 
határozatlan időre, meg egy kis, tizenöt mérföld széles folyosó a Biztonság Szigetéig, Ersitáig. 
Sebnyalogatás és a fekélyek kezelésének ideje jött el... 

 
Hogy utána mi történt? Adj innom, Awer fiam, s azonnal folytatom... -- 
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ELŐZMÉNYEK 
 

 A karakterek előtt 
 

 A hercegség történelmének utolsó részéhez tartozik néhány kiegészítés. Kapcsolódjunk be 
ott, hogy a démon három részre osztotta hatalmát és elhagyta a síkot. 
 Ez előszörre is nem azért történt, mert az Artha mezeje mellett kiharcolt fájdalmas 
döntetlen annyira megrendítette volna helyzetében vagy hódításában. Sokkal inkább arról volt szó, 
hogy ennyi időnek kellett manifesztálódásától eltelnie, hogy felismerhesse magában a hatalmat 
arra, hogy elhagyja ezt a síkot, s visszatérjen hazájába, ahol viszont Khiddón felesleges és apró 
viszályai helyett valódi ellenfelek hátán érhet el valódi eredményeket. A hiú és öntelt démonúr 
ezért tért meg otthonába, és nem azért, mert nem tudott győzedelmesen kikerekedni a csatából. 
 A három személybe azért oltotta hatalmát, mert rajtuk keresztül még mindig tudta folytatni 
hódításait, s Khiddónt tovább alakítani, hogy ő maga istenné válhasson az új tartományban. Ezt 
már el is nevezte Bawuthr-Grothamnak, ami az ő nyelvén annyit tesz: A Hatalom Földje. Úgy tudta 
örökíteni esszenciáját, ahogyan a kövekben is el tudta tárolni még bő hat és fél évszázaddal 
azelőtt. A hármas beleegyezésével mindegyik megkapta a démon hatalmának hatodát, így a fele 
még magának maradt. Ez a hatalom szabadon áramoltatható, tehát a démon bármikor elvehette 
volna gyermekeitől. 
 Ki ez a néhány kiválasztott? 
 
 Egyikőjük régi ismerőse a démonnak. Arról az Aluro ves Krossurról van szó, aki P.sz. 
3033-ban már megidézte a démont. Ő akkor elültette a fejében, hogy bármi történjék is vele, ne 
nyugodjon addig, amíg, szigorúan Khiddón határain belül, újra meg nem idézi. A mentálszörny 
ezután üldözői elé vetette a kiátkozott shadonit, akit hozzá nem értők végeztek ki – lelke, benne a 
démon akaratával, hosszan bolyongott, keresve a lehetőséget, a jelet, aminek segítségével 
visszahozhatná urát. Az első nagy lehetőség Qunzais lázadásakor kínálkozott számára, ám akkor 
kísérlete kudarcba fulladt – átmeneti hordozója testét annyira kisajtolta, hogy az holtan esett össze 
még nagyon sokkal a siker előtt. Ezután lassan, fokozatosan kezdett hozzá, hogy újra megszokja a 
test börtönét és korlátait, hogy megismerje őket és soha többé ne feszítse túl azokat. Így jutunk el 
P.sz. 3688-ig, amely dátum emlékezetes a tartomány nagyobb hatalmú papjai számára. Aluro 
ekkor szállt meg egy pákászt egy kisebb, a Loga-patak melletti kisebb városban, ahol hamarosan 
néhány gyermek vérének felhasználásával véglegesítette a testcserét, illetve lehetővé tette, hogy 
bármikor szabadon visszaengedje a test uralmához a pákász lelkét, aki Aluro cselekedeteire nem 
emlékszik, viszont úgy hiszi, nem tett semmi mást, mint amit normálisan tenne. Így igen 
meggyőzően tudta később állítani, hogy azért ő az egyetlen túlélő, mert mindig hajnalban tér haza, 
s az eset éjszaka történt, s azt is, hogy mindeközben milyen halakat fogott. A település ezután 
földrengés és lángvihar áldozata lett. A romokat elhordták, Read, a városka újjáépült a régi 
romjain, s igyekszik saját lábára állni. Aluro-pákász pedig egynapi járóföldre épített magának egy 
kis házikót, ahol azóta éldegél. Minden évszakban háromszor elzarándokol Qunzaisba a 
Hókatedrálishoz, ahol urával beszélget. Így ő is tudott a jelekről, s pontosan tudta, hol kell lennie, 
hogy legjobban segíthesse a démont. A nagy hatalmú varázstudó hátulról ronthatott a démon ellen 
induló városőrségnek, amíg azok vezetőivel a démon és követői elbántak. Ezután végig a démon 
mellett volt hódításaiban, amíg meg nem kapta jutalmát – a démon erejének egy részét és 
seregének harmadát. 
 A másik kettő csak manifesztálódása idején keltette fel a figyelmét. 
 Ami azt illeti, az egyetlen lánya, Aithne még manifesztálódása előtt. Qunzais városának 
toroni nemesi családjával érkezett, mint Khirrad Duh Ayres ifjú felesége. Meglehetős hatalmú 
boszorkányként tűnt fel vizslató tekintete előtt – eljuttatott hát hozzá egy kőtáblát, majd 
sugalmakkal a Hókatedrálisba csalta. Itt illúzióval meggyőzte, hogy egy utolsó nagy harc után örök 
és számára is gyümölcsöző béke köszönthet a tartományra. A befolyásolt lány testét áldozta a 
pyarroniak ellen, hogy a démont győzelemre vezesse. Ájulatából ébredve hamarosan a démon 
hívatta magához a félig lerombolt, döglődő Qunzaisban, s megerősítette hitét a közös harcban – 
mágiával. Ez azonban egyre inkább az érzelmek uralhatatlanságát eredményezte, így Aithne 
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hamarosan gyűlölni kezdte urát, amiért nem képes a közelében a gondolatain uralkodni. 
 Az asszony bosszút forralt. A démonúr nem értett az érzelmekhez, így könnyen Aithne 
színészetének befolyása alá került. Aluro, akinek a tiszte lett volna féken tartani a lány 
asztráltestét, hamarosan szerelemre lobbant iránta s játékszerévé vált a boszorkánynak. Az álca 
tökéletes volt, így Aithne, mint a démon hű szolgája, hatalmának egy részét s seregének harmadát 
is megszerezte. A boszorkány innentől kezdve csak a bosszújával kellett, hogy foglalkozzon. 
 A másik fiú, Tych al-Vylliris, szintén qunzaisi nemes. Predoc gyermeke még fiatal volt, 
alig tíz éves, amikor a Dúlás harcaiban özveggyé vált anyja oldalán a tartomány határát átlépte 
néhány kísérővel. Anyja halálát követően, tíz évvel a démon érkezése előtt vette át a birtok 
igazgatását, de ezt rögtön szakértők kezébe is adta. Ő helyette valami férfihoz méltó feladat után 
nézett – képességei pedig az Angyalszárny főparancsnokává tették. A város pusztulása idején 
kevés, s folyton apadó számú katonáját oly kiválóan irányította, hogy a démonnak megakadt rajta 
a szeme. Aluroval elfogatta, aki ura elé vitte. A mentáldémon elméjének befolyásolásával 
szolgájává tette a főparancsnokot. Kétségei lévén a varázslóval időről időre ellenőriztette a fiú 
érzelmeit, de a lovag mindvégig hűséges maradt. Jutalmul szintén elnyerte a szörnyeteg 
esszenciájának hatodát. 
 A három gyermek ezután bevette Artha városát, majd Aithne lemondott seregéről Tych 
javára, aki a két sereg élén visszavonult a város falaitól, hogy a tartomány határait biztosítsa – ez 
lekötötte minden figyelmét, e harcban kiteljesíthette magát, így nem is gondolt a démon ellen való 
lázadásra. Aluro, Aithne javaslatára, kinevezett minden nagyobb város és kerület élére egy-egy, 
összesen hat parancsnokot, ő maga mással kezdett el foglalkozni. Megpróbált a shalur 
nemzetségek nyomára bukkanni. Épp időben sikerült, hisz a környező tartományok már fenyegető 
távoltásokat nyomultak be a határok mentén. Nem csak a törzseket, de az egykor volt Shalur 
Kánság öregsámánjának lelkét is megtalálta. Ekkor Aithne férje oldalán követségbe ment ezekhez 
a törzsekhez, s maguk mellé állították őket. Amikor pedig a sámánok és a törzsfő támogatását – 
némi varázs felhasználásával is – megszerezte, elözönlötték a pusztákat. A boszorkány pedig talált  
valamit a shalur székhelyen – vagy a valami találta meg őt? 
 Dachaul állkapcsa (l. a modul végén a kiegészítőkben) új lehetőséget biztosított a 
boszorkánynak, méghozzá az időutazásét. Aluro segítségével kiderítette, hogy miként állíthatja 
szolgálatába, és rögtön magához is vette. Segítségével sikerült fényt derítenie Aluro múltjának 
egyes részleteire – például hogy hol végzi be a szertartást akkor, amikor különleges tulajdonságait 
szerezte. Az állkapocs megkedvelte Aithne társaságát, s a modul időpontjában is vele van – bár, 
hogy meddig, csak a szeszélyes ereklye tudhatja biztosan. 
 A shalurok élén tehát visszatért Khiddón történelmének színpadára a boszorkány s férje, s a 
nomádok megfelelő kordában tartása mellett sikerült gyors sikereket aratni a határ menti 
csatákban, s ismét biztosítani a határokat. A nomádok a tartomány belsejébe tértek vissza, amikor 
a három testvér küldötte békét kötött ellenségeikkel, bizonytalan időre. 
 A vad törzs azonban nem elégedett meg fél év folytonos csatározással – egyre újabb s 
újabb portyákat indíttatott a béke határának mentére – akik itt éltek, sorra járultak a legnagyobb 
sátorhoz, hogy megvásárolják a békét. 
 Aluro a béke előtti fél évet s a béke időszakát arra használta fel, hogy a démon 
esszenciájának áramoltatásával kísérletezzen. Megállapította: a démon bármikor megvonhatja 
tőlük a kegyet, amivel támogatja őket, de ők is képesek további hatalmat kicsikarni urukból, ha 
felül tudnak rajta kerekedni akár egyetlen szegmensre is. Ezt úgy találta meg, hogy több embernek 
juttatott a maga hatodából, s kíváncsi volt, vajon ha engedi, elragadnak-e azok még többet. Mikor 
látta, hogy igen, már csak a módot kellett kideríteni. Durván egy év után sikerült megtalálni a 
módját. Ennek az egy év kísérletezésnek köszönhető a Loga-patak nádasainak tovább erősödő 
ragadozója: a mentáldémon esszenciájával is átitatott toportyán, aminek ő a démonfarkas nevet 
adta. Ezek a bestiák szolgálják urukat, Alurot mindenben, s szerelme révén Aluro a boszorkánynak 
van alávetve, csak Aithne erejét növelik. 
 A lányban az Átmeneti Béke második félévében körvonalazódott egy terv, s Aluroval 
figyeltetni kezdte a nagyobb városokat. Idegeneket keresett, akik a nagy kereskedelmi út mentén 
haladva Qunzaisból keletre, Artha vagy Ersita városa felé igyekeznek majd. Egy hónapig kellett 
csak várakoznia. Huszonkét nap után ugyanis Qunzaisban feltűntek a karakterek.
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 A karakterek idején 
 
 A karakterek a tartományon északnyugati irányból délkelet felé haladnak, azaz Qunzais 
fenségterületén belépve az Erista városának ellenőrzése alatti határátkelőn tervezik elhagyni 
Khiddónt. Az Átmeneti Béke kijelölte határ azonban vészesen közel van a nagy kereskedelmi úttól, 
ami átszeli a tartományt – viszont ez a leggyorsabb út, amit választhatnak, így azt választják. A 
biztonság érdekében – nomád portyák, rablólovagok, banditák támadásai a területen 
mindennaposak – pedig egy nagy karavánhoz, Rabahad karavánjához csatlakoznak, aminek 
kísérői maguk is harcedzett emberek: a háború alatt élelmet, fegyvereket vagy éppen embereket 
szállítottak akár ellenséges befolyás alatt álló területen át is szövetségeseiknek – jó pénzért. Ez a 
nyolcvanhét ember most, a béke idején is hasonló funkciókat lát el – nyilván messze nem annyi 
pénzért és nem olyan veszélyeket vállalva. A karakterek tehát velük tartva hagyják el az 
északnyugati, újjászülető várost... 
 
 A folyamatosan Qunzais felett keringő sirályok egyikének szemével Aluro kiszúrja a 
karaktereket, amikor azok a karavánhoz érkeznek, indulásra készen. Igen gyorsan – Emlékolvasás 
a vezetőre – kideríti, hogy a karaván Ersita városa felé tart, s azonnal szól is a boszorkánynak, aki 
rögtön lecsap az alkalomra, s megkezdi bosszújának lépéseit. Aluro felölti drágaköves (krizopráz, 
20 karát) gyűrűjét, és láthatatlanul a karakterekkel tart, méghozzá az egyik szekéren, hordók 
között megbújva. 
 Aithne parancsára a harmadik napon egy kisebb nomád portya üt rajtuk. Ez arra szolgál, 
hogy felmérje, melyik karakter a legképzettebb harcos. 
 A rajtaütést követő negyedik éjszakán a harc alatt legerősebbnek bizonyuló karakter 
Asztrálmágia hatása alá kerül. Aluro az áldozat pajzsainak lebontása után Gyűlöletet szít három 
karavánkísérő irányába, Vágyat a meggyilkolásukra és Bátorságot a tett elkövetéséhez. Mindhárom 
hatás 30-as Erősségű. Ezután biztosítja, ha szükséges, hogy hangtalan történjenek a gyilkosságok, 
és azt is, hogy még azon az éjjelen megtörténjenek. Végül pedig átírja a karakter emlékeit egy 
átlagos éjszaka emlékére majd az áldozatok teteme mellett elhelyez egy különös farkasszobrot, 
ami valamiért kellemetlen kisugárzással bír. Mindez csak az ábrázolt állat – a démonfarkas – miatt 
van így, semmi mágia nincs a dologban. Ez a művelet történik a hatodik és a nyolcadik éjszakán is. 
Ezután tesz róla, hogy a karakter a tizediken lebukjon. Ez azt jelenti, hogy biztosítja, hogy leüssék 
és megkötözve megkíséreljék kivallatni. Ehhez leütik. Itt kezdődik a mese – lásd lentebb! 
 A rajtaütést követő nyolcadik éjszakáján az öregsámánnal és a törzsfővel is konzultál, 
aminek hatására a nomádok egész törzse négy csoportban átlépi az Átmeneti Béke határát – és 
lerohanja a Loga-folyó mentén fekvő településeket. Pontosabban két csapat falvakat, egy a Feraya 
Fogadóházat, a negyedik pedig csak várakozik, s ha bárhol probléma merülne fel, segít. 
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A KALANDMODUL VÁZLATA 
 
BEVEZETŐ (1. délután) 

 Bemesélés 
 Vallatás 
 Tovább!  
 
ELSŐ RÉSZ (2. délután-este) 

 Feraya Fogadóház 
 Tanácskozás 
 A fogadóház ostroma 
 A Loga-patak medre 
 Apró szárnyak zizegése 
 Pákász 
 
MÁSODIK RÉSZ (3. nap reggel-délelőtt) 

 Tizenöt év 
 Kegyetlen szenvedély 
 Beszélgetés a Narancs levendulában 
 Rituálé 
 
HARMADIK RÉSZ (3. nap este) 

 Shalur tábor 
 Beteljesedett 
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BEVEZETŐ 
 

 Bemesélés 
 
 Azonnali, villámcsapásszerű bemeséléshez az Aluro által kiszemelt, tehát a fizikailag 
legerősebb (azaz legnagyobb harcértékekkel és legtöbb Fp-vel bíró) karakter Akaraterő-próbát dob 
2-vel nehezítve. Ha a karakter bír Kínzás elviselésével legalább Alapfokon, úgy nem kell dobnia. Ha 
az Akaraterő-próba nem sikerül, úgy a karakter arra eszmél, hogy azt üvölti: „Én voltam, én 
voltam, csak legyen már vége!”. Ha a karakter nem vét, úgy vér tolul a szájába, s arra eszmél, 
hogy egy csizma orra elé köpi némi gyomortartalommal együtt. 
 Társai, ha Állóképességük 15-nél kisebb, próbát dobnak. Ha a próba sikeres vagy nem 
kellett dobniuk, úgy társuk kiáltására vagy köpésére térnek magukhoz, ha nem, úgy jobb, ha nem 
hallják a mesét, s minden játékbeli öt perc után dobatunk velük újból. 
 
 Az történt ugyanis, hogy a karavánkísérők a zsákmányát becserkésző befolyásolt karaktert 
elkapták s leütötték, majd őt is és társait is egymástól távol egy-egy fához kötözték, néhány 
szadista pedig összegyűlt, hogy kiszedjék a gyilkosból, hogy miért ölt. Van azonban egy igen 
kellemetlen probléma: a karakterek leütésekor teljesen kiesett az agyukból az utóbbi néhány hét 
(mint a Részleges Amnézia mozaik esetében), a karavánhoz való csatlakozástól a nomádok 
rajtaütésén át egész mostanáig. Így élvezet lesz vallani. Főleg, ha az Akaraterő-próbát elvétette. 
 
 Vallatás 
 
 Tehát a karakterek arra eszmélnek, hogy egymástól nagyjából öt-tíz lábnyira vannak 
majomkenyérfák törzséhez kötözve úgy, hogy egymást ne lássák a fejük forgatása nélkül, amikor 
pedig a nyakukra vetett kötél szorul. Aluro kiszemeltjén kívül mindenki fele Fp-vel és -1 Ép-vel tér 
magához; a szerencsétlen 5+1k6 Fp-vel és fele Ép-vel, borzalmasan összeverve, sebesen, talán 
néhány körme nélkül, feldagadt bal szemmel és kegyetlen zúzódásokkal. Ráadásul ha az 
Akaraterő-próbát elvétette, azonnal rontott a helyzetén – hiszen vallott. Innentől kezdve elég 
egyetlen rossz szó és agyonverik. 
 A karakterek úgy vannak megkötözve, hogy ujjukról a ruha le van szaggatva és hogy 
körmeikkel se érhessék el a hátrafeszített kezeiket szorító fél hüvelyk vastag köteleket; ezen kívül a 
nyakukon és derekukon van úgy elhelyezve kötél (kivéve Aluro választottját, akinek a nyakán már 
nincs kötél), hogy bármiféle mozgástól súrlódjon és 1k2 Fp-t okozzon. A csomókat a Csomózás 
képzettség Mesterfokának birtokában kötötte Chuho, egy shalur zsoldos. Térdre állították őket 
előtte, így deréktól lefelé szabadok – csak mozgásukkal mérhetetlen fájdalmat okoznak maguknak, 
és lehetőséget a karavánkísérőknek arra, hogy hatalmasat vágjanak rájuk. 
 
 Mert vannak „vallatók” is. Ők egyszerű embernek látszanak, csak most a kezükben egy-egy 
husáng üldögél, továbbá van minden emberre egy-egy személy, aki tizenöt lábnyira egy rövidíjjal 
és két altatóval mérgezett nyílvesszővel várakozik. 
 És van egy kivétel. Aluro választottját Buelo, egy Kínzás képzettségben Alapfokon jártas 
férfi vallatja, méghozzá a fizikai kínokozás igen széles skáláját bevetve, úgy mint kampók, szegek, 
kalapács, fűrész, kötelek, ostorok, fogók és hasonlók, mindehhez pedig egy kellemes mennyiségű 
szadizmus társul. 
 
 A karaktereket nem akarják megölni – kivéve ha Aluro választottja, vagy bármelyik 
csapattársa bevallja, hogy ő(k) ölte (ölték) meg a kivégzett kilenc kísérőt. Minderre természetesen 
nem is emlékszik, sőt, meg van győződve a vád hamisságáról minden karakter. Erre is hivatkozhat, 
ezzel időt lehet nyerni – és még néhány ütleget. 
 
 Ha a karakterek között van olyan személy, akinek különösen nagy tekintélye van a 
karavánkísérők között (a pyarroni vallás köztiszteletben álló isteneinek papjai és paplovagjai vagy 
esetleg egy, a háborút megjárt khiddóni lovag) úgy a gonoszt akarják kiűzni a szerencsétlenekből, 
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azért kötözik meg őket. A karavánnal tartó felcser, Tries a tisztítás szertartásához kenderfűvel 
kevert szárított csontvelőport éget a megtisztítandó karakter orra előtt, amely kettőnek együtt 
undorító szaga van, ráadásul még a kender hatása alá is kerül tőle a szerencsétlen; ezután kántálni 
kezd egy űző rigmust, amit tízszer elmond, s közli: most várni kell, s kivallatva a társát beteljesül a 
tisztítás szertartása. Mindezekért cserébe ezeket a karaktereket nem ütik meg vagy bántalmazzák 
bármi egyéb módon, sőt, ha igazolják tisztaságukat – a szent szimbólumokhoz például nem nyúltak 
–, úgy az egész csapatot megmenthetik. 
 
 A karakterek ellen szóló tények. Egy: véres fegyvertörlő rongyot találtak az őket is szállító 
kocsin egy deszka alá rejtve. Kettő: még két farkasszobrot találtak Aluro választottjának 
felszerelései között. Három: gyanúsan tagad mindent. Négy: senki más nem lehetett, mert ez a 
karaván már régóta ugyanezekkel az emberekkel közlekedik Ersita és Qunzais között, s ilyen még 
sosem történt. Öt: Aluro választottját látták utánalopózni a „csalinak”. Ezeket nehezen bár, de 
racionálisan is meg lehet próbálni bebizonyítani. Kérdés, hogy kinek van kedve felhasadt szájjal, 
letört fogakkal és megvágott nyelvvel sokat beszélni... 
 
 Ha megszabadulnak és bebizonyosodik ártatlanságuk, úgy a felcser felajánlja, hogy 
meggyógyítja a karaktereket, ami annyit jelent, hogy borogatást készít, sőt, Aluro választottjának 
még egy Gyógyitalt is felajánl, amit ő készített – ez 40 Fp-t begyógyít. Más kérdés, hogy a 
karakterek mennyire akarnak a felcser által gyógyulni, mennyire bosszúálló típusok, vagy hogy 
általában milyen a jellemük... 
 Ha ki akarnak törni és támadnak, úgy a karaván egésze rájuk rohan. A harcosok fürge 
szablyával támadják a csúnyán lesebzett és minden tagjukban sajgó-bizsergő karaktereket, és 
ekkor már nem leütni, hanem megölni akarják őket, lévén bűnösségüket maguk bizonyították be, 
méghozzá azzal, hogy nekitámadtak társaiknak. 
 
 Tovább! 
 
 Egy biztos. Próbáljanak a karakterek szabadulni, valljanak vagy tagadjanak: magukat 
elhatározni egy-másfél órájuk van. Ezután tűnik fel a horizonton egy porfelhő, amiről fertályóra 
múlva Chuho meg is tudja mondani, hogy az ő népe az. Kétszázan is lehetnek, vagy még többen.  
 Ekkor felszedelőzködnek s a nagy karaván továbbmegy, hogy biztonságba jusson. 
Másfélnapi járóföldre van ugyanis Feraya Fogadóháza, ami, ahogy Tries emlékszik, megvette a 
békét. 
  
 Ha a karakterek ekkorra már ártatlanok, segítenek nekik (ha elfogadják a segítséget) és 
menekítik őket is – ha nem bizonyították még feddhetetlenségüket, otthagyják őket a shaluroknak 
– majd az istenek rendelkeznek velük. 
 Ha a karakterek ottmaradnak, egy napjuk van étlen-szomjan a hideg éjben és forró napon, 
hogy biztonságba jussanak, ha ki tudnak egyáltalán szabadulni, azután elérik őket a nomádok, és 
foglyul ejtve őket mennek tovább a Fogadóház felé. Biztonságba azonban nem nagyon tudnak 
jutni – egyetlen lehetőségük van. 
 Ha a karaván után indulnak, utolérik őket, ha a shalurok elé sietnek, legalább hamarabb 
kerülnek lóra, ha viszont a Loga-patak felé haladnak, rábukkanhatnak a nádaskörnyéki kis 
facsoport odvában élő néhány erdőpillére. Ha fogságba esnek, lásd Shalur tábor, ha az 
erdőpillékhez, úgy az Apró szárnyak zizegése című rész megfelelő szakaszát. 
 
 Optimális esetben persze a karavánnal együtt érik el a Fogadóházat, másnap az Éjközép 
utáni harmadik órában.
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Rabahad Ibn Fayaszir, a karaván tulajdonosa 
 5.szintű pap; Élet, Rend; Dzsah 
 
 Hatvanhárom éves dzsad pap, aki tíz éve látta meg az Ibarán kívüli „kereskedelmileg 
megfelelően fejletlen” területek rejtette lehetőséget. Lein városában vett magának egy nagyobb 
házat, de hamarosan Ersitába költözött, ott nyugodtabbak voltak a körülmények (könnyebb volt 
csalni). Itt egy mákonyosház segítségével megszedte magát, és vett egy karavánt, amit nyolc éve 
indított el Qunzais felé, ahol szintén bírt egy kisebb házzal; innentől folyamatosan gyarapodik a 
vagyona a háborúig, amit szintén maximálisan kiaknázott, bár nagy karvalyorrát egyetlen percre 
sem dugta ki A Biztonság Szigetéből. A karavánnal tart, a béke megkötése óta először; a 
karakterek megkínzásáról nem tud semmit, mivel ellenkezésétől tartva Tries önkényesen elaltatta 
egy kevés méreggel, amit a rózsavizes parfümtömlőbe kevert, így átalussza az egészet, s csak a 
fogadóház előtt tér magához. 
 Sötét bőrű, hajú és szemű, karvalyorrú, tipikus dzsad. Emámét visel, és lila-, és zöld 
selyemruháiban általában kellemes rózsaillat lengi körül – nem sikerült minden szokását 
levetkőznie a dzsad tisztességben megőszült, hajlott hátú, őszülő Rabahadnak. Istene 
pecsétgyűrűjét büszkén hordja. 
 
 „Hagyj, nem érek rá... Jaaa, hogy eladnád? Hadd nézzem csak!” 
 „Ugyan már, nem vagyok én tolvaj – vágtam én át bárkit valaha?” 
 „Szépséges szép szóvirágok szellőjével szerénykedem e sziromillatot ajánlani...” 
 
 E: 7 Ü: 13 Gy: 11 Áll: 13 Eg: 12 Sz: 11 Int: 16 Ak: 16 Asz: 15 Műv: 17 
 Ép: 8 
 Fp: 50 
 Mp: 45 (Élet, Lélek) 
 ψp: 27 
 AME: 32 
 MME: 33 
 Sfé: 0 MGT: 0 Típus: --- 
  
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Méregkeverés/semlegesítés (Mf) 
 Mellébeszélés (Mf) 
 Lélektan (Mf) 
 
 dzsad (5) közös (5) shadoni (3) gorviki (3) tolvajnyelv (ersitai klán) (3) 
 
 Különleges képességek: 
 heti egyszer 5k6 aranyérme teremtése 
 
 Fegyver  T/k KÉ TÉ  VÉ Sebzés 
 Alap   1 4 17  94 - 
 Tűgyűrű  1 14 21   tű (altató méreg) 
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Erkhan, a karavánkísérők parancsnoka 
 7. szintű harcos; Káosz, Élet; Arel 
 
 A harmincnyolc esztendős férfi Ersita városában született. A qunzaisi Angyalszárnyban 
szolgált tizennégy éves korától kezdve, eleinte mint lovászfiú, majd fegyverkezelő, aztán 
közkatona. A démonúr ébredésének évében már egy félszázas csapat leste parancsait a tehetséges 
férfinak – az esemény idején azonban nem volt a városban; Ersitába kellett utaznia atyja 
temetésére. Ez mentette meg az életét s becsületét. Ahogy megjött a hír, azonnal az önkéntesek 
közé állt, s még mindenféle csata előtt bebizonyította képességeit - így került Rabahad figyelmébe, 
aki karavánjával akkor a Biztonság Szigetében tartózkodott, így kétszeres zsoldért a kísérők élére 
állította, amely szerepet azóta is csorbulatlanul ellát. A karakterek megkínzásával nem értett egyet, 
elképzelése szerint elegendő lett volna őket megkötözve hátrahagyni. 
 Erkhan kopasz, pusztán praktikus okokból, ám körszakállának és testszőrzetének színe a 
rozsdára hasonlít. 1,8 láb magas, keménykötésű, megnyerő külsejű, komoly férfi, ráncokkal a 
homlokán, nyakán és a szeme sarkában. Egyszerű ruhákat visel, amiken az Angyalszárny 
tisztjeinek ezüstös pikkelyvértjét, lábszár-, és alkarvédőket, csataszoknyát visel, sisakként barbutát. 
Vállára vetve az Angyalszárny megkopott rőt köpenye, melyen a címer felirata már nem is 
kivehető. Jeggyűrrűt visel. 
 Harcban mindig társai hátát keresi, azt biztosítja, a lehető legjobb csapatjátékos – ha kell, 
vértjével fogja fel a társaira záporozó csapások némelyikét. 
 
 „Nileo os sialare manius ces – Az igazság a mi csodánk!” 
 „Lehetetlen volna? Olyat már próbáltam...” 
 „Ha meghalok ebben a harcban, ezt a levelet juttasd el Esissának Ersitába. És mondd el 
neki, hogy halt meg a gyermekének apja” 
 
 E: 16 Ü: 15 Gy: 13 Áll: 17 Eg: 15 Sz: 14 Int: 12 Ak: 14 Asz: 11 Műv: 10 
 Ép: 12 
 Fp: 87 
 AME: 28 (27 Rabahad statikus pajzsa) 
 MME: 31 (27 Rabahad statikus pajzsa) 
 Sfé: 4 MGT: 2 Típus: kiváló minőségű pikkelyvért 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Hosszúkard (Mf) 
 Nehézvértviselet (Mf) 
 Lábszár-, és alkarvédő (Mf) 
 Írás/olvasás (Af) 
 Pusztítás (Af) 
 Harci láz (Af) 
 Hadrend (Af) 
 
 közös (5) dzsad (3) shalur (3) tolvajnyelv (ersitai) (2) 
 
 Fegyver  T/k KÉ TÉ VÉ Sebzés 
 Alap   2 32 60 109 1k2 
 Hosszúkard  2 43 84 135 1k10, túlütés 45-tel+1k3 
  !lábszár-, és alkarvédő nélkül! 
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Tries, a felcser 
 4. szintű vajákos (l. Árvák klánja kiegészítő); Káosz; nincs (Noir) 
 
 Tries harminchárom éves. Ötfalut, a Hartegass-hegység lábánál lévő települések 
összességét, amiért ő felügyelt, a shalurok támadása elől menekülve hagyta el jó hat éve egy 
nagyobb rajtaütés után megmaradt százhatvan emberrel, akik később Qunzais közelében 
telepedtek le. Ő zsoldért és különféle füvekért cserébe szívesen csatlakozott az ott állomásozó 
Rabahadhoz. Kikezdhetetlen nyugalmát, acélos akaratát és rettenthetetlenségét mélyen tisztelik 
akik ismerik, de a fegyverforgatásban is jeleskedik – egy könnyített shalur szablyát forgat fürgén. 
 A felcser meglehetősen igénytelen, szabadon nőni hagyott sötét szakállal, mély ráncokkal 
és vállig érő, sötétbarna, zsíros hajjal, koszos ruhákkal. Testét csúnya hegek borítják, amiről túl 
kíváncsi természete tehet. Bal szeme helyén ormótlan fagolyó mosolyog kifelé. A vajákos némileg 
büdös is, bár ha muszáj – azaz Erkhan vagy Rabahad parancsára – kénytelen-kelletlen megfürdik. 
 
 „Micsoda? Hogy lehetnék már büdös?! Alig három hete mosdottam! Nem kéne belőle 
szokást csinálni...” 
 „Meglátjuk, meglátjuk... Szerintem működik... Ha nem, hát alvás helyett meghal...” 
 
 E: 10 Ü: 16 Gy: 15 Áll: 14 Eg: 15 Sz: 9 Int: 12 Ak: 19 Asz: 16 Műv: 14 
 Ép: 9 
 Fp: 42 
 AME: 33 (27 Rabahad statikus pajzsa) 
 MME: 36 (27 Rabahad statikus pajzsa) 
 Sfé: 0 MGT: 0 Típus: --- 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Szablya (Mf) 
 Élettan (Af) 
 Kiegészítő támadás (Mf) 
 Hadrend (Af) 
 
 közös (5) shalur (3) dzsad (2) tolvajnyelv (ersitai) (2) 
 
 Fegyver  T/k KÉ TÉ VÉ Sebzés 
 Alap   1 15 41 101 1k2 
 Szablya  1 27 66 128 1k6+2 
  markolat +1 15 46 --- 1k3 
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Chuho, shalur nyomolvasó 
 6. szintű harcos; Rend, Halál; Arel 
 
 Chuho törzséből fél évtizede, három hónappal a Shalur Ébredés előtt taszíttatott ki, s 
hagyta el népét. Tudását, amit a hegyekben szerzett, könnyedén kamatoztathatta, ha mással nem, 
lovasíjász képességeivel és sólymának, Tahnak röptével  ámulatba ejtve a közönségét. Rabahad 
három éve, a háborúban nyomkövetőként kereste kenyerét – a dzsad busás fizetés ígéretével 
megszerezte magának a kitaszított támogatását. 
 Chuho zömök, vékony férfi, szikkadt testalkattal – izmai szálasak-inasak, de nem nagyok. 
Első ránézésre az ember nem nézné ki belőle mindazt, amire képes. Sötét bőre, mandulavágású 
szeme és fekete kesehaja van, amit egyetlen arasznyira hagyott meg, az borzasan áll mindenfelé. 
Ruházata egyszerű posztó, balján vastag bőrkesztyű, hogy a sólyomnak legyen hol leszállnia. 
Csatában Tries mellett ő az egyetlen, aki nem visel vértet. Általában az előbbi mellett tartózkodik s 
őt védelmezi, segíti. Nem szívesen beszélget, célzóversenyre viszont könnyen kapható. 
 
 „Gyere Tah, nincs szükségünk rájuk... Lovagoljunk inkább egy keveset” 
 „Ha meghalok, saját népem ellen akarok, akik kitaszítottak s megaláztak önnön magam 
előtt” 
 
 E: 15 Ü: 18 Gy: 17 Áll: 16 Eg: 15 Sz: 12 Int: 12 Ak: 14 Asz: 11 Műv: 12 
 Ép: 12 
 Fp: 86 
 AME: 1 
 MME: 4 
 Sfé: 0 MGT: 0 Típus: --- 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Visszacsapó íj (Mf) 
 Lefegyverzés (íjjal) (Af) 
 Lovaglás (Mf) 
 Idomítás (Mf) 
 Harci láz (Af) 
 Hadrend (Af) 
 
 shalur (5) közös (4) 
 
 Fegyver  T/k KÉ TÉ VÉ CÉ Sebzés 
 Alap   2 32 40 109 38 1k2 
 Szablya  1 40 54 126 - 1k6+2 
 Visszacsapó íj 2  
  tegez 20 vesszővel 
 
 Tah, sólyom 1 17 40 100 - 1k2 
    Ép 6 Fp 15 
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Karavánkísérők, 84 fő 
 2-3. szintű harcosok; változó; változó (jellemzőleg Arel) 
 
 Tipikus zsoldosok, annyi különbséggel, hogy egymáshoz már bajtársi szálak fűzik őket, és 
fele zsolddért is követnék Erkhant – akár a vesztükbe is. Mindegyikőjük a halál bizos tudatában él, 
ennek megfelelően igen kevés olyan dolog van, ami felborzolná a kedélyeiket. A háború alatt a régi 
gárda fele elhullott, de akik őket váltották, hamar idomultak a többiekhez – mert másképp a többi 
kísérő okozta vesztüket. 
 Legtöbbjük szablyát vagy hosszúkardot forgat, és harcra készülve keményített bőrvértet ölt 
hasonló lábszár-, és alkarvédőkkel. Taktikailag mindannyian ismernek páros, hármas, és tíz embert 
igénylő alakzatokat (gyakorlatilag a shadoni párost, az abasziszi hármast és a falkataktika). 
 
 „Eddig mindent együtt csináltunk végig – most, a halál torkában miért futnánk meg?!” 
 
 E: 14-15 Ü: 14-15 Gy: 14-15 Áll: 14-15 Eg: 14-15 Sz: 10-13 
 Int: 10-13 Ak: 12-14 Asz: 10-13 Műv: 8-12 
 Ép: 11-12 
 Fp: 20-35 
 AME: 0-3 
 MME: 0-5 
 Sfé: 2 MGT: 2 Típus: keményített bőrvért 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Hadrend (Af) 
 Lábszár-, és alkarvédő (Af) 
 további lehetséges képzetségek: 
  Fegyverhasználat – szablya vagy kard (Mf) 
  Fegyverhasználat – rövidíj (Af) 
  Sebgyógyítás (Af) 
  Harci láz (Af) 
 
 közös (4-5) shalur (1-2) 
 
 Fegyver  T/k KÉ  TÉ  VÉ  CÉ 
 Alap   1 15-20  40-50  90-100  10-15 
  !lábszár-, és alkarvédő nélkül! 
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Aluro ves Krossur, Xyrothgabbargularthuseix első gyermeke 
 10. szintű nekromanta; Halál; nem jellemző (Ranagol) 
 
 A shadoni varázsló hatalommániája miatt, saját akaratából hagyta el szülőföldjét, ahol túl 
sokan voltak azok, akik erősebbnek bizonyultak nála – és főleg, mert száműzték, s mert senki nem 
értett egyet módszereivel és elveivel. A Városállamok közül Khiddónban lelt olyan energiákra a 
földben, amelyeket meglovagolva lehetővé vált számára a démon megidézése. Az Ynevre lépő 
szörnyeteg azonnal befolyásolta elméjét és elültette benne annak szándékát, hogy bármi is 
történjék a démonnal, Aluro az idők végezetéig azon dolgozzon, hogy ura – mert itt fordult a kocka 
a démon javára – ismét eljöhessen s bosszút állhasson. Ezután kivégeztette – üldözői elő dobta –. 
Halála után kóbor lélekként bolyongott hosszú éveken, évszázadokon át. Számos test 
kiszipolyozása után végül egy pákász testében állapodott meg másféltized évvel ezelőtt, egy 
kisvárosban, amelyet azután egy rituálé segítségével a földdel tett egyenlővé. A démonhoz annak 
visszatértekor mindenben segítette, így hatalmát Xyrothgabbargularthuseix ajándéka többszörözte 
meg, majd annak távozásakor Aithne szerelme korlátozta le. 
 A pákász testében egy ötvenes éveinek elején járó, görnyedt hátú de acélos izomzatú 
férfinak fest. Hátára toportyánok kikészített szőrméjét teríti (belül a védelem rúnáival), ruhája bő, 
vastag, de egyszerű. Arca örökké borostás, sötét haja kissé zsírosan omlik a vállára, ajkát egy 
csúnya heg keresztezi. Tekintetében különös fény. Ujjai aránytalanul hosszúak, körmei túlságosan 
nagyok, hangja rekedtes és halk – ez a démon ajándékának velejárója, ahogyan kéken folyó vére 
is. 
 
 „Nahát – csak nem riadnak meg egy öreg pákásztól? Micsoda? Nomád horda? Ugyan már, 
dehogy! Jó háromnegyed éve nem látni itt egy szálat se... Biztos képzelődtek az urak. A meleg 
meg az éhség csinál ilyet, biza!” 
 „Ízlik? Helyes... Jómagam is nagyon kedvelem... Ugye, milyen kis különleges aromája van? 
Hogy milyen hús? Ha túl sokat kérdeznek, nem marad idejük enni!” 
 „A játéknak vége. Sajnálom, kedvesem...” 
 
 E: 14 Ü: 13 Gy: 15 Áll: 13 Eg: 14 Sz: 10 Int: 17 Ak: 16 Asz: 19 Műv: 18 
 Ép: 7 
 Fp: 76 
 Mp: 100 
 ψp: 68 
 AME: 0-3 
 MME: 0-5 
 Sfé: 2+2 MGT: 0+1 Típus: védőköpeny-toportyánszőrme 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Démonológia (Mf) 
 
 Különleges képességek (démoni vér): 
 természetes fegyverek csak sebzésük felét okozzák testén 
 az Auraérzékelés diszciplínával a pajzs pontos értékét képes meghatározni 
 képes egyszerre két emberre hatni a Mentális operációkkal 
 képes naponta egyszer egy fertályórára láthatatlanná válni 
 körönként három Mp visszatér (összeadódik az Energiagyűjtés diszciplína hatásával) 
 pusztán Mp rááldozásával képes megidézni „atyját”, aki 2k10 körig tombol, majd hazatér 
 
 Varázslatok: 
 összes varázslói varázslat 
 boszorkánymesteri Elemi mágia, Nekromancia és Természeti mágia 
 tűzvarázslói Tűzvihar varázslat
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 Fegyver  T/k KÉ TÉ VÉ CÉ Sebzés 
 Alap   1 20 37 88 13 --- 
 Pákász bot  1/2 22 50 95 - 1k10 
 
 Varázstárgyak: 
 Védőköpeny – 93 Mp, +2 Sfé 
 Varázsgyűrű 20 karátos, mágikus krizopráz kővel – 100 font súlyt láthatatlanná tesz 
 Kicsinyítés itala – méretének tizedére zsugorodik 1k6x10 percig 
 Sebezhetetlenség itala tűz ellen – 10 E tűzellenállás 1k6x10 percig 
 Sebezhetetlenség itala sérülés ellen – +10 Sfé 1k6x10 percig 
 Varázstekercs – Elemi erő sátor 66E, felolvasás ideje 2 szegmens, időtartam 12 kör, 1 láb 
sugarú kupola 22E 
 Varázstekercs – Tűzalak, felolvasás ideje 1 kör, időtartam 10 kör 
 Auraleplezés amulettje – nem érzékelhető a varázslói aurája, ha kaszttársa közelében van
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 ELSŐ RÉSZ 
 
 Tehát fentebb kiderült, hogy bárhogy is alakítottak a vallatásnál, azaz a bemelegítésen, így 
vagy úgy, de a fogadóhoz jutnak a karakterek. A karavánnal tartva a nomádok támadását – mert a 
békét nem sikerült megvásárolni [Hangulatkeltő novella: a követ megbotlik a küszöbben] – a 
falakon illetve azokon belül, másképpen a támadók szemszögéből élhetik át. 
 Védőként két lehetőségük adódik majd: a fogadós kérésére kimenekítik az öreg Ferayát a 
falakon keresztül kifutva s a Loga-patak medrében menekülve-bujkálva, vagy a gyorsan fogyó 
karavánkísérők és fogadóvendégek mellett védik az épületegyüttest – ekkor akár a hamar kihulló 
parancsnok, Erkhan helyét átvéve Savior ves Parratich mellett akár ők is vezethetik a 
védelmet. 
 A másik oldalról a nomádok foglyaként akár aktívan is részt vehetnek az „ostromban”, vagy 
üldözőbe vehetik a Ferayát illetve az ifjabbik Feraya feleségét mentő fogadóvendégeket (a shalurok 
boszorkánya nem szeretné, ha kitudódna a támadás híre, ezért a karaktereket uszítja a menekítők 
után). Mert őket valaki úgyis megpróbálja kimenekíteni – bár ezen az oldalon senkinek sincs 
szüksége rájuk. 
 Aztán tovább menve a folyómederben, vagy menekülve [karavánnál maradtak] vagy 
üldözve [fogságba estek] vághatnak neki az iszapos nádasrengetegnek annak minden veszélyével 
együtt... 
 Az alábbiakban azt az esetet veszem alapul, hogy a karakterek a karavánnal érkeznek. Ha a 
nomád horda sorai között pillantják meg a fogadóházat, egész másképp történhetnek az 
események, ezt a megfelelő helyen lehet olvasni. 
 
 Feraya Fogadóház 
 
  A másfélnapos út, amit kellemesen zötyögős tempóban megtettek volna, a lovak határokig 
való feszítésével bő egy napra zsugorodott, s így juthattak a nomádok kavarta porfelleg feltűnését 
követő második Éjközép utáni harmadik órában a Feraya Fogadóházhoz. 
 Az épületegyüttes már távolról is látszik a csillagos ég alatt, lévén két lámpásháza messze 
szórja a fényt, hívogatja a megkésett utazót. Ez voltaképpen két kőalapú fatorony, aminek az 
épületegyüttest körbevevő falon felül nyúló emeletein egy-egy vannak elhelyezve, így hívva a 
vendégeket, mutatva az utat és ellenőrizve a környéket. A lámpások ereje egy apró bűbáj 
segítségével meg van sokszorozva, ez egy, a dalnokversenyen résztvevő bárd ajándéka volt 
Ferayának, amiért ingyenesen szállásolta el a nincstelen művészt. Ezeknek fényében rajzolódik ki a 
néhány láb magas fallal körülvett nagy, három kisebb és egy nagy toronyszerűvel – inkább 
bástyának tűnnek az árnyjáték miatt - ellátott kőépület, amely a Loga-patak kiszáradt medrének 
partján terül el. A lomha vízimalom árnya mozdulatlan várakozik egy kis esőre, kereke magányosan 
szendereg az éjszakában. A lámpások mellett alakok rajzolódnak ki, ahogy egyre közelebb ér a 
vándor. 
 Közelebb kerülve a falak megnőnek, jó két-két és fél ember magassá duzzadnak, tövükben 
kövezett úttal, ami a fal oldalában lévő zárt egyszárnyas kis faajtó elől a nagy, kétszárnyas, két-
három kocsi széles kapu felé tereli a vendégeket. Ez most, éjszaka zárva van, ám zörgetésre a 
lámpástoronyból lekiáltanak valamit, s hamarosan ostor csattanása hallik, s a bal kéz felőli szárny 
lassan befelé kezd nyílni. Egy nagyobb póni húzza, annak kellett az ösztökélés. Az ostor egy 
zömök, szakállas férfi kezében van, aki, miután a kapuszárny teljesen kitárult, megpaskolja a lovat 
s int az érkezőknek. A bejárattól balra egy nagy, L alakú épület, magasságában félembernyivel 
kevesebb, mint a fal, s a széna szagát kergeti elő belőle a feltámadó lágy szellő. A torony, ami 
rögtön a nagykaputól jobbra magasodik – embermagas kő, rajta fa állványzat még két embernyi 
magasan – hamarosan egy lámpást markoló, magas, kóróalkatú, durva szálú őszes hajú férfi 
alakját engedi el. Egy kutya csahol fel valahol balra – a derengésben kivehető az embermagas 
kerítés a kutyakennel körül, alig beljebb tőle pedig egy jó embernyi magas, négyzet alapú, fehérre 
meszelt falú épület, amivel szinte világít a sötétben. A lámpásos férfi bemutatkozik, mint Radot, 
bemutatja a póni mellett álló férfit, mint Umbar, majd kedélyesen üdvözli a betérőket. 
 A betérőket Erkhan, három társa (köztük Chuho) és esetleg a karakterek alkotják. A 
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karaván vezetője azonnal elmondja, hogy meghúzódni jöttek amíg a shalur portya elhalad, mire a 
lámpás a földre hull s csörömpölve törik szét a földön. Száraz fű van körülötte, menten lángra 
lobban, ahogy szétfolyik rajta az olaj. Az ismét jelentkező lágy szellő kergeti kicsit a lángokat. 
Radot ijedten ugrik hátra, a póni felágaskodni látszik, Umbar próbálja nyugtatni. Kutyák ugatnak 
fel vagy féltucatnyian az előző irányából. És fellobban a láng – ha a karakterek nem reagálnak 
semmit, Chuho fogja bőrköpenyével megkísérelni elfojtani a lángokat, amiknek a fényében 
egyébként az L alakú épület mögött befelé egy félembernyi kerítéssel körbevett takaros 
veteményeskert villan meg, és ami még magasztosabbá teszi a nagy fogadóépületet, aminek 
ablakain vidám fény szűrődik ki ami kellemes időt és pihenést ígér odabent. A zömök épület 
mögött pedig két másikat, egy igénytelenebb, szürkés falú épületet s egy fa tyúkólat világít meg, s 
mögötte a másik lámpástornyot, ahonnan kiáltás hallik: „Mi történt, Radot?” Erre az emlegetett 
ijedt szemeket vet Erkhanra, majd elhalva kérdi: „Ez biztos, uram?”, aki válaszul bólint. A lámpását 
elejtett férfi erre sietős léptekkel indul a fogadóház felé, s hátraveti: „Kövessenek, kövessenek”. 
Erkhan erre lehuppan lováról, a kantárt Umbarnak adja, aki közben megnyugtatta a pónit, s Radot 
után siet. A karaktereknek megint csak szabad döntésük van. 
 A lovász füttyent, mire az istálló ajtaja lassan kinyílik, s mögüle három tizenéves fiú 
botorkál ki álmos szemekkel, de aztán, látva, hogy vendégek vannak, megemberelik magukat, s 
elvezetik a hátasokat. Annak ellenére, hogy nyugodtabbnak tűnik, mint Radot, ő is sápadt és a 
keze alig észrevehetően, de remeg (Észlelés -10%). Kérdésre elmondja, hogy Feraya úr a fiának 
tekintette azt az unokafivért, akit jó tíz évvel ezelőtt vett magához. Awer, a fiú hetekkel ezelőtt 
távozott megvenni a hely békéjét, de nem tért vissza. „Ha most a nomádfajzat erre tart, a 
Fogadóházból ismét erőd lesz. És megint vér fog folyni. Értékes embervér, biza'...”. Ha a karakterek 
rákérdeznek, elmondja, hogy az épület, a lámpástornyok talapzata, a raktár és a fal tudomása 
szerint már évszázadosak, és Feraya úr ükjei vették meg valami lovagtól, akire örökségül szállt, de 
akinek csak teher volt. Feraya üke aztán átalakította, és azóta ilyen, és azóta fogadóház. Aztán 
most, a Démoni Háborúban egy csataféle is volt itt, akkor leégett minden fatető és sok állat 
belepusztult meg sok ember, de hamar kiűzték az itt élősködőket, bár azok nem shalurok voltak, 
hanem egyszerű lázadó démonpártiak. „Magam is ott voltam, markoltam a fejszét mikor elzavartuk 
őket – mer' régről ismerem én ám Feraya urat meg az apját is, szegényt, oszt ennyivel csak 
tartoztam neki!”. Néhány szóban beszél az öreg Feraya betegségéről is, ha rákérdeznek, hogy 
miért „szegényt”, majd egy rontásűző jelet rajzol a szíve fölé azonnal, majd: „Tán be kéne menniök 
azután az Erkán után, nem? Nektek meg, álomszuszékok, dógotok van! Odakünn rengeteg lovat 
kell elereszteni, gyerünk!” Innentől kezdve, hacsak nem nagyon muszáj, nem foglalkozik a 
karakterekkel. Mindezeket akkor is megtudják, ha Erkhannal tartanak az épületbe, és Ferayával 
találkoznak. Ehhez persze fel kell ébreszteni. 
 Ha a karakterek Erkhannak lépnek be a fogadóba, rögtön eléjük siet egy házi köténykében, 
kebleit is hangsúlyozandó, szőke haját két copfban hordva a felszolgálólány, Liana. Hallva, hogy 
Ferayához igyekeznek, hevesen tiltakozik, de ha közlik vele, hogy fontos a dolog, úgy bólint s 
kapkodva lábait, amin szövetharisnyát és fapapucsot visel, felszalad a lépcsőn az egyik 
kisemeletre, ahol Feraya és asszonya alszik, majd halkan, félénken bekopogtat. Ő maga nem fogja 
bírni felkelteni a fogadóst, tehát Erkhan, vagy valamelyik karakter ajtódöngető kopogása kell, hogy 
ellássa ezt a feladatot. Néhány perc is eltelik, mire fordul a zár, s egy lila hálóköntöst és bolyhos 
hálósipkát viselő, álmos kereskedő kinyitja az ajtót, kezében egy gyertyát tart. „Áh... vendégek...”, 
s kérdőn néz eztán. Erkhan elkezdi itt hadarni h mi történt, mire ő feltartja a kezét. „Lemegyünk...”, 
jelenti ki, s neki is lát – csoszogva elindul lefelé. 
 Odalent egy asztalhoz telepedik és iszik egy jófajta szilvapálinkát, attól kicsit magához tér.  
Erkhant és a karaktereket is meghívja valamilyen italra, majd utána hallgatja meg a beszámolót az 
érkező nomádokról. Ekkor lehajtja a fejét, s suttogva mondja: „Tudtam... tudtam...”, majd nem 
sokkal később, már könnyek között emeli fel a fejét a plafonra, s úgy kérdi remegve: „Miért?”. Ha 
kérdik, elmondja – miután megiszik még két kupica pálinkát, hogy Awer, a tizenhét éves 
unokafivére ment követségbe jó hónapja a shalur kánhoz, de nem tért még vissza, így sejtette, 
hogy valami baj van. Hosszú hallgatás után azonban igyekszik lekötni a figyelmét, először is 
felkölteti a vendégeket és asszonyát is, majd kimegy és  a cselédeknek meghagyja, hogy térjenek 
be a fogadóba. Tanácskozást kíván tartani. 
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 Tanácskozás 
 
 Az eseményre a két férfi előkelője, a fontosabb cselédek, az átmeneti vendégei, a 
karakterek, a karaván tulajdonosa és három legfontosabb embere hivatalos (Erkhan, Tries és 
Chuho). Ennek érdekében a cselédekkel összetolatja az asztalokat és azon körbe rendezi a 
székeket. Mert nem kis esemény egy ilyen. Lassan mindenki leszállingózik, egyik a másik után, az 
öreg Feraya segítséggel, értetlenül, álmos szemekkel. Errefelé eddig nem ez volt a módi. 
 
Az átmeneti vendégek az érkezés sorrendjében: 
 
 Athay (Tarassil): Az yllinori férfi fekete haja szétzilálva ér a válla alá, barna szemei 
gyermeki fényt árasztanák s borostás arcon ülnek, szája állandóan mosolyra áll, kezében egy 
szépen megmunkált, kosaras abbit hosszúkard csupaszon; hányavetin hátára vetve sötét köpeny, 
bő ruházata egyszerű – paraszti ing kigombolva, alatta enyhén szőrös mellkas, ezüstláncon pedig 
Arel szimbóluma, egy sólyomkarom. Posztónadrág be nem kapcsolt övvel összefogva, lábközépig 
érő, be nem kötött bakancs. 
 Omassia: A messzi Toron szülötte ez a gyönyörű nő, akinek a váratlan ébredés 
bágyadtsága mintha csak kiemelné szépségét. Lágy, lila selyembe burkolt testének hófehér 
szépsége halványan átszüremlik a kelmén, amit arannyal futtatott szalagok díszítenek. Sötét, 
egyenes szálú haja szépen fésülve ezüst diadém mögött három hajtűvel befogva, fellegszürke 
szemei áthatók, mintha egyenesen a lélekbe pillantanának. Ujján körömgyűszű, szintén ezüstből, 
lábán vékony szíjjal saru. Kecses mozgású alakját egy jó kiállású férfi kíséri. 
 Zathar: Omassia kísérője, bátyja és testőre egy személyben. Fekete, jófajta kelmébe van 
burkolva, haja akár a húgáé, szabadon hagyva hátra omlani, szemei átható zöldek. Oldalán díszes 
tőrhüvely, nyakában ezüst fonálon egy kiválóan megmunkált fuvola. 
 Savior ves Parratich: A shadoni lovag medvetermetét vastag, királykék, de voltaképpen 
dísztelen köpeny takarja, vértezetéből mindössze a jobb vállvasát viseli, fényesre tisztítva. 
Világosbarna haja hullámosan omlik a vállára, égkék szemében a már mindent megéltekre jellemző 
megtört tekintet. Bal gyűrűsujján jegygyűrű, jobb mutatóujján egy csatabárdfejes ezüstgyűrű. 
Hátára szíjazva vaskos pengéjű másfélkezes kard, nyakában a Hit Védelmezőjének szent jelképe. 
 Felia: Egyszerű de légies ruhákat viselő, alacsony (alig 1,6 láb magas) kecses mozgású 
fiatal nő, aki léptében csak lábujjhegyeire támaszkodik. Hátát érintő sötét haja hullámos,  szemei 
barnás borostyánként ülnek arcán. Bőre kreolos, jobbján ezüstös karperec. 
 Aleman: A hófehérre őszült férfi haja eltakarja öreg, ráncos arcán, és üresen tátongó 
szemgödreit, fogatlan, rothadó száját és hosszában gennyes sebbel felhasadt orrát. Hosszú, szürke 
köpenyének bő ujja alatt az alkarjára szíjazva tőrhüvely figyel, véreres, öreg keze hosszú, 
göcsörtös botra kulcsolva feszül, már-már áttetsző bőrét májfoltok csúfítják. Egyéb szépségeit 
szerencsére elrejti a csuha. Köpenyének belső oldalán egy hatalom itala, nyakában egy hatalom 
amulettje fityeg. Vékony övén háromfelé elágazó ezüstfuvola van tokban, négy felé szerelve. 
 
 Az ifjabb Feraya, amint mindenki megérkezett, italt rendelt és elhelyezkedett, felállva vonja 
magára a figyelmet, majd gondterhelt arccal és aggódó szemekkel ismerteti a helyzetet. Az 
épületegyüttes felé egy két-háromszoros túlerőben lévő nomád portya közeleg, alig egy nap áll 
rendelkezésre felkészülni. „A kérdés, amit először nektek szegezek, vendégeim és barátaim: ki 
miként dönt a támadást illetően?” 
 „Kérdés? Hol van itt kérdés?!” - pattan fel ezzel Athay olyan hévvel, hogy Feraya 
összerezzentében visszahuppan a helyére. Arel papja színpadiasan megrázza a fejét, s kardjával 
suhint a levegőbe, hogy az félkörívesen gyönyörűt villan. „Mind maradunk, s végre megdolgozunk 
a kedves ellátásért...” - de folytatni már nem tudja, mert Zathar húgára néz, majd halkan, de jól 
hallhatóan vágja ketté Athay mondatát: „Mi például elmegyünk.” A kijelentés tárgyilagos, 
megmásíthatatlannak tűnik. Athay felháborodik, nekik támad, hogy így hálálják meg a 
vendégszeretet, mire a dalnok úgy felel, hogy azt meghálálták már csengő aranyakkal. Arel papja 
felháborodását karja veszélyes közelségben való suhogtatásával nyomatékosítja, mire Feraya 
szólítja fel, hogy üljön vissza, mert erre semmi szükség nincs. 
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 Innentől kezdve mindenki elmondhatja, köztük a karakterek is, hogy mennek-e, vagy 
maradnak. A karakterek ráhatása nélkül a másfél órás beszélgetés illetve vita végeredménye 
képpen Felián és a két toronin kívül mindenki marad. A cselédek is mind maradnának. ha a 
karakterek maradnak, Feraya megkéri Umbart, hogy a három lovászfiú menjen el az apjával, 
törődjön vele, védje meg, majd Erista városában helyezze biztonságba a Kék Kakas Vendégházban 
és viselje gondját, amíg az öreg sem akarja másképp. Ha a karakterek a távozás mellett döntenek, 
Feraya őket kéri meg erre a feladatra, ha másképp nem, hát fejenként két-két aranypénzt ajánlva 
azért, hogy az előbb nevezett fogadóba kerüljön élve az öreg. 
 A tárgyalás lassan befejeződik, a toroni testvérpár visszatér a szobájába, ahogyan Felia is. 
Az NJK-k és a mellékszereplők a karakterekhez döntésüknek megfelelően viszonyulnak – „gyáva” (a 
toroniak szerint „életrevaló”) vagy „ez a beszéd” (a toroniak szerint „balga áldozati bárány”) 
pillantások, megjegyzések, és hozzáállás. Ha elhagyják a fogadóházat, úgy az ostrom részt 
természetesen átugorva (vagy megszakítva, ha majd később, akár már a támadás megkezdése 
után hagyják el az épületegyüttest) rögtön A Loga-patak medre részhez kell ugrani. 
 A Feraya Fogadóház megkezdi a felkészülést. Felia hamarosan elhagyja a fogadót – 
gyalogszerrel és egyedül, ahogy jött; kivételt képez az az eset, amikor egy karakter itt tartja. 
 
 Az éjszaka alatt a karakterek előtt felrémlik, amiért elindultak – az agyuk lassan 
regenerálódik. Persze a gyilkosságokra nem fognak emlékezni – az nem jön vissza csak úgy. 
 
 
 A fogadóház ostroma 
 
 Tehát megkezdődik a felkészülés. Savior és Athay nem nyugszanak, néha egymással is 
szembekerülve próbálják megszervezni a védelmet – másnap délig Athay ugyanis nem lesz 
hajlandó belátni, hogy nem ért a szervezéshez, onnantól viszont Savior munkáját segíti majd. Az 
ősz Aleman a fogadóban marad, s tárgyalás közben összerakott furulyáján játszik néha egy-egy 
dallamot. A maga módján azonban ő is készül. 
 
 Reggel, napkelte után nyergel és indul tovább Omassia és Zathar en-Syara. A nagykapuban 
állnak, amikor az egyik Grum, a tizenéves szakácsinak veszi a bátorságot, utánuk fut és így szól: 
„Művésznő! Nem lehetne, hogy csak egyszer... csak még egyszer láthassuk szépséges táncát?”. 
Omassia félmosollyal az arcán leszáll lováról, leveszi a diadémot és eltávolítja a hajtűket. Érzékien 
a hajába túr, majd lágy csípőmozgással azonnal mozogni kezd. Bátyja nem késlekedik hosszan a 
dallamot szolgáltatni hozzá csengő hangú hangszerén. A vágytáncos egy Áldás táncát és egy 
Hangulat táncát jár hosszú perceken keresztül. Mire végez és verejtékben úszó, gyönyörű testtel 
megdermed a végső lépés hidegségében, a cselédek és zsoldosok mindegyike tettvágytól ég, a 
karakterek szintúgy – ha látják a táncot és megnyitják pajzsaikat a simogatva bekérezkedő hatás 
előtt. Ezután a hölgy bátyja segítségével visszaszáll a lovára, és az áhítattal utána bámuló 
tekintetek kereszttüzében elsiet. 
 
 A felkészülés során például minden épület tetejét sárral vonják be, amit óránként 
meglocsolnak, hogy a megszilárdulástól óvják – ezzel a nádtetők valamennyire ellenállóbbá lesznek 
a tűzzel szemben. A kiskapukra belülről egy-egy újabb keresztgerenda kerül, a nagykapura kettő. A 
kútból öt hordónyi vizet felhúznak, hogy a tűz oltásához azonnal legyen elegendő víz. Azúr, a 
kovács és inasa, Dar a kaszák pengéjének kiegyenesítésén és az itt maradt fegyverek újraélezésén 
dolgozik – így Napközépre másféltucat használható penge várja majd forgatóit (ezekből 8 kaszából 
és sarlóból lett átalakítva, 4 favágófejszéből lett átsúlyozva kicsit, míg a maradék 6 itt maradt 
hosszúkardok). 
 A karaván tíz kocsijából hetet a kocsiszínben tárolnak, a maradék hármat pedig szétbontják, 
így nyerve némi faanyagot – szükség esetére, a fa épületek, épületrészek javítására. E három kocsi 
tartalmát a raktár pincéjébe hordják. 
 
 El ne feledkezzünk azonban Aluro személyéről, aki végig a karakterek mellett marad 
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láthatatlanul – ő a kocsiszínben, az egyik kocsin szállásolja el továbbra is magát. A tárgyalást 
Chuho sólymán keresztül látta s hallgatta végig, s most érdeklődve figyeli az előkészületeket, 
miközben – bár a bátorságuknak elismerően adózik – már pontosan tudja: a védőknek nincs 
esélye. Úgy gondolja, hogy még ha ellen is tudnának állni a shalurok tömegének (a falakon nem 
lehet átlovagolni) és a sámánjuk hatalmának, úgy ő maga rendezi át a történéseket a megfelelő 
módon. Másrészről a két nyugatabbra induló shalur csapat számításai szerint legkésőbb egy hét 
múlva megérkezik – akkor nincs esély. Arról sem feledkezik meg, hogy ezzel a csapattal tart Aithne 
is – a karakterek kedvéért. Ha a karakterek nem maradnak az ostromra, ő a parton követi őket, 
maga is elhagyva a fogadóházat. Nélkülük úgysincs esélye az ottmaradottaknak. 
 A nomádokkal tartó Zuchabar, az öregsámán fél napi járóföldre van innen, amikor 
használni fogja a nála lévő egyik Zotgejt-bábu erejét. A bábu Alurot formálja, akinek hajszálát 
Aithne szerezte meg neki. Ennek segítségével Aluro körül borzalmas vihart támaszt, hisz a vele 
tartó boszorkánytól tudja: a varázsló a fogadóház területén tartózkodik. Egy Esőtánc és egy 
Szélirányítás kettősével borzalmas vihart támaszt a biztonságban lévő varázsló körül... 
 
 Napközépkor a Feraya Fogadóház felett sötét fellegek gyülekeznek, jó fél óra múlva már 
megdörren az ég. Újabb fél óra, és elered az eső. Először csak szemerkél, de egyre erősebb, egyre 
dühösebb lesz. A szél, amit az esőt kíséri, természetellenes gyorsasággal erősödik, hamarosan már 
100 mérföld/óra sebességgel tombol. A nádast, ami a patakot övezi, a földig hajtja, azt a néhány 
ezüst-, akác-, és fűzfát pedig, ami errefelé nő, megfosztja gyengébb ágaitól, aztán a 
vaskosabbaktól is. Ezeket szintén a falnak, a malomnak, a lámpástornyoknak és a nagyemelet 
környékének vágja. A tetőket az menti meg a leszakadástól, hogy le vannak kötve és sárral 
nehezebbé tették őket – különben menthetetlenül leszakadnának. A tyúkólat nem sokkal ezuán 
elsodorja a szél. Az orkán erejű szélben a járás megnehezedik, a talaj azonnal sárossá válik. A 
lovak, disznók és nystanok szokatlanul nyugtalanok, Tah, a sólyom teljesen dermedt, a molnár két 
macskája riadtan kuporog az egyik asztalon. Az utolsó fertályórában pedig még borzasztóbbá válik 
az ereje – 160 mérföld/óra sebességgel tombol, és most már letépi a szalmatetőket és elviszi a 
kutyák kerítését is. A malom kerekét borzalmas reccsenéssel széttöri és a patak medrébe borítja. A 
lámpástornyok falakon felüli részét szintén szétzúzza, s ugyanígy jár a disznóól is – a falakat 
bedönti, rá az állatokra (akik persze sokat nem sérülnek). Aki ekkor kimerészkedik és 120 fontnál 
kevesebbet nyom, elsodorja – ha szerencsés, 2k6, ha nem, akár 8k6 Sp-t is szenvedhet – tekintsük 
a sebzést úgy, mintha zuhanás lenne (tehát ha az okozott sebzés eléri az Állóképesség értékét, úgy 
a felesleg az Ép-ből vonódik le). A nystanok közül sokat kettétör a falaknak csapva -öten maradnak 
a vezérhímmel együtt –, a tyúkokat besodorja a fal tövébe, némelyekből csak véres toll-, és 
csonthalmazt hagyva maga után. 
 Aztán egy óra múlva a vihar megszűnik, és már csak az eső szemerkél nagy szemekben, 
békésen a tájon. Pusztulást és halált öntözve. Végig, amíg a nomádok meg nem érkeznek. 
 Innentől kezdve az előkészületek azt jelentik majd, hogy miután az első csapást 
átvészelték, megkísérlik kijavítani az okozott károk egy részét. A lámpástornyokat nem építik fel 
újra, de szerkezetüket szétbontják és felhasználják máshová – a nomádok úgyis felgyújtanák őket 
valahogy. A tetőket azonban kijavítják, a megdöglött csirkékből ebéd lesz, a többit beterelik a 
malomba, ahol viszonylag biztonságban lehetnek. Az ól nélkül maradt disznókat az istállóba terelik, 
a nystanokat a fogadóház első szintjére engedik be. A javítások viszonylag gyorsan mennek, mert 
Erkhan a kocsikísérőket is felszólítja, hogy segítsenek – sötétedésre be is fejezik a legfontosabb 
munkálatokat. Még két óra pihenésre is marad idő – bár sem a tyúkok, sem a disznók, sem a 
kutyák helye nincs újra felállítva – mielőtt a nomádok megérkeznének. 
 A karaktereket a javítások megkezdésének környékén a lélekben összetört Feraya fogja 
megkérdezni, hogy még mindig maradni kívánnak-e. Ha nemmel felelnek, Feraya három 
tekercstartót nyújt át nekik, s meghagyja, hogy a Kék Kakas Vendégházba vigyék el Ersitába, ahol 
adják oda Era fogadósasszonyak; és a feleségét is a karakterek gondjaira kívánja bízni. Ha azok 
visszautasítják valami okkal, ő azt is megérti, bár láthatólag csalódott és szomorú lesz. Asszonyát 
úgy három zsoldossal küldi el a Biztonság Szigetébe. Megjegyzendő, hogy hőseinknek ekkor van az 
utolsó esélye arra, hogy Feraya támogatásával és tanácsaival ellátva hagyják el a fogadóházat – 
egyébként futva kell menekülniük. Ha a fogadóház ostromának megkezdése után hagyják el a 
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területet, úgy az első shalurokkal (tucatnyi) már száz láb után találkoznak – akiket le kell vágniuk 
ahhoz, hogy ne essenek fogságba. Ezután lásd a következő részt a folytatáshoz. 
 
 A sötétedést követő harmadik órában, a vörös hold fényében érkeznek meg a vadak. A 
fogadóház védőinek sorsa pedig megpecsételődik. Először is a nomádok egy harmincas csapata 
alkoholtól lángoló tüzes nyilakat lő a falakon belülre – sámánjuk jelenleg is hulló esője azonban 
átitatott mindent, így csak füstöt csikarnak ki a tetőkből, vagy ártalmatlan alszanak ki a sárba 
fúródva. Ez a kis támadás durván fertályórán át tart, mintegy száz-százötven vesszőt lőnek be. 
Erkhan meghagyja zsoldosainak, hogy kifelé lőjenek vissza. A kar, amivel a lőrések kinyithatók, 
szintén benedvesedett – ebből következőleg minden alkalommal van rá 10% esély, hogy kicsúszik 
a kezelő markából – akkor pedig elromlik a szerkezet. A kapuk végig zárva maradnak.  Athay és 
Aleman is tartogatják az erejüket az igazi összecsapásra. 
 A fertályóra leteltével a nomádok visszatérnek a többiekhez - vagy már halottak (KM dönts, 
mennyire leszel jószívű; javasolt a felének – és még a karakterek áldozatainak – elveszejtése a 
morál megtartása végett). Zuchabar Vihartáncot jár és ismét használja a Szélirányítást. Tomboló 
szél támad újra, mennydörög az ég és néhány perc múlva hatalmas villámok szelik át a környéket. 
És a szél megint 160 mérföld/óra, és megint elsodor mindenkit, aki kinn van, és megint sebez 
(2k6-8k6 Sp) – csak ezúttal a villámok is lesújtanak szerencsétlenekre, 6k6 Sp-t okozva. A tetőket 
ezúttal azonban már nem védi meg az eső – a kékes sistergés lángra lobbantja az összes 
szalmatetőt és megmaradt fa-részt. De fertályóra múltán Aleman a nagyemelet legfelső szobájába 
kiállva Mágia szétoszlatásával megszünteti a Vihartánc hatását, a sámán erre válaszul a szelet 
tovább erősíti egész a maximumig, 200 mérföld/óráig, amivel 4k6-11k6 Sp-re nő az elsodortak 
sebződése, és a fal gyilokjárójának ostromcsipkéi lehullanak, és megszünteti az Esővarázst is. 
 De nincs idő pihenni – az épületek lángolnak – az istálló is! -, az állatok riadtak, és lehet, 
hogy már most van számos halott – Erkhan emberei például nem biztos, hogy mind találtak 
menedéket (javaslat: 1k5+5 zsoldos haljon meg, 1k10 pedig sebesüljön meg – akár csonttörésük 
is lehet). Ráadásul Aithne, hogy a védők dolgát megnehezítse, a közeli Loga-patak nádasából és 
iszapjából az összes rovart a fogadóházra uszítja – a Rovarfelhő varázslat segítségével. 
 Aluro eközben a malomba megy, mert a kocsiszín veszélyessé válik – túl sokan vannak a 
közelben. A malom melletti kiskapunak a zárát és a két keresztgerendát Dezintegrációval 
elpusztítja – és ezt tudatja a boszorkánnyal is. Ezután, mikor hatalmát visszanyerte, az istállót egy 
15E Tűz-, és Elemi erő kitöréssel teljes egészében szétzúzza – a lángoló darabok tucatnyi emberi 
életet követelhetnek, a kocsiszín vészesen megremeg de kitart viszont a veteményes közelebbi 
részével együtt fellángol. A közelben tartózkodók, köztük az állatok is (disznók, lovak) azonnal 
meghalnak, de 15 lábon belül megfelelően számolandó a sebzés (javaslat: 2k5 halott és 2k10 
sebesült). 
 A csatamágus azonban felülről látja, hogy az épületet varázslói varázslat zúzta szét, amiről 
Saviort és Arel papját is értesíti. A két férfi ezután a varázsló keresésére indul – aki, megérezvén a 
bajt, térmágiával elhagyja a területet, miután Erkhanban pajzsai lebontása után Vágyat ébreszt a 
gyilkolásra és Bátorságot a pusztításhoz, mindkettőt 30E-vel. A férfi több cseléd és jó pár zsoldos 
halálát okozza, mielőtt Aleman egy Villámvarázzsal „megnyugtatná”. Az ájult férfit a fogadóház 
pincéjébe viszik s bezárják. 
 Eközben a nagysámán megidéz egy Byzartant, egy közrendű démont. Ezen hatalmas, 
bivalyszerű túlvilági üvöltésének, majd szörnyű rohamának erejét a nagykapu beszakításának 
szolgálatába állítja. Utána a nomádok indulnak elsöprő rohamra lovaik hátán, ezúttal már 
szablyával a kézben. Zuchabar, miután gyorsan kifújta magát, hív egy Falashit is, egy 
alsóbbrendű démont, aki egy nagyra nőtt sólyomhoz hasonlatos testével villámgyorsan a 
nagyemeleten álló Alemanra veti magát láthatatlanul, aki túl későn veszi észre a veszélyt – az állat 
kivágja a botot a kezéből, majd mögé repülve nekivágódik – a nagy hatalmú csatamágus vakon 
zuhan alá, és halálra zúzza magát alant. A démon ezután hazatérhet síkjára. 
 Aleman halála és a Byzarthan bömbölése Athay és Savior eszmélését is magával vonja, így 
Erkhan zsoldosait a lovag háta mögé szorítva zárt alakzatban, Athay pedig magányosan 
fütyörészve várják a rohamot. A démon üvöltése megrepeszti az összes fát a közelben, rohamának 
ereje pedig az ajtót zúzza be elemi erővel. A démon a csapódástól felborul és úgy siklik be a 
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fogadóházba. Nyomában a nomád lovasok. 
 A bivalydémon pedig feltápászkodik és a zsoldosoknak rontana, de Athay magára irányítja a 
figyelmét. Vihart idéz, hogy magára vonja istene tekintetét, és a háborúban elvesztett kedveséről 
elkezdett – de soha be nem fejezendő – hősi ének egy strófáját kezdi el dúdolni (l. a modul végén, 
a kiegészítőkben), majd A hit hatalma segítségével legyőzi a démont – de ekkorra már több vessző 
is a testébe lesz fúródva – még két nomádot levág, mielőtt féltérdre esik, azután kiszenved. Savior 
ajkán eközben egy, a háború során Khiddón-szerte ismertté vált shadoni ének kél bömbölve (l. a 
modul végén, a kiegészítőkben). 
 A magukat tartó zsoldosokra pedig az Aluro által megnyitott kiskapun keresztül hátulról 
ronthatnak a lovasok. 
 És elszabadul a pokol. És halált okád a földre. 
 
 A fogadóház elesik. 
 
 A karakterek, ha végigvárják a rohamot, hősi küzdelemben esnek el – ha esetleg megadják 
magukat, amire már csak társaik halála után van esélyük, fogolyként a shalurok közé kerülnek. Ha 
meghalnak, úgy testüket viszik az öregsámán és Aithne elé. Ekkor lásd a megfelelő címszó alatt. 
 Másképpen csak a füstöt látják, ha visszanéznek a folyómederből – de azt még akkor is, ha 
már egy napja nincsenek az épületegyüttes területén. Ebben az esetben azonban Aluro velük fog 
tartani a parton kísérve nyomon őket, ami csak késlelteti – de nem teszi semmissé a pusztulást és 
teljes vereséget a fogadó védői számára. 
 
 Ha a támadókkal tartanak, úgy a nomádok között rohanva maguk is bekapcsolódhatnak a 
küzdelembe. Ekkor javasoljuk, hogy vagy az Arel-pap, vagy Savior kerüljön szembe velük. Megéri 
egy hősi küzdelemért.
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Feraya „birtokának” pontosabb leírása 
   
 A teljes épületegyüttest egy átlagosan 5 láb magas, lábánál egy, tetején fél láb vastag kő 
fal veszi körül, amit, mint a méretekből kiolvasható, trapéz alakban emeltek terméskőből. Ütések 
szempontjából közepes kőfalnak kell tekinteni. A falon mászni, lévén le van meszelve, nem 
egyszerű (ez -20%-kot jelent a próbálkozó számára), hátán azonban egyedül kényelmesen lehet 
közlekedni – csak nem mindig érdemes, lévén két ember nem fér el egymás mellett rajta. Létrákkal 
lehet feljutni, amiből három van az istállóban és még kettő a raktárban. A kőfalon három 
méterenként van egy T alakú lőrés, ahol az íjászok kifelé lőhetnek – ez azonban elsőre nem látszik, 
lévén ehhez egy kart kell meghúzni, ami a nagykapuhoz közelebbi lámpástorony tövében található 
– meghúzásához legalább 17-es Erőre (vagy több emberre, esetleg a póni segítségére) van 
szükség. A rések újra eltüntethetők, ha a kart visszaengedik – ez azonban fokozatosan kell, hogy 
történjen, másképp a szerkezet elromlik és többet nem használható. 
 
1. Nagykapu: A fal síkjából még félembernyi magasan kiemelkedő kapukeret szintén kőből 

emeltetett. A kétszárnyas, vaspántokkal megerősített bejárathoz a nagy kereskedelmi úttól 
kövezett út vezet. A nehéz, egyenként egy-másfél kocsi széles kapuszárnyakat egy póni 
(Szőke) húzza, be pedig a lovász és segédei tolják. Belülről három gerendát is el lehet rajta 
helyezni keresztbe. A kapu fél láb vastag, és ütések szempontjából gyenge kőfalnak kell 
tekinteni. Pontos méretei: 5 láb széles, 4 láb magas, ½ láb vastag. 

 
2. Kiskapu: A két kiskapu kerete nem emelkedik ki a fal síkjából. Voltaképpen gyalogosforgalomra 

(és „ostrom” idején menekülésre) használják, bár az utóbbi idők eseményei miatt 
megerősítették. Néhány keresztpánt és egy keresztgerenda jelenti a kulcson kívül az 
ellenállást. Ütések szempontjából szintén gyenge kőfalnak kell tekinteni. A kiskapuk pontos 
méretei: 1,5 láb széles, 2 láb magas, ¼ láb vastag. 

 
3. Istálló: Az istálló szépen rendben tartott, tisztított, enyhén szürkésre porosodott meszes falú fa-

, és agyagépület, melyben harminc ló elhelyezésére van kényelmesen lehetőség, de vész 
esetén akár ennek kétszeresét is be lehet suvasztani az állatok szenvedésének elkerülése 
mellett. Az istállónak szénapadlása is van, dugig friss szénával, ami kellemes illatot kölcsönöz 
az épületnek, s ahol akár félszáz ember is képes elaludni. Az istállóból egyenesen is el lehet 
jutni a kocsiszínbe. Az épület ajtaja kétszárnyas, tenyérnyi vastag, két méter magas faajtó, 
melyre két gerendát lehet keresztbe elhelyezni. A falak negyedláb vastagok, a tető nádból. 

 
4. Kocsiszín: Az istállóból és saját, kétszárnyú ajtaján át is be lehet jutni ebbe a fa épületbe. A 

kapu, a fal és a tető megegyezik az istállónál leírttal. A falon belül felakasztva különféle 
kocsialkatrészek (kerekek, küllők, tengelyek, ponyvák). A kocsiszínben négy kocsi kényelmes 
és hat kocsi szűkös tárolására és ápolására van lehetőség. 

 
5., 6., 7.: l. lentebb. 
 
8. Vízimalom: A malom 3,5 láb átmérőjű fa kereke most lomhán várakozik egy kiadós esőre, hogy 

ismét foroghasson, s naponta elvárja, hogy locsolják, másképp korhadni meg berepedezni 
kezd. A malom belsejében a nagy őrlőgép ezért most áll, Sego, a molnár, néha állati erővel 
megforgattatja a kereket, hogy ne romoljon el a szerkezet és ne ragadjon be, egyébként a 
liszttartalékot használják. Végszükség esetén 5-10 ember el tudná működtetni. A malomban 
harminckét húsz kilós liszteszsák van, ha valaki használni kívánná őket valamire. Az épület kő 
alapra, de fából építtetett, a teteje agyagcserép, ilyesformán kevésbé gyúlékony – és nem 
nyúlik túl a falon magasságában. Hugonak és Orának, a molnár két macskájának jó 
vadászterepet nyújt a pince s a padlás is, lévén egerek tanyáznak a környéken. 
 

9. Csőszház-Éjjeli lámpásház: Két láb magasan kőből épült tornyok, amikre további négy lábnyi fa 
állványzatot húztak értő ács-kezek. Ez a két, három emeletes építmény alsó szintjében a 
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csőszöknek ad szállást (és itt van egyébként egy-egy hordóban a lámpaolaj is; e helyiségeket 
senki nem lakja), a második szinten három-három viharlámpás, a harmadikon pedig egy-egy 
bűbájjal ellátott lámpás, ami jelzőtűzhöz hasonlatos fényt áraszt. A tornyok fa része 
meglehetősen sebezhető, a gyenge kőfal STP-jét kell kétharmadolni az esetükben. 
 

10. Raktárépület: Két emelet, de csak két láb magas kőépület fa tetővel. A belső térben az első 
emeleten, a falon, szögeken sarló, kasza, vasvilla, halászháló, a fal mellett ládákban 
szerszámok, a gerendákra füstölt parasztkolbász és hurka. Itt található továbbá egy kézzel 
működtethető prés is, amivel néhány perc alatt gyümölcslevet és sűrítményt lehet készíteni. A 
raktár hátában hagyma, retek, krumpli. A második szint a pince, itt bor van tizenhárom nagy 
hordóban és alma nyolc ládában, és háromszor hat kiló mész, ez szintén zsákokban. Gyenge 
kőfalnak tekintendő ütés szempontjából. 
 

11. Kutyakennel: Egyemeletes fa épület, olyan, akár egy istálló, csupán nyitottabb és kisebb 
rekeszekkel. Összesen tizennégy, idomított, fekete és roszdaszín nystannak ad otthont, akiket 
könnyedén el lehet engedni, s bár gazdájukat sosem bántanák, egy-egy lopni próbálkozót 
gyorsan lelepleznek vagy leterítenek. A macskákat nem nagyon kedvelik, kivéve a molnár két 
kedvencét – a többivel szemben azonban igencsak ellenségesek. STP-je a tornyokhoz 
hasonlóan számolandó. A tűztől hajlamosan megvadulni (a tűz minden E-je 10%), ilyenkor 
rettenthetetlenül ugatnak s a gyújtogatóra támadnak. Roppant okosok, így az embermagas 
kerítésnek képesek együtt nekirontani, úgy pedig a fa enged – igaz, erre eddig csak egyszer, a 
háború során került sor. 
 

12. Disznóól-Tyúkól: Az előbbi egy meszelt, de a portól már sötétszürke tákolmány, kevéssé 
rendben tartva, ezzel is jelezve, hogy kik lakják. Hangosan röfögve huszonhét disznó képezi a 
fogadós tulajdonát. A tyúkok s disznók állapotáért s vágásáért Hage, az öreg kondás felel. A 
moslékos tál mindig tele van, így elkerülve, hogy a kondás kerüljön a malacok bendőjébe. 
Tyúkból tizenhét darabot tartanak, amik mindig elegendő friss tojást szolgáltatnak bármiféle 
ételhez. Persze ezek egyikét sem sajnálják levágni és feldolgozni nagyjából azonnali hatállyal. 
A tyúkól egy deszkákból összefércelt, rozoga építmény, ami arra elég stabil mindössze, hogy 
egy vihar ne tépje szét. A disznóólra a gyenge kőfal értékeinek felét, a tyúkólra azok negyedét 
kell alkalmazni ütéseknek való ellenállás szempontjából. 
 

13. Zöldségeskert: A nagy területű kertet derékig érő fa kerítés választja el a környékétől. Benne 
zöldellő sorokban várakoznak a zöldségek-gyümölcsök – nagyjából minden megterem. 
Paradicsom, paprika, uborka, vörös-, és zöldhagyma, eper és málna nagy mennyiségben, de 
fokhagyma, padlizsán, tök, nyári alma, körte, szilva szintén teremnek. Ezeket minden itteni 
cseléd műveli egy kicsit, nincs külön felelőse. 
 

14. Kovácsműhely: Kis, zömök épület fehérre meszelt fallal, ami megmaradt ilyennek, hisz gyakran 
újrameszelik. A környékén a szokásosnál is melegebb van, hisz odabenn süllyesztett tűzhelyen 
folyamatosan ég a láng. Egyébként kézi fújtatók, harapófogók, szögek a falon, patkók, 
kaszafejek és törött, csorbult bádogedények mint javítandó tárgyak, meg élezendő kések és 
hasonlók. A pincében szén és nyersvas várakoznak felhasználásra. Azúr, a kovács, aki szintén 
a szénapadláson alszik, hasonló házához, kivéve a bőrét – sötétre cserzett, durva bőre van, 
egyébként hasas, zömök férfi, aki mindig izzadt és füstszagú. Az épület falát közepes kőfalnak 
kell tekinteni az ütés szempontjából – elég keményen megépíttették. 
 

15. Árnyékszék: Öt jól szellőző, egyszerű építésű, de tiszta árnyékszék, egymástól jól elválasztva. 
Farostlemezből emelt falai egymást támasztják többek között, ezért nem viszi el a vihar. Puszta 
ököllel is gond nélkül beszakítható egy sikeres Erő-próbával, ha valakinek ehhez támad kedve. 
Tisztasági célokra egy vödör víz, egy halom rongy és szalma is található egy-egy kosárban az 
öt fülke előtt. 
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16. Gémeskút: Egyszerű, falusi gémeskutak. A kútakna tizenhat méter mély, a fenti öt és fél méter 
szárazon. Biztonsági szempontból egy csapóajtó van a kút szájára hajtva, amit használat előtt 
értelemszerűen fel kell hajtani. 

 
A fogadó és emeletei 
 
 A masszív kőépület képezte az alapját a néhány évszázada épült kisebbfajta 
erődítménynek, amit akkori tulajdonosai leginkább a tartományon belüli köztekintély szerzésének 
érdekében építettek fel, de az itteni élet megkönnyítése és kényelmesebbé tétele érdekében sosem 
volt valódi vár. 
 A Feraya család kezébe kerülve azonban gyors és végleges átalakuláson ment át, a félig 
még akkor is komor várépületet is átalakították – bár csak belülről. A közeli városokból Alborne és 
Gilron papjai együtt valósították meg a tehetséges kereskedő álmait. Fél évtizednyi újjáépítés és 
hatalmas összegek befektetése nyomán született meg a tartomány egyik leghíresebb fogadójának 
szíve. 
 
 A négyszögletű épületbe egy lakkozott, kétszárú ajtón lehet bejutni, amin kívül a fogadóház 
címere, egy korsó, rajta egy F betű látható ajtóvésetként mindkét szárnyon; az ajtón hatalmas 
rézkilincs, de a bal szárny nappal amúgy is nyitva áll – a karakterek érkezésekor azonban zárva 
van, de most is csak kilincsre. 
 Odabent a legtöbb helyiséget nagy fa kerékbe fúrt gyertyatartók gyertyáinak fénye világítja 
meg, a terem méretétől függően kettő-három darab. A tizenöt-húszgyertyás csillárok durván 
három méter magasságban függnek, tehát ugrással együtt feltartott karokkal egy asztalról egy 
átlagos termetű karakter eléri őket. A csillárok tartókötele csuklónyi vastag, és egy, a mennyezetre 
erősített görgő után a fal mellé van felkötözve egy lefelé fordított vaskampóra a föld közelében. A 
falakra emellett fejmagasságba minden ötödik lépésre egy-egy kovácsoltvas gyertyatartó is jut, ám 
ezek azonban leginkább dekoratív jellegűek. Gyertyáik kellemes, azonosíthatatlan illatot 
árasztanak, és nem csöpög a viaszuk. A fogadó épülete több különlegességgel is szolgál a 
látogatók számára. Először is az ablakai mind síküvegből vannak és kerettel együtt a falba 
süllyeszthetők, így a termek könnyen szellőztethetők és bevilágíthatók. A kisemeletekre felvezető 
csigalépcsők szintén kuriózumnak tekinthetők, méghozzá azért, mert fokai kovácsoltvasból vannak, 
s hogy a tengelyét egy érzékien hajába túró, szinte légiesen könnyednek tűnő, gyönyörű nő 
mesterien megformált márványszobra adja. A harmadik – és legdrágább – különlegesség a 
kandallók kiküszöbölésének lehetőségében rejlik. A falakban ugyanis vaskos fémcsövek futnak 
végig az egész épületben, amiket a legmagasabb helyiségben forralt vízzel bármikor fel lehet 
tölteni. Ilyenkor jó fél óra alatt felmelegíthető minden helyiség, majd a víz nagyjából négy óra 
múltán a pincében egy lezárható csővégen keresztül cserélhető – és újramelegíthető az emeleten. 
Feraya apjának szintén borzalmas pénz befektetését jelentő újítása, hogy a csövek minden 
szobában külön megnyithatók vagy elzárhatók, így tetszés szerint melegíthetők. Ezeknek a karjai a 
falba vannak építve, helyüket faliszőnyeg rejti el. Nem egyedi, de a fogadó falakin másfél láb 
magasságig jó minőségű, finom anyagú faliszőnyeg, ami valamennyire tompítja a hangokat – így 
telt ház esetén sem zavarják egymást a vendégek. 
 
 A belépéskori első teremben hat, lekerekített szélű, négyzetszerű asztal és két csillár 
található. A jobb sarokban – a bejárattól nézve – L alakban magas, hasított oszlopok mögött egy 
csigalépcső vezet fel az egyik kisemeletre. A terembe három nagy üvegablakon át szűrődik be a 
fény. Balra egy ajtó és két boltív, amiből az első a konyhába, a második egy folyosóra, a harmadik 
a nagy, közös étkezőbe vezet. 
 A folyosót két oldalról övező, az átlagos öt helyett két lépésenként elhelyezett gyertyák 
halvány derengésbe vonják az amúgy sötét helyiséget. A gyertyatartók fölött néhány arasszal 
trófeaszerűségek vannak, szám szerint hat, melyek közül több az itteni nádas állataiból való – két 
nagyobb fácán, két toportyánfej és két idegen, azaz egy vaddisznó és egy kos koponyája zárja a 
sort. A helyiségben egymással szemközt két-két ajtó, kilinccsel nyithatók. A helyiség boltívvel vezet 
egy másik terembe. 
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 A közös étkezőben három csillár szolgáltatja a fényt a falakon lévő gyertyák mellett. A két 
nagy, kőrisfa asztal mellett összesen harmincnyolc embernek van hely – a nagy padok azonban 
másfélszer ennyinek is biztosítanak étkezési helyet, ha úgy hozza a szükség. A terembe egy boltív 
vezet, egyébként a folyosó felé két ajtó nyílik. Három ablak nyílik a falban. Díszítőelemként a falra 
fegyverek vannak erősítve, amelyek legtöbbje, bár nem éles, még mindig használható. 
 A belső kisterembe a folyosón át lehet eljutni. A teremben három szék, két csillár, számos 
gyertyatartó és az L alakú sarokoszlopok a csigalépcsővel és márványszobrával. A kétablakos 
teremből egy boltív vezet tovább a negyedik, egyben utolsó étkezőbe, amit különteremnek vagy 
kisteremnek is neveznek. Díszítőelemként egy lovagi díszpáncél szerepel a teremben. 
 A kisterembe egy elfüggönyözhető boltíven át vezet az út. A teremben mindössze egyetlen 
asztal található négy székkel, a falakon több a gyertyatartó, lévén csillár nem került ebbe a 
helyiségbe. L alakú oszlopsor övezte márványszobros csigalépcső. Átjáró a konyhába. 
 A konyha helyiségébe a bejárati teremből, a kisteremből és a folyosóról is el lehet jutni, 
összesen négy ajtón keresztül. Idebent nincsen semmiféle világítás, kivéve egyet – másféltized éve 
Ordan követe hálálta meg egy örökégő de nem égető tűzzel a fogadóházat, aminek fénye máig a 
konyhát világítja be – azóta üvegburával együtt került fel a falra, s ott ragyog. A konyhában egy 
hosszú parazsas-tüzes mélyesztés található, amire keresztbe rácsok vannak téve – ezeken néha 
bogrács, máskor tepsi, megint máskor sima vagy nyársra húzott hús kerül – bármit meg lehet rajta 
főzni. A konyhának nincsen fűtése és faliszőnyege sem, viszont több láda is található a helyiségben 
helyettük a falak tövében. Ezekben rengeteg fából faragott evőeszköz, kések, mély és lapos 
tányérok, rongyok, korsók, kupák, kupicák és mérőedények. A konyhából nagy csapóajtó vezet le a 
pincébe egy kőlépcsőn. 
 
 A pince tágas helyiségében néhány hordó bor, a főzéshez-sütéshez szükséges alapvető 
dolgok (liszt, só, cukor, fűszerek), vödrök és edények vannak elhelyezve. Emellett egy vascső 
arasznyi átmérőjű vége, amit egy fa szerkezettel el lehet zárni – ez alatt pedig egy csatorna vezet 
a Loga-patakba, hogy a fűtőcsövekből kiengedett víz oda folyjon; ennek a szája vasráccsal van 
elzárva a balesetek elkerülésének érdekében. 
 
 A kisemeletek mindegyikére csigalépcső tekereg fel – ami egy kisebb előszoba-félébe vezet. 
Ebből egy ajtó nyílik, az ajtó mögött pedig egymásra nagyon hasonlító szobák vannak. 
 A szobák fényét minden esetben egy nagyobb ablak – előtte elhúzható függöny, kívül 
sötétítő zsalugáter –, egy hatgyertyás csillár és minden falon két-két további gyertyatartó, a 
meleget a falakban futó fűtőcsövek, a csendet a vastag és finom faliszőnyeg, a talp simogatását a 
földre terített vastag, puha szőttes biztosítja. A szobában mindegyikben található egy nagy ágy, 
amit a vendég kérésére három részre lehet széthúzni, emellett egy láda (benne ágynemű egy 
személyre és ágytál) és egy kisebb szekrényféle, no meg egy fonott kosár, benne törölköző és 
érintetlennek tűnő főzött faggyúszappan némi illatszerrel mellette egy kis üvegcsében. Az ágy 
mellett egy másik kampótól vékony drót húzódik a nagyemelet cselédszobájáig – a vendéget 
felvezető cseléd elmondja, hogy ezzel bármikor hívathatják őket. 
 
 A nagyemeletre az épület és a fogadóház falának találkozásánál kialakított lépcsőn lehet 
eljutni. Az egykori vár tornya négy szintes. 
 Az első szinten három szoba van berendezve, amelyek a kisemeletek szobáinak felépítését 
követik a legteljesebb mértékben. A szobák ablakai az udvarház dolgosabb részére tekintenek. 
 A második szinten az egyetlen előkelő lakosztály van berendezve – ez azt jelenti, hogy az 
ágy(ak) még kényelmesebb(ek), az ablak még nagyobb, a faliszőnyeg és a szőnyeg mégpuhább, a 
szoba tágasabb, illatos, a törölköző finom anyagból készült a kosárban és az egyik sarokban egy 
kis, háromliteres hordóban jófajta vörösbor várja három kupával a vállalkozó kedvűeket. 
 A harmadikon a cselédeknek rendeztek be szállást, ezért ez a karakterek számára 
valószínűleg nem érdekes. Ha mégis nagyon érdeklődnének, úgy egyszerű, durvább anyagú 
faliszőnyeget, állati bőrt, szalmaágyat és dunyhát láthatnak egy-egy kis ládával és tisztasággal. 
 A negyedik szinten található a fűtőrendszert működésbe hozó nagy cső, a két arasz 
átmérőjű acélcső szája, mindez egy lefelé fordított hatalmas amforával eltakarva. Ebből még egy 
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van a helyiségben, hogy ne nézzen ki olyan hülyén. A kilátás kedvéért két szék is található itt fenn 
a nagy üvegablak előtt – ez azonban nem nyitható, ellentétben a többivel. 
 

 

 
A Feraya Fogadóház 
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A fogadóház földszintje 
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Feraya „birtokának” állandó lakói 
 
Az előkelők 
 
   Iraman Skaduf Feraya (az ifjabbik Feraya; Feraya úr) 
 Harmincas éveiben lévő kereskedő; világosbarna, hátrafogott középhosszú egyenes haj, 
rövidre nyírt körszakáll, zöldes szemek, szikár termet, kellemes hang; jófajta, de nem túl drága 
ruhákban jár; személyesen meghív egy-egy italra minden vendéget, szívesen társalkodik. 
Unokafivérét, Awert feleségével együtt gyermekükként nevelték – aki most meghalt. Ez kerékbe 
töri a jókedvét – csak azért nem issza le magát, mert a fogadóházért ő a felelős. 
   Eleya Feraya (Feraya úrnő) 
 Húszas éveinek közepén járó, szép asszonyság; hosszú, egyenes szálú hollóhaj szabadon 
engedve, méregzöld szemek, kellemes termet, kicsit alacsony, daloló hang; férjéhez hasonló 
ruhákat hord, szoknyát és mellénykét szívesen vesz fel; nem nagyon mutatkozik a férje nélkül 
sokfelé 
   Iraman Feraya (az idősebbik Feraya; Feraya apó) 
 Ötvenes éveinek második felében járó férfi; a Démoni Háborúkban elátkozták, amiért nem 
adta át a fogadóházat, s azóta különféle kórságok gyötrik; testét bűzös, gennyes kelések borítják, 
fogai kihulltak, rothadásnak indultak végtagjai (Rútság és Lepra rontás ül rajta); ehhez mérten a 
lehető legkevésbé kellemes társaság; nagyjából mozgásképtelen, így önmagáról is képtelen 
gondoskodni – ha a karakterek megszöktetik, bizony bosszús és könnyen lehet, megalázó 
napoknak néznek elébe. 
 
A fontosabb cselédek 
 
   Radot és Oreg 
 Negyvenhárom éves férfiak, ikrek; magas, kóróalkatú, durva szálú őszes hajuk van, mely 
egykor szőke lehetett, szemeik égszínűek; a lámpásházakban felügyelnek éjszakánként; a Démoni 
Háborúban őszültek meg együtt, a ház ostromakor. Az istálló felett alszanak a többiekkel. 
   Umbar 
 Harmincas éveinek végét taposó lovász, Azúr bátyja; zömök férfi, kisebb pocakkal; durva 
szálú, szétálló, göndörkés rozsdahaja és szakálla van. A három lovászfiúra mint gyermeke tekint, 
megfelelő szigorral és szeretettel. A szénapadláson alszik. 
   Sego 
 Fiatal molnárlegény, húszas éveinek elején; lelencgyermekként került ide; szálkás izmok, 
szikár testalkat, vállig érő, hullámos sötétbarna haj, kicsit vágott sötét szemek, barnásabb bőr, 
rövid ész, örökös jókedv. Szállás a szénapadláson. 
   Hago 
 Öreg, megkeseredett kondás, egy közeli faluból menekült ide a háborúban, családját 
ottveszejtette; meggyötört, görnyedt test, őszes, zilálz haj, fájdalmas szürke szemek, inas kezek, 
kiálló kék erek és májfoltok; halk, rekedtes beszéd; pontos, tökéletességmániás munkavégzés; a 
többiek kedvelik és beszélgetnek vele, ne érezze egyedül magát. Szállás a szénapadláson. 
   Azúr 
 Harmincas évek közepén járó kovácsmester; bátyjához hasonlóan bozontos, zömök; 
hatalmas karok és vállak, hatalmas erő, kíntűrés, csúnya sebek – nehezen tanult – és tettetett 
mogorvaság, magának valóság; a munka elsődleges, csak utána beszélget, vagy iszik egy 
méregerős pálinkát. Szállás a többiekkel. 
   Vela 
 Negyvenes éveiben járó szakácsasszony; zsíros barna haj fejkötőben, elhízott, de kedves, 
kellemes, amolyan nagymama-figura; miután főzött valamit, mindig kijön s megkérdi, hogy ízlett-e. 
Beosztottjait, a két szakácslányt és egy ficsúrt meg a két felszolgálólányt gyermekének tekinti. 
Férjét a háborúban vesztette el, bosszúból megmérgezte az ételt, amit az ellenségnek készített, így 
sikerült a kaput a visszafoglalóknak betörnie. 
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A kevésbé fontos cselédek 
 
 Lovászfiúk: Werro (15), Alt (15), Okre (13) 
 Kovácsinas: Dar (17) (a fiával foglalkozik, ezért nem is nagyon tűnik fel) 
 Szakácssegédek: Sia (16), Felia (15) (testvérek) és Grum (11) 
 Felszolgálólányok: Xaya (21), Liana (16) 
 Halászok (ilyenkor a kertet gondozzák): Uro (49), Rabat (27) és Jemai (23) (Uro fiai) 
 Vincellér: Quratho (37) 
 Gyermekek: Hayeg (5) (Rabat és Xaya fia), Palea (2) (Dar és Liana lánya) 
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 A Loga-patak medre 
 
 Ha még a támadás megindulása előtt – tehát akár már a tárgyalás estéjén (amikor Felia is), 
akár másnap reggel (a vágytáncossal és bátyjával), akár a vihar után (Feraya asszonnyal) – 
hagyják el a fogadóházat, úgy Feraya elmondja nekik, hogy másfél napi lovaglásra, azaz durván 
három-négy napra délkeletre a Loga-patak mentén lesz egy kisebb város, Read, ahol talán 
megpihenhetnek és lovat cserélhetnek. Emellett részét képezi a Khiddón nagyobb városai között 
meglévő galambposta-szolgálatnak, és postakocsi-állomással is bír. A karaktereknek Feraya azt 
tanácsolja, hogy a patakmederben menjenek, lévén a nomádok bármikor arra is felbukkanhatnak 
és fogságba ejthetik vagy megölhetik a karaktereket. A könnyebb közlekedés érdekében széles 
talpú nádpapucsokat és 30 láb hosszú csáklyás kötelet ajándékoz a távozóknak; az előbbivel 
könnyebben át lehet vészelni a mocsaras iszapot. Tanácsolja továbbá, hogy a nádasban menjenek, 
lehajtva a sást maguk előtt s arra lépni a papuccsal – úgy biztos nem süllyednek le. Emellett egy 
heti (öt nap) szárított és füstölt élelemmel is ellátja a gyalogszerrel távozókat. 
 Ha Feraya asszonnyal együtt nem távoznak, úgy a fogadósnak nem marad ideje ezekről 
tájékoztatni a karaktereket, a kötélről és nádpapucsról is le kell mondaniuk, ahogy az élelemről is. 
Figyelmen kívül is hagyhatják Feraya tanácsait (mint a toroni testvérpár) – de úgy ismét csak 
hamar a shalur táborban találhatják magukat. 
 
 A patakmederben nyugalommal mehetnek, ennek ugyanis van egy olyan előnye, hogy 
hamarabb veszik észre a portyázó, utánuk kutató nomádokat, mint azok őket, tehát lépéselőnyben 
vannak egy rejtőzésben – a nádas pedig ebben, ahogyan zavaró felszíni sebek okozásában is 
igencsak segítőkész, és a meglepetés ereje is mellettük van, ha esetleg harcolni kívánnának.  
 Felmerülhet bennük, hogy ha majd nomád tűnik fel a láthatáron, bemennek a nádasba s 
megvárják míg elvonul. Ezzel az a gond, hogy a nomádok látása hozzászokott a pusztai képekhez, 
így 10-15 láb eltéréssel meg tudják mondani, hogy a karakterek hol léptek a nádasba – és aztán 
már csak rájuk kell gyújtani, úgyis kijönnek. 
 
 Feraya ugyanis nem tévedett. A fogadó elestével Aithne látva, hogy a karakterek kisiklottak 
karmai közül, tíz fős portyákat indít utánuk hat üres lóval a patak partján két irányba, az elsőt 
napkeltekor, aztán minden második órában, összesen hatot. Az egész nomád sereg az utolsó 
portya után egy jó nappal hagyja el a fogadóház környékét. 
 
 Tehát a karakterek távozását követő első napban senkivel nem találkoznak. Tölthetik az időt 
vadászattal, ha van kedvük – a patak igen gazdag élővilággal bír –, de valószínűbb a szótlan, 
megerőltető menetelés a nádasban vagy a mederben – vagy a patakparton, ha Feraya szavára 
nem adtak. 
 
 Amennyiben Aluro a karakterekkel tart, úgy már az első éjszaka, a legváratlanabb 
pillanatban bukkan fel az összes (nyolc) démonfarkas – mindig gazdájuk környékén loholnak. 
Láthatatlanul törnek a karakterekre és ily módon lépéselőnnyel kezdik a csatát, ráadásul 
Mentálmágiával a varázsló is támogatja őket. 
 
 Másnap napközép táján feltűnik az első tízes. Ha a parton voltak, fogságba esnek, vagy ha 
rátámadnak a shalurokra, azok könnyű szívvel meg is ölik őket. Ebben az esetben nincs 
lehetőségük elrejtőzni, a nádas hamarosan lángolni kezd körülöttük, gyalogszerrel nem futhatnak 
el, és amíg öt nomád elmegy befogni őket, addig öt másik távolabb marad s íját tartja kézben. Ha 
a nádasban mennek, hallják a patadobogást – ekkor elrejtőzhetnek; a karaktereknek +80%-kal 
lehet Rejtőzködésre dobni, amit csak egyszer kell megtennünk. Ha ekkor észreveszik őket, 50% az 
esélye, hogy amennyiben a karakterek meg bírnak lapulni moccanatlan jó öt percen át – ha 
akarod, a szúnyogcsípések, félelmeik és fáradtságuk miatt dobathatsz velük Akaraterő-próbát +3-
mal – a nádasba bemenő harcosok nem találják meg őket, s továbbmennek. Ezt a játékot még 
hatszor el kell, hogy játsszák, méghozzá kétóránként. Amennyiben a karakterek előkészületeket 
tesznek – például nádat erősítenek magukra, úgy a bónusz +90, annak az esélye pedig, hogy még 
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ha meg is villannak, nem találják meg őket, 50-ről 75%-ra nő. 
 Amint pedig a nap vörösre festi az égboltot, felvonyítanak a toportyánok. Ezen a napon 
nem találkoznak velük. 
 
 Ha Aluro velük van, és előző éjszakán elvesztette farkasait, a varázsló bosszúból fordít a 
terven – és a második éjjelen elkábítja a karaktereket, megkötözi őket és álommérget ad nekik. 
Szerencsétlenek a shalur táborban ébrednek. 
 
 A harmadik nap nem tartogat semmi veszélyt – napnyugtáig. Ekkor azonban a közelből a 
sás zörgését hallják, és hamarosan toportyánok bukkannak fel a mederben s a parton is. 
Vadásznak. És megtalálták a megfelelő prédát. Az átlagos, szikkadt izmú sovány farkasokhoz 
képest azonban ezek erősebbek és – sokkal gyorsabbak – társaiknál. A vérük kékes színéről nem is 
beszélve. Ezek Aluro démonfarkasai. Öten. A karaktereket nem céljuk megölni, tehát 1-2 Ép-nél 
mindig megállnak – esetleg fellökik a sebesültet, hogy az eszméletét veszejtse. 
 
 A negyedik napon – ekkor kell elérniük Read városának falait – napkelte után fertályórával 
remegni kezd a föld, először lágyan, majd egyre erősebben.  Az ezt követő harmadik-negyedik 
órában a karakterek mellett egy jó ezres nomád lovasság vágtat el a közeli tájak felé a patak jobb 
és bal partján egyaránt a közeli tájak felé. Read felé. 
 A karakterek dönthetnek amellett, hogy, bár valószínű épp az ostromra érnek oda, 
folytatják útjukat, vagy amellett, hogy visszafordulnak illetve letérnek az útról. Az utóbbi két eset a 
hátrahagyott csapatok áldozatául dobja őket. Ekkor pedig vagy halál vagy fogság; lásd a megfelelő 
részt. 
 
 A karaktereknek a szúnyogok és legyek zümmögésétől, a böglyök és darazsak fájdalmas 
csípéseitől, akár elfertőződő sebeiktől, a nádas susogásától és az üldöztetéstől nem jön pihentető 
álom a szemükre. Úgy kell tekinteni, mintha nem aludtak volna egész nap. Ez alváshiányhoz vezet, 
aminek hatásai a modul végén, a kiegészítőkben olvashatók. 
 
 
 Apró szárnyak zizegése 
 
 A modulnak ezen szála – egy közel elhanyagolható mellékszálnak mondhatnánk – akár ki is 
hagyható. Célja a karakterek megsegítése – ha kevesen vannak, vagy nem olyan erős csapatnak 
mesélünk, érdemes lemesélni, ha azonban eddig a pontig jól teljesítettek, akár teljességgel ki is 
hagyhatók. A szál két helyen szőhető a modulba. 
 Az egyik rögtön a karaván felkerekedése után, amikor a karakterek a folyó felé menekülnek 
a nomád portyázók elől. Ekkor a folyó felé bukdácsoló, csúnyán megalázott csapat egy kisebb 
ligetet vesz észre a patak partján – egy tizenöt-húsz fűzből álló kisebb facsoportot. Ezeknek az ágai 
különösen csavarodnak egymásba, sőt, ami azt illeti, a figyelmesebbek (Észlelés-próba -50%) 
kisebb „kunyhókat” vehetnek észre, amit a még élő fának összecsavarodásából fontak aprócska 
értő kezek. Aztán néhány szegmenssel később valami zizegni kezd a közelben, s a nádasból 
hatalmasra nőtt szúnyog röppen ki. Közelebb a karakterekhez, akik megfelelő ismeretek 
segítségével (Legendaismeret Mf vagy Elf nyelv ismerete Af,4-5, vagy Ősi nyelv ismerete – óelf Af) 
felfogják: erdőpillékkel van dolguk, másképp csak mosolygós, hártyás szárnyú, karcsú tündérkéket 
látnak – könnyen hihetik: a melegtől és a vérveszteségtől van. 
 
 Ekkor ér véget a Bevezető rész, így a következő játékalkalommal egy másik mesélő viszi 
tovább a jelenetet. A félrehajtott, száját szóra nyitó lányka képével zárjuk a mesét. 
 
 A kis  repülő lányka be is mutatkozik magas, vékony hangján: ő Suhassila, Eyamayo 
lánya és segíteni szeretne a sebesült karaktereken, sőt, ha tudnak neki valami fényeset adni, talán 
rá tudja venni az apját, hogy rejtse el őket a támadók elől. 
 Ha nem hessegetik el, valóban meggyógyítja a karaktert (a papi mágia Gyógyítás 
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varázslatának megfelelő a hatás). Ha valami fényeset is adnak neki – akár egy tőrt, akár ékszert, 
akár egy szépre csiszolt rézpénzt, kacagva-énekelgetve elszáll. Hamarosan hat, ujjnyi hosszú 
lándzsával és íjakkal felfegyverzett, elszánt tekintetű erdőpille száll eléjük, utánuk pedig a lányka 
somfordál. A karaktereket felszólítják, hogy térdeljenek le – hangjuk bár magas, sokkal 
erőteljesebb a lánynál. Ennek teljesítésekor két kis trombitás röppen elő a fák közül, és rövid 
fanfárral köszöntik a hosszú, díszes köpennyel, fejdísszel előröppenő pillét, Eyamayo szuhsziát. Ő 
felszólítja az érkezőket, hogy nyissák meg pajzsaikat, majd Asztrál-, és Mentálszemmel, végül 
Auraelemzéssel végigpásztázza lelküket. Ekkor, ha tetszik neki, amit látott – azaz nem a gonoszság 
(egy gonosz isten vagy birodalom) szolgáit fedezi fel bennük, úgy összecsapja a tenyerét, és 
elmondja: nyugodtan le is ülhetnek, s hogy nem kell tovább tartaniuk a lovas szörnyetegektől. 
 Az történik ugyanis, hogy egy illúzióval átalakítja a partvidéket – a kis liget, a karakterek, az 
erdőpillék – egyik sem lesz látható néhány szegmens múlva –, ami mellett létrehoz egy magától 
mozgó látványt hőseinkről, és a Feraya Fogadóház felé irányítja őket. A shalurok a látványt követve 
az illúziók után vágtatnak, s őket fogják be – azaz üres kézzel térnek meg csapatukhoz. 
 Hőseink pedig megpihenhetnek, az éjszakát a pillék ligete mellett tölthetik, s láthatják a 
portyánál jóval nagyobbnak tetsző nomád-csapatot, amint a karaván útján a fogadóház felé 
vágtatnak. És könnyen rájöhetnek: nem sikerült megvenni a békét. Az este beszélgethetnek a 
tündérlánnyal és apjával is, de barátságos lesz velük mindenki – még egy barátságos vetélkedőt is 
láthatnak, ahol harcosok csapnak össze tompa végű fegyverekkel. A beszélgetésekből kiderülhet, 
hogy nem rég furcsa, nesztelenül surranó, láthatatlan farkasok tűntek fel a nádasban, bár nem 
tudják, honnan és hogyan. 
 A karakterek távozásakor – legkésőbb másnap a nap delelésekor – szárított gyümölccsel 
bőven ellátva indulhatnak tovább – ám a pille vezér megkéri őket, hogy a folyómederben 
menjenek, hisz a másik oldalon bőven lehetnek shalurok. 
 Eyamayo illúziója Alurot is megvezeti, aki csak az üldöző nomádokkal együtt érkezett volna 
a csapathoz. A következő két nap eseményeit pedig a Loga-patak medre című szakasz határozza 
meg (hacsak nem a Fogadóház felé mennek, ami érkeztükre pont elesik, a karakterek pedig 
fogságba). 
 Ha pajzsaikat a szuhszia kérésére nem nyitják meg, azzal eljátsszák a bizalmát (bizonyosan 
valami rejtegetnivalójuk van), ezért intésére megkérik a karaktereket a távozásra. Ez történik akkor 
is, ha gonoszságot talál a vizsgált lélekben. Ha nem hajlandók elmenni, a pillék támadásba 
lendülnek, és altatóval kent lándzsáikkal rontanak hőseinkre – ha pedig az első támadásuk nem jár 
sikerrel (nem talál vagy nem altat), úgy a fák közül tucatnyi apró nyílvessző röppen elő, s előbb-
utóbb minden karaktert leterít az álom. Ha máshogy nem megy, Eyamayo illúziót hoz létre, s a 
legnagyobb fán szemeket és szájat növeszt, kimozdítja a földből, s lombjainak rázása közepette 
mély, öblös hangon szól a karakterekre: „Takarodjatok!” A karakterek Asztrál-próbát tehetnek annyi 
levonással, amennyit eddig sebződtek. A nyílzápor eközben folytatódik. Az elalvó karakterek 
másnap ébrednek és nyomát sem látják a pilléknek a fák között. Nincs itt semmi érdekes. 
 Ebben az esetben erősen ajánlott ezen rész lemesélése. 
 
 
 Ha a karakterek egyedül hagyták el a fogadóházat, úgy ezen rész lemesélése szabadon 
választható. Ha valakit védve haladnak, úgy ajánlott a lemesélése. 
 A második nap naplemente közelében az egyik karakter aprócska súlyt érez a vállán de 
nem lát semmit – Eyamayo illúziója láthatatlanná tette lányát –. A láthatatlan súly cincogó hangon 
emberünk fülébe súgja, hogy valaki követi őket láthatatlanul, ő is csak azért nem mutatja meg 
magát; és hogy ne nézzen hátra, mert akkor nem tudnak rajtuk segíteni. Aztán ha hősünk nem 
hessegeti el vagy rázza meg magát, esetleg néz hátra (semmi különöset nem fog látni), akkor  
hamarosan érkezik a fülbe súgott javaslat: most forduljon jobbra, ahhoz a néhány fához, és úgy 
sikerül majd megszabadulni tőlük. Ha a karakter és társai engedelmeskednek, tapasztalhatják, 
hogy milyen kilépni a saját testükből: bár elfordultak, mégis változatlanul haladnak tovább. Egy 
illúzió van a dologban, amit Eyamayo hozott létre – ők pedig láthatatlanná váltak. 
 Jó fél perc múlva a köveken surranó csizma hangja hallik, ám látni nem látnak semmit. 
Valami tényleg követte őket. 
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 Ezután néhány perccel fognak megelevenedni a szomorúfüzek – ekkor a fenti események 
folytatódnak, tehát meggyógyítják (akár, ha ott van, az öreg Ferayát is az Űzés-átkok varázslattal), 
megvendégelik, szórakoztatják, elrejtik és másnap sokféle étellel engedik el őket. A következő 
napok eseményeit pedig a Loga-patak medre című szakasz határozza meg. 
 
 
 Pákász 
 
 Ha folytatják az útjukat, úgy nagyjából a nap delelésekor tűnik fel egy pákász, 
toportyánszőrmével a vállain. Kunyhója előtt üldögél egykedvűen, nádat rágcsál és farag egy 
uszadékfát egy kisebb bicskával. A karaktereket észreveszi – Aluro most nem váltott, „saját lelkével  
beszél” úgymond – és meghívja egy „szegényes, de becsületes ebédre”. 
 
 A karakterek a tegnap legyőzött farkasok húsát fogyasztják el ekkor. A kellemesen 
megpuhult húsba azonban Aithne – amíg a pákász elment a karaktereket „fogadni” - némi 
álommérget kevert. Ezután a kunyhó falán tátongó, szőrrel eltakart árnyékajtó szájába vonult 
vissza várakozni. A karaktereknek 8. szintű méreg ellen kell ellenállást dobniuk – sikertelenség 
esetén elájulnak, siker esetén elalszanak. Az eredmény szempontjából ez mindegy. 
 Hangulatos talán valahogy így zárni a ciklust: 
 

„Elhomályosuló tekinteted előtt még látsz egy gyönyörű nőt kilibbenni a pákász ájultan eldőlő 
alakja mögött a kunyhóból, mosollyal az arcán, ahogy előbb lenézően a férfire, majd rátok néz 
igéző szemeivel. Kezében embermagas botra rögzítve állkapocs izzik vörösen. Aztán az izzás 
sugárként szökell tova a csontokról – a fény pedig titeket is elemészt. Aztán csak sötétség.” 
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Athay Tarassil, Ersita élő bástyája 
 8. szintű pap; Káosz; Arel 
 
 Harmincas éveit taposó pap, akit sorsa szülőföldjétől, Yllinortól messze vetett, de 
Khiddónban megtalálta a számítását. Az itteni ficsúrok párbajkedvelő hozzáállása, a 
nemesasszonyok ledérsége és a nagyvárosok kiterjedt alvilági hálózata a vállalkozó kedvű, kaotikus 
férfit a hercegség területén tartották. Huszonöt éves kora óta nem talált legyőzőre, csak egyetlen 
egyszer – és szerelemre gyúlt iránta. A hölgy, ki szintén Arel kegyelméből vált pappá és 
kalandorrá, a Démoni Háborúban halt hősi halált. Ersita város az ő önfeláldozásának is köszönheti, 
hogy egyáltalán nem került a démoni seregek befolyása alá. Athay pedig tétlenül, a lesújtó halált 
keresve vette nyakába a tartományt, párbajokat és a lehető legnagyobb veszélyeket keresve. Eddig 
szerencséje volt. A karakterek, ha legalább fél éve tartózkodnak a tartományban, ismerhetik a 
nevét – híres-hírhedt a nemesi és kalandozói körökben. 
 Az yllinori férfi fekete haja szétzilálva ér a válla alá, barna szemei gyermeki fényt 
árasztanák s borostás arcon ülnek, szája állandóan mosolyra áll, kezében egy szépen megmunkált, 
kosaras abbit hosszúkard csupaszon; hányavetin hátára vetve sötét köpeny, bő ruházata egyszerű 
– paraszti ing kigombolva, alatta enyhén szőrös mellkas, ezüstláncon pedig Arel szimbóluma, egy 
sólyomkarom. Posztónadrág be nem kapcsolt övvel összefogva, lábközépig érő, be nem kötött 
bakancs. Ha azonban küzdelemre készül, rendbe hozza magát és felölti abbit sodronyingét is. 
 Harcban arcán zord mosoly, mintha a halált keresné minden ellenfélben – mert ez is 
történik. Védekezésére egyáltalán nem fordít gondot, bár a köpeny forgatását a bajvívók Den Aluid 
technikája szerint elsajátította, inkább megelőzi ellenfelét s támad. 
 
 „Szakaaad? Ugyan már – csak szemerkél! Arel frissítője a nyári melegben, semmi más!... 
Hogy a vihar csirkéket zúzott szét a falon? Hmm... FEDÉL ALÁ, AKINEK KEDVES AZ ÉLETE!!!” 
 „Ha meghalok, hát úgy legyen. Hősi küzdelemben elesni – nincs szebb lehetőség!” 
 
 E: 14 Gy: 16 Ü: 19 Áll: 15 Eg: 14 Sz: 17 Int: 14 Ake: 16 Aszt: 13 Műv: 15 
 
 Ép: 10 
 Fp: 65 
 Mp: 72 (Természet, Halál) 
 Ψp: 29 
 AME: 32 
 MME: 35 
 Sfé: 3 MGT: 0 Típus: abbitacél sodronying 
 
 Képzettségek: 
 kasztból adódó alapképzettségek 
 Fegyverhasználat – hosszúkard (Mf) 
 Pusztítás – hosszúkard (Mf) 
 Harci láz (Mf)  
 
 ilar (5) közös (4)  
 

Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  34 84 88 33 - 
 Hosszúkard  1  49 125 121 - 1k10+2 
 Hosszúíj  
  tegez 10 vesszővel 
 
 Varázstárgyak: 
 Szerencse amulettje – +/- 1 módosító a próbákra
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Savior ves Parratich, a trebulai győző 
 8. szintű lovag; Rend; Domvik 
 
 Savior a tragikus sorsú shadoni, Carappo tartomány-béli ves Parratich családnak távoli 
rokona (Deradal báró, akinek halotti torán a gyilkosságsorozat történt, Savior atyjának 
unokatestvére volt). Fiatalon alapított családját, míg ő lovagi tornán viaskodott, nomád rajtaütés 
vitte el – azóta soha nem mutatkozik jobb vállvédője nélkül, amit kislánya tett fel rá csillogó 
szemekkel. Először és utoljára. A megtört és elkeseredett lovag az esemény után elhagyta atyái 
országát féldomíniumokban küzdött a hitért és a pogányok betöréséért – illetve bosszúért és 
felejtésért. Maga a Főatya rendelte vissza és adományozta neki családja egyik ősi gyűrűjét. Savior 
nem sokkal később szent küldetésben indult Khiddónba, ahol a Shalur Ébredést követően, a 
trebulai domboknál vívott csatában háromszoros shalur túlerő ellen nyert csatát, amivel 
bizonyította vezetői rátermettségét – és a hírnevét is. A karakterek Athayhoz hasonlóan őt is 
ismerhetik. 
 Savior daliás termetű, negyvenes éveinek hajnalán járó férfi, családjának jellemző 
vonásaival. Barna, hullámos haj a vállig, égkék szemek, jó megjelenés, borotvált arc. Általában 
jófajta ruhákat hord, bár mostanában inkább hatalmas vértjében látni, aminek ezüstszín anyagába 
értő kezek vésték az Egyetlen egyik arcának, a Hit Védelmezőjének szimbólumát. Jobb 
vállvédőjébe karcolva mintha egy arc rajzolódna ki. Rúnázott fattyúkardját egy kézben forgatva 
osztja a halált a csatamezőn – mert amit elkezdett, végig is csinál. Párbajra nem vesztegeti erejét. 
 
 „Hogy miért hordom folyton? Mert arra emlékeztet, akire örökkön emlékeznem kell. 
Valakire, akit nagyon szerettem. Valakire, még otthonról. Régről...” 
 

E: 19 Gy: 11 Ü: 11 Áll: 20 Eg: 14 Sz: 15 Int: 13 Ake: 18 Aszt: 15 Műv: 15 
 
 Ép: 11 
 Fp: 112 
 Ψp: 19 
 AME: 25 
 MME: 27 
 Sfé: 7 MGT: 6 (0) Típus: abbitacél teljes vértezet 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Hadvezetés (Mf) 
 Démonológia (Af) 
 Éneklés/zenélés (Af) 
 Vallásismeret – shadoni, pyarroni (Af) 
 Mágiaismeret – boszorkány, boszorkánymester, sámán (Af) 
 Kiegészítő támadás (Mf) 
 
 shadoni (5) közös (4) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  7 79 125 - - 
 Fattyúkard  2  20 114 159 - 2k6+7 (2k6+5) 
  markolat +1  16 84 - - 1k6 
 Pajzs, közepes +1  7 89 +35 - 1k6+5 
  !a gyűrű hatalma nélkül számított értékek! 
 
 Varázstárgyak: 
 Rúnakard – fattyúkard, 93 Mp 
 A Hit Védelmezője gyűrű – ves Parratich ereklye (l. a modul végén, a kiegészítőkben)
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Aleman, a vak furulyás 
 6. szintű csatamágus; Rend, Halál; nem jellemző (Darton) 
 
 Aleman, kinézetével ellentétben alig harminckét éve látta meg a napvilágot Hergol 
államában, két mágikus erővel rendelkező szülő gyermekeként – gyakorlatilag örökölte a 
tehetséget. Boszorkánymesterség helyett azonban feljebbvalói Pyarronba tanácsolták, ahol az ifjú 
és ambiciózus Alemant a csatamágusi életre készíttették fel, e kasztnak a mágiáját sajátíthatta el. 
Ettől fogva Aleman mindig ott volt, ahol szükség volt némi mágikus támogatásra – 
szabadcsapatokkal Krán határvidékén, a zavaros Déli Városállamokban, de harcolt a Gályák-
tengerén is. Ez idő alatt pedig csúnyán megöregedett. Felelőtlen varázslatszórásának eredménye 
az, ahogy most kinéz. Végül visszatért Hergolba – visszahívták, hiszen feladatot szántak neki: 
néhány tanítványával együtt a khiddóni harcokban kellett részt vennie, segítenie a démon ellen 
induló csapatok munkáját. A háborúban minden tanítványát elvesztette, de ő maga túlélte. A 
fogadóba megérzését követve érkezett: tudja, itt vár rá valami, ami beteljesíti sorsát. 
 A csatamágus vékony, kórószerű alkatú, hófehérre őszült öregember. Haja egészen az 
arcába lóg – a mellkasáig hullik – ezért nem látni elsőre arcának rettenetét: az üresen tátongó 
szemeket, a leprásokéra emlékeztető orrot, a felpuffadt, gennyes kelésekkel tarkított száj vonalát. 
Csak a testét, amit általában hosszú szürke – láthatatlan rúnákkal hímzett – csuhába burkol, hogy 
csak saruja – göcsörtös, egymásra futó lábujjaival – és két keze – hosszú, karomszerű ujjakkal – 
látszódjon. Alkarjára tőrhüvely van csatolva. Bőre májfoltos és szinte áttetsző, erei kidudorodnak, 
izmai sorvadóban. Ránézésre a hetven éven is túl van már. Kezében tartja göcsörtös, dísztelen 
botját – ezen keresztül Abszolút látáshoz hasonló módon, 360 fokban lát. E tárgy nélkül egyáltalán 
nem. Övén egy háromágú furulya van szétszerelve, amin meglehetős tehetséggel játszogat. 
 
 „Tudtam, sejtettem, éreztem... Jó kis menet lesz... Persze, hogy maradok... Hogy 
meghalok? Na és?! Már egy hónapja tudom...” 
 

E: 7 Gy: 11 Ü: 12 Áll: 9 Eg: 12 Sz: 7 Int: 17 Ake: 18 Aszt: 16 Műv: 17 
 
 Ép: 4 
 Fp: 58 
 Mp: 54 
 Ψp: 56 
 AME: 62 
 MME: 64 
 Sfé: 3 MGT: 0 Típus: védőköpeny - csuha 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Éneklés/zenélés (Mf) 
 Démonológia (Af) 
 Rúnamágia (Af) 
 
 közös (5) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  5 24 91 - - 

Hosszúbot  1  9 34 107 - 1k5 
 Tőr   1  15 32 93 - 1k6 
 
 Varázstárgyak: 
 Látó bot – Abszolút látás diszciplína örök érvénnyel 
 Hatalom amulettje 
 Varázsköpeny – 123 Mp, +3 Sfé
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Omassia 
 5. szintű vágytáncos; Rend; Tharr 
 
 Omassia átutazóban van a tartomány területén. Nem kér e népnek sem a démonjából, sem 
a háborújából, sem a vágyaiból – sokkal inkább a kultúrára nyitottabb, a tartománytól délebbre 
fekvő városokra vágyik – például Pyarron városára. Bátyja védelmében – és persze mágiájának 
segítségével – Toronból sértetlenül jutott el ideáig. Hogy Pyarron elkápráztatása után mihez kezd, 
nem tudja – első sorban Shadon szerepel még a tervei között. 
 A toroni lány szépségének híre általában messze megelőzi személyét. Ezüst diadémmal 
díszített hollófekete haja kiengedve majdnem egész hátát eltakarja – ezért inkább néhány hajtűvel 
bonyolult formába van feltűzve, hisz ily módon amúgy is jobban látszik az arca. Szemei 
fellegszürkék, finoman metszett arcán telt, érzéki ajkak ülnek. Teste karcsú, de a legteljesebb 
mértékben nőies – amit lágy, meztelen alakját sejtető selyemruháiban szeret is megmutatni. 
Küzdeni nem szeret, ezért legfeljebb egy meglepetésszerű támadást indít hajtűinek egyikével – 
ezek ugyanis mind mérgezettek – de utána rögtön táncba kezd – és érinthetetlenné válik. Ujján 
körömgyűszű, szintén ezüstből, lábán vékony szíjjal saru. 
 
 „Ha itt harc lesz, engem másfelé szólít sorsom” 
 „Nem minden toroni démon, és nem minden nő boszorkány, aki varázsolni is képes...” 
 

E: 8 Gy: 15 Ü: 18 Áll: 12 Eg: 14 Sz: 19 Int: 16 Ake: 15 Aszt: 16 Műv: 15 
 
 Ép: 7 
 Fp: 38 
 Mp: 45 
 Ψp: 27 
 AME: 33 
 MME: 32 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzetsségek 
 Kultúra (pyarroni) (Af) 
 Vallás (pyarroni) (Af) 
  
 toroni (5) pyarroni (4) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  20 37 100 - - 
 Hajtű   1  28 40 100 - k2 (toroni pokol méreg) 
 Körömgyűszű 1  30 38 100 - tű (toroni pokol méreg)
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Zathan 
 6. szintű bárd; Rend; kyr pantheon 
 
 Zathan Omassia bátyjaként, testőreként és zenei kísérőjeként követi húgát, ahová csak 
Tharr szava szólítja. Eleddig minden bajból sikerült kihúznia a talán túlságosan is csinos, 
túlságosan is érzéki táncokat járó lányt, de legrosszabb rémálmaiban még előkerül, hogy egyszer 
majd nem fogja tudni. Minden cselekedetét a húga iránt érzett, már-már rajongásig fajuló 
szeretete határozza meg, akár gyilkosságról, akár rablásról, akár egyszerű dalolásról legyen szó. 
Ezért volt olyan nehéz néha az életben maradás. 
 Zathan húgához hasonlóan a család legtöbb jó tulajdonságát örökölte, így meglehetősen 
jóképű. Hasonlóan hollófekete a haja, fellegszürkék a szemei és fakó a bőre, ahogy húgának. Igaz, 
arcának vonásai nem tökéletesek – cserébe alkata nem oly törékeny, mint a vágytáncosé – a női 
szíveket ezzel is el lehet csábítani. Oldalán rapír függ, nyakában ezüstláncon szép fuvola, amin igen 
jó tehetséggel játszik. 
 
 „Nem érdekel, mi jön! Nem érdekel az ostoba háborútok! Nem teszem ki Omassiát ekkora 
veszélynek... Ha szégyenben maradok előtted és gyávának tűnök, hát legyen – mi akkor is 
elmegyünk!” 
 
 E: 14 Gy: 16 Ü: 18 Áll: 13 Eg: 16 Sz: 17 Int: 15 Ake: 13 Aszt: 14 Műv: 15 
 
 Ép: 10 
 Fp: 67 
 Mp: 30 
 Ψp: 27 
 AME: 31 
 MME: 30 
 Sfé: 3 MGT: 1 Típus: sodronying 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Éneklés/zenélés (Mf) 
 Rapír (Mf) 
 Kultúra (pyar) (Af) 
  
 mászás (90) esés (80) ugrás (10) lopózás (20) rejtőzés (20) kötéltánc (80) 
 zsebmetszés (5) csapdafelfedezés (10) titkosajtókeresés (5) 
  
 toroni (5) pyarroni (4) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   2  37 49 119 21 - 
 Rapír   2  51 71 143 - 1k6+2 
 Könnyű nyílpuska 1  39 - 50 láb 31 1k6+1 
 
 Varázstárgyak: 
 Fuvola – bárdi Dalmágia varázslatai 1,5x-es Erősséggel jönnek létre
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Felia, az embercica 
 5. szintű metorph tolvaj; Rend, Élet; nem jellemző 
 
 A kecses mozgású, gyönyörű Felia a városállamokban egy kis faluban látta meg a 
napvilágot – és szerencséjére épp a közeli erdőben volt, mikor egész lakosságát és összes épületét 
elpusztították. Az árva gyermek a közeli falvakban hasonlókat tapasztalt, s már bizalmatlan volt 
minden élővel, mikor egy városban végre megpihenhetett. Megélhetésének biztosítására kezdte 
gyakorolni a szakmát, aminek adottságai révén mára mesterévé érett. Több városban meggyűlt a 
baja a helyi őrséggel – és az alvilággal is. Szépsége miatt többször bajba keveredett ilyen körökben 
is, így soha nem lépett egyetlen klánba sem – most is épp úton van, Hergol városát hagyta el, s 
dél felé tart. Új prédára les. Szüzességét azonban még e területen el kívánja veszteni – hisz eddig 
attól félt, visszaélhetne vele az, aki megfosztja ártatlanságától. 
 Már pusztán megjelenése is erősen macskáéra emlékeztet. Mozdulatai kecsesek, 
kellemesek és igen jól kiszámoltak. Jártában a macskákéhoz hasonlóan lép, mintha lábujjhegyen 
haladna, de még ígyis sokkal gyorsabban és ügyesebben, mint egész talpra lépő (vélt) fajtársnői. 
Gorviki vére csak jót adott neki: nem örökölte a híres-hírhedt orrvonásokat, helyette hátát érintő 
haja hullámoktól megelevenedik alakja körül még szél nélkül is, barnás-borostyánszín szemei pedig 
mintha mindig egyfajta elevenséggel lángolnának. Bőre kreolos, alkata pedig inkább alacsony és 
kecses (1,5-1,6 láb). Könnyű mozgást biztosító ruhákat és csupán egyetlen ékszert hord – 
karperecét. 
 Macskaként sötétbarna színű bundáján lángnyelvekhez hasonlóan cikáznak át a 
narancssárga foltok. Szeme zöldes-borostyánszínben ég, pofijának körvonalait narancsszín szőr 
emeli ki. Jellegzetes a bal első tappancsán lévő szürkés "zokni". Még cicának is igen kis termetű, s 
hajlékony. 
 
 E: 11 Gy: 21 Ü: 23 Áll: 12 Eg: 12 Sz: 18 Int: 14 Ake: 13 Aszt: 13 Műv: 13 
 
 Ép: 6 
 Fp: 55 
 Ψp: 20 
 AME: 23 
 MME: 23 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
  
 mászás (125) esés (135) ugrás (100) lopózás (120) rejtőzés (105) kötéltánc (135) 
 zsebmetszés (35) titkosajtókeresés (15) csapdafelfedezés (25) zárnyitás (25) 
 észlelés/érzékelés (115) 
  
 közös (5) dzsad (3) shadoni (2) gorviki (2) 
 
 Különleges képességek (metorph): 
  
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   2  37 49 119 21 -  
 
 Varázstárgyak: 
 Karkötő –  átalakulásakor vele alakul; 
   emberként tőrré lehet alakítani; 
   egyetlen pénzérmét el lehet rejteni benne
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Zuchabar, a shalurok öregsámánja 
 12. szintű sámán; Halál; szellemhit 
 
 Zuchabar volt az, aki Artha városában megidézte a mentáldémont, hogy az másodjára 
lépjen Ynev síkjára. A háborúban aztán ő is életét vesztette. Aluro azonban Aithne kérésére a lelkét 
felkutatva ismét földre idézte a hatalmas sámánt, hogy újra győzelemre vezesse szétzilált s 
elkorcsosult népét. A sámán, látva, hogy mivé lett egykor hatalmas törzse, két héten át tombolt – 
több hegyi falu lett semmivé dühe eredményeként, s minden patak hömpölygő folyamként rontott 
a hegy lábának – de utána megbékélve a helyzettel, tudatát egyetlen cél felé fordította. A 
győzelem felé. Bármi áron. 
 Az öregsámán tombolása görnyedté és véznává roncsolta a hatalmas erejű shalur testet, 
így új gazda után nézett. Most kissé hajlott hátú, borostás, zsíros, egyenes hajú, zavaros szemű és 
fogatlan férfinek látszik az ötvenes éveinek elején. Testén csengőkkel, kulcsokkal és egyéb 
fémkacatokkal díszített ruhája, fején sámánmaszk – és gyakorta az egyik Maszkmágiával készült 
tárgy is. Nyakában Szerencse amulettje fityeg, övének kis tasakjaiban varázsitalok várják, hogy 
felhajtsák őket – de miért? Zuchabar ugyanis inkább csak dobol, dobol és kántál révülten, 
miközben hátára erősítve egy borzasztó torz emberi arcot formázó maszk áll. 
 Ha a karakterek harcba kívánnak vele keveredni, viszonylag kevés esélyük van. A sámán 
azonnal a levegőbe emelkedik a Repülés italának segítségével, majd valamilyen szörnyű rontással 
sújtja a területet, aktiválja a Pusztítómaszkját, végül a maradékot Villámmal intézi el – esetleg 
valami egyéb alkalmazással, ami hatékonyabbnak tetszik a körülmények ismeretében. 
 
 E: 10 Gy: 16 Ü: 15 Áll: 18 Eg: 11 Sz: 9 Int: 16 Ake: 20 Aszt: 20 Műv: 13 
 
 Ép: 5 
 Fp: 120 
 Mp: 117 
 AME: 80 (20 TME + 60 különleges) 
 MME: 80 (20 TME + 60 különleges) 
 Sfé: 2 MGT: 2 Típus: sámánruha 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Hadvezetés (Mf) 
 Mágiaismeret – minden kaszt (Af) 
 
 shalur (5) pyarroni (4) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  51 38 93 5 - 
 Sámánbot  1  66 53 116 - 1k3 
 
 Varázstárgyak: 
 Sámánbot 
 Pusztítómaszk 
 Bálvány – naponta négyszer egy varázslat Mp-költségének felét „kipótolja” 
 Repülés itala – levegőbe emeli 1k6x10 percre 
 Átváltoztatás itala – pocokká változtatja 1k6x10 percre 
 Átváltoztatás itala – karvallyá változtatja 1k6x10 percre 
 Sebezhetetlenség itala (2 db) – 15 SFÉ 1k6x10 percre 
 Gyógyital (2+2 db) – 5 Ép-t és 10 Fp-t gyógyít illetve 50 Fp-t gyógyít 
 Szerencse amulettje - +/- 1 minden próbára
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Shalur harcosok, Khiddón nomádjai 
 2. szintű harcosok; rend(halál); szellemhit 
 
 Az egykor hódító shalur törzs azóta elcsökevényesedett, meggyengült és számában apró 
hányadára csökkent képviselői valamit soha nem felejtettek el hosszú hegyeken töltött évszázadaik 
alatt: a bosszú szentségét és a visszatérés reményét. És most, a háború meghozta számukra a 
lehetőséget. És ők megragadták, ahogy lehetett. És most ismét övék a tér. 
 A törzs mára elvesztette jelentős, vagy nagyon jellemző testi vonásait, amik akkor 
megkülönböztették a környező népektől. Ami megmaradt, az a kicsit sötétebb bőr, az alacsony 
termet és a sötét, enyhén vágott szemek, ahogyan a sötét kesehaj sem engedte magát kiszorítani. 
Ezek után a száj vonala, a testtartás, a hang – ezek mind összemosódtak a hegyvidéki falvak 
lakóival. De hát ez így van rendjén. 
 
 E: 13-15 Gy: 14-16 Ü: 14-16 Áll: 14-16 Eg: 13-15 Sz: 11-14 

Int: 9-12 Ake: 12-13 Aszt: 10-13 Műv: 8-10 
 

 Ép: 10-12 
 Fp: 32-35 
 AME: 8-11 
 MME: 10-11 
 Sfé: 1 MGT: 0 Típus: bőrvért 
  

Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 hadrend (Af) 
 lovaglás (Mf) 
 íjkészítés (Af) 
 [esetleg: íj (Mf) a tehetségesebbeknél] 
 
 shalur (5) pyarroni (2) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé  Cé Sebzés 
 Alap   1  17-21 42-48 82-86  15-17 - 
 Szablya  1  24-28 56-62 99-102  - 1k6+2 
 Visszacsapó íj 1-2  20-24 - 180 láb 28-30 1k10 
  két tegez húsz vesszővel 
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Byzarthan, közdémon 
 
 Hatalmas, bivalyszerű testű démon. Nevét az ynevi byzon bivallyal való hasonlóságáról 
kapta. A különbség kinézetükben abban rejlik, hogy a démon szemei démonszemek – írisztelen, 
kénsárga mindkettő, illetve hogy a byzonok kellemetlen szájbűzéhez képest ezek pofájából gyilkos 
pára árad. A szőre durvább és keményebb, bömbölése pedig nem csak hangos, de pusztító is. 
 
 Sebesség: 160 (Sz) 
 Ép: 50 
 Fp: - 
 Ψp: 22 (Alapfok) 
 AME: immunis 
 MME: immunis 
 Sfé: 3 MGT: 0 Típus: természetes vértezet 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Szarv   1  7 60 60 - 1k6+2 
 Pata   1  7 60 60 - 1k6+4 
 
 Különleges képességek: 
 démoni különleges képességek 
 üvöltésük minden harmadik körben a bárdok Hangorkán varázslatával egyezik meg 
 üvöltésük minden tizedik körben korcs nyelven elkiáltott Dühkitörésnek hat 
 
 
Falashi, alsóbb rendű démon 
 
 Testében sólyomra hasonlít ez az alacsonyabb rendű démon, akit a démonok világában 
elsősorban az ynevi galambposta feladataira használnak – bár a Falashi arányosan intelligensebb 
és jóval erősebb egy effajta madárnál.  
 
 Sebesség: 200 (Sz) 
 Ép: 5 
 Fp: - 
 Ψp: 16 (Alapfok) 
 AME: immunis 
 MME: immunis 
 Sfé: 0 MGT: 0 Típus: --- 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Csőr   1  15 35 100 - 1k3 
 
 Különleges képességek: 
 démoni különleges képességek 
 láthatatlanság (aktuális Ép) körig, (aktuális Ép) körönként
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Suhassila, Eyamayo lánya 
 3. szintű erdőpille bárd; Káosz, Élet; Narmiraen 
 
 A kis erdőpille-közösség vezetőjének lánya apjának csak vonásait örökölte – szertelensége 
nem egyszer sodorta bajba a kis csoportot – kedvessége és gyönyörű hangja azonban segített neki 
ezek ellenére is megtartani barátait. 
 Suhassila gyönyörű elf nőnek tűnik és az arcán ülő pajkos mosoly kiváló partnerré tenné, 
ha nem lenne pusztán arasznyi termetű és nem hordana vékony, áttetsző lepkeszárnyakat. Díszes, 
könnyed ruhákat visel, amelyre hosszú szőke haja omlik. Kedvét leli az éneklésben és a csillogó 
dolgokban, így minden idegentől – akit meg mer vagy akit meg lehet szólítani – egy új dal vagy 
valami fényes után kérdez. 
 
 E: 2 Gy: 18 Ügy: 14 Áll: 5 Eg: 12 Sz: 17 Int: 16 Aka: 13 Aszt: 12 Műv: 10  
 
 Ép: 2  
 Fp: 10 
 Mp: 18 (csak Dal-, és Hangmágia nem sebző varázslatai) 
 Ψp: 19 
 AME: 58 (56 statikus; Eyamayo építette) 
 MME: 59 (56 statikus; Eyamayo építette) 
 
 Képzettségek: 
 Ének/zene (Mf) 
 Hangutánzás (Mf) 
 Legendaismeret (Af) 
 Pszi (Mf) 
 
 lopózás (70) rejtőzés (100) 
 
 közös (5) elf-szerű (5) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  40 15 120 60 --- 
 
 Különleges képességek: 
 papi Gyógyítás varázslat alkalmazása naponta háromszor, akár egy 10. szintű pap
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Eyamayo, szuhszia 
 8. szintű erdőpille illuzionista; Élet; Narmiraen 
 
 A legidősebb, legnyugodtabb, legmegfontoltabb – bár emberi mércével még mindig igen 
hóbortos erdőpille, aki már két és fél évtizede sikerrel óvja meg „népét” az eltűnéstől – főleg 
mágiájának segítségével. Eleddig minden nehézséget sikerült együtt lebírniuk – legyen szó a nádas 
lényeinek fenyegetéséről vagy az emberek „érdeklődéséről”. 
 Ezüstös haj, szemek és ruhák jellemzik – mintha egy apró penge villogna az ember előtt. 
 
 E: 2 Gy: 17 Ügy: 15 Áll: 5 Eg: 12 Sz: 15 Int: 17 Aka: 14 Aszt: 14 Műv: 14 
 
 Ép: 2 
 Fp: 15 
 Mp: 80 
 Ψp: 56 
 AME: 60 
 MME: 60 
 
 Képzettségek: 
 Lélektan (Mf) 
 Legendaismeret (Af) 
 Pszi (Kyr) 
 
 lopózás (70) rejtőzés (100) 
 
 közös (5) elf-szerű (5) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  40 15 120 60 --- 
 
 
Erdőpillék, Eyamayo közösségének tagjai, 29 fő 
 leírásukat és harcértékeiket lásd a Bestiárium 74. oldalán 
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Aluro démonfarkasai, Xyrothgabbargularthuseix vérével átitatott toportyánok 
 
 Aluro a béke előtti fél évet s a béke eddig eltelt félévnyi időszakát arra használta fel, hogy a 
démon esszenciájának áramoltatásával kísérletezzen. Rádöbbent, hogy saját vére, ha csökevényes 
mértékben is, de továbbadja a démon adományait. Hosszú kísérletezés és rengeteg döglött 
toportyán eredménye a Loga-patak nádasainak tovább erősödő, mágikus csúcsragadozója: a 
mentáldémon esszenciájával is átitatott toportyán, aminek ő a démonfarkas nevet adta.  
 A démonfarkasok külsejükben a wargokra hasonlítanak. Termetes farkasok a toportyánok 
aranybarna szőrzetével. Torz pofájukban szörnyű fogak ülnek, amelyek könnyen tépnek ki 
hatalmas cafatokat a szerencsétlen áldozatok testéből. Ezek a démonfarkasok mind egy-egy 
borjúra hasonlítanak termetükben, marmagasságuk háromnegyed láb. 
 
 Ép: 22 
 Fp: 57 
 AME: - 
 MME: - 
 Sfé: 2 (durva szőrbunda) 
 
 Különleges képességek: 
 normális fegyver csak az eredeti sebzés felét sebzi testükön 
 kékes vérük enyhén savas, akire ráfröccsen (azaz Ép-s seb okozásakor nem dob sikeres 
Gyorsaság-próbát +1-gyel), 1k3 Fp-t veszít (és minden 10 Fp után 1 Szépség-pontot is) 
 képesek három körre láthatatlanná válni, amit beoszthatnak akár szegmensekben is 
 
 Fegyver  T/k KÉ TÉ VÉ CÉ Sebzés 
 Agyarak  1 22 55 75 - 1k6+1 
 Földredöntés – rohamból - 60 - - 1k6 Fp, Harc földön fekve mód. 
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MÁSODIK RÉSZ 
 

 
 
 Tizenöt év 
  
 A karakterek, ocsúdva eszméletvesztésüktől, különös helyen találják magukat. Embermagas 
búzamezőn, aranyló kalász rejtekében feküdtek. Fentről lágy felhők közül mosolyog rájuk a nap. A 
közelből madarak csicsergése, nád susogása hallik, ami a kalászt is meg-megzörgeti lágyan. És 
fémes surranás, ahogy kasza sújt le rájuk. Akár a pákásznál, akár a shalur táborban fejezték be az 
előző részt, nyoma sincs azon környezetnek. Minden teljesen megváltozott. 
 
 Az történt ugyanis, hogy a nő, miután minden elalvóval és ájulttal megitatott egy Kapcsolat 
főzetét – Aluro torkán is leerőltette –, Dachaul állkapcsának segítségével tizenöt évvel vissza, P.sz. 
3688-ba vitte a megmérgezett karaktereket és saját magát is. Egyetlen nappal az elé a nap elé, 
amikor Read városa eltűnt egy időre a térképekről. Ahogyan a föld színéről is. Akkorra, amikorra 
egy éjszakával Aluro, megszállva egy pákász testét, szörnyű szertartást hajtott végre, és új 
hatalmával elpusztította a várost, amit addig a Gyönyör Városaként emlegettek. 
 Aithne persze hamarabb ocsúdott az utazástól – magát ugyanis nem mérgezte meg – és a 
szintén elaltatott varázsló-pákász láthatatlanná tevő gyűrűjét ujjára húzva felerősítette az 
Észrevétlenség amulettjét, ami az ő birtokában van – így semmilyen módon sem lehet észrevenni a 
boszorkányt, mely módon könnyedén és gond nélkül tarthat a karakterekkel. 
 
 Feltápászkodva a távolban egy város fehér falait pillantják meg, közülük egy kevéssel a 
falak felé nyúló keskeny, fehér tornyot. A falaktól kevéssel induló aranyló gabonamezőket a Loga-
patak lágyan fodrozódó vize hasítja kettő. A gabonamezőkön számosan aratnak, némelyek egészen 
közel. 
 A meghökkent férfiaktól megtudhatják, hogy hol és mikor is vannak... 
 
 „Há' mi az hogy hó' meg mikó'?! Há' Reag mellett az aratás idejébe'... Miva? Ho' melyik év?! 
Hááát... Te, Hag, mikó' vagyunk? Nem, te barom! Évre, he! Na! Lássák! Nyócvannyóc van, há' 
mennyi lenne?!” 
 
 Más egyébre nem nagyon alkalmasak. Elmondják hogy azoknak, akik csak átutazók, a 
városba lépéskor jár egy medál, amit fel kell mutatniuk mindenhol, másképp nem szolgálják ki őket 
– mert hogy a díjszabás annak megfelelő. Ha a karakterek odakerülésükről kérdeznek, a parasztok 
nem emlékeznek bármi különösre, pedig napok óta a mezőn dolgoznak. Ha esetleg a város 
nevezetességéről kérdeznének, vigyorogva mutatnak rá az Ellana-templom meglétére. 
 
 A karakterek ekkor, vagy bármikor máskor, ha szóba kerül az épület, egy Intelligencia-
próbával visszaemlékezhetnek, hogy jó tizenöt éve aratás idején rejtélyes módon elpusztult egy 
város, ahol akkor a Szerelem Istennőjének egy temploma is magasodott. Ha a karakterek legalább 
fél éve a tartományban tartózkodnak, esetleg helybéliek vagy a környező hercegségek fiai, úgy 
próba nélkül beugrik nekik. 
 
 Ahogy elköszönnek tőle, elúszik mellettük hajójával a pákász, aki iránt addigra valószínű 
nem éreznek rokonszenvet. A karakterek rátámadhatnak az akkor még valóban ártatlan és 
meglehetősen gyanútlan férfira, ám ekkor még 20-as Gyorsasággal rohamozva is másfél körbe 
telik odaérni bárkinek (kivéve a Belső Idő  diszciplínát), ami alatt a boszorkány Rettegést varázsol a 
pákászra. Ha a karakterek lassan közelítenek, úgy egy Pszi-megfékezéssel áll lesben, amit a 
lesújtás pillanatában elhasznál, majd felhasznál egy szellemi frissesség italát. A két lehetőség közül 
bármelyik elég a pákásznak ahhoz, hogy az első vágást elkerülje annyira, hogy ne haljon bele – 
kivéve az első eset rohamának természetes 00-ját, de van ilyen. Ezután a karaktereket visszarántja 
a jelenbe. Tervét úgyis megvalósította. Ekkor lásd a Harmadik rész Beteljesedett c. részét. Ennek a 
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módszernek a hátránya, hogy a karakterek nem ismerik meg a boszorkány tervét – semmit nem 
fognak érteni az elkövetkezőkből. Ha a pákász valamiért – mondjuk varázslattól – mégis meghalna, 
úgy az állkapocs újbóli használatával ismét a búzamezőn teremnek a karakterek, s a pákász a 
távolból közeledik. Ezen nem engedi elcsúszni tökéletes tervét. 
 
 Ha szóban a pákásznak támadnak, úgy az megpróbálja megvédeni magát, a parasztok 
segítségét hívja és úgy bizonyítja, hogy ártatlan: ő minden nap ezen a környéken halászik. Ha 
meggyőzi a karaktereket, szívességből elviszi őket városába, aminek van egy igen nagy előnye: 
nem kell az átutazók medálját viselniük, hanem az ő helyieknek jutó amulettjét is használhatják – 
őt már úgyis ismeri mindenki és mondhatja, hogy a vízbe esett. Egyébként mindenben ilyen 
kedélyes és szívélyes, udvarias, szerény és szeretetteljes – nyoma sincs alakjában a gonoszul 
csillogó szemű, meggyötört, görnyedt pákásznak, akit tizenöt év múlva láttak. A ruházata is más. 
Szívesen beszél az Ellana-templomról is, mint a város nevezetessége. 
 
 Egy szó, mint száz – elérnek a városba. A város térképe a fejezet végén látható. 
 A várost félkörként övező, kétembernyi magas, embernyi széles, fehér falakon nincs bástya 
vagy őrtorony, ahogyan a torony is láthatólag templomhoz tartozik. Mintha az itteniek nem 
ismernék a háború fogalmát. A főkapun kiválóan látszik a lótusz, Ellana istennő szent szimbóluma, 
alatta pedig a csillaglant és az udzs-szem sokkal kisebben. A főutca macskakövesen vezet be a 
főtérre – ahol a már innen is látható Szerelem Úrnőjének temploma magasodik – majd tovább 
megy egész a kikötőig. A főutca mellett szép kőházak magasodnak, amelyek csúcsos tetőikkel 
kihívóan várják a vendégeket – ugyanis ezek közül néhány igen kellemes bordély, a többi 
kereskedők, fogadósok tulajdonában áll, van két mákonyos ház és végül számos kézművesműhely.  
 A városban egyébként egész Yneven meglehetősen szokatlan helyzet alakult ki: a 
kézművesek ingyen adják áruikat, mert cserébe a város vezetése – a Szépség Nagyasszonya, 
Ellana főpapnője (más helyen az ilyet hercegnőnek nevezik) – ellátja őket annyi pénzzel ami az élet 
fenntartásához kell, hogy cserébe önzetlen alkossanak. Ez nem igaz a többiekre – a mákonyfüvek, 
az étel, a fogadó és a kereskedők által forgalmazott dolgok már pénzért cserélnek gazdát. Piac 
nincs, a házak egyik szobája van eladó-helyiséggé alakítva. 
 A főtéren szépséges szoborhármas, Ellana gyönyörű alakja lábainál Noir alszik csuklyában, 
udzs-szemmel, a talapzaton Alborne ül és csillaglantot penget. 
 A városőrök figyelnek, hogy e területen és a közelében ne legyenek koldusok se – begyűjtik 
őket és ispotályban kicsit rendbe teszik szerencsétleneket, majd munkát és fedelet adnak nekik. 
Ezért lehet, hogy a karakterek eggyel sem találkoznak. Sajnos azonban tolvajok sincsenek – olyan 
sok pénz nincs az egész városban, ami van, az meg csak bizonyos időnként bizonyos személyek 
között mozog – nem éri meg egyszerűen tolvajnak lenni. A néhány próbálkozót nyilvános 
megalázással és kitoloncolással büntetik. 
 
 A karaktereknek hagyjunk naplementéig szabad cselekvést – erre az időre a boszorkány is 
elszakad a csoporttól. Ha fogadóba térnek, biztos, hogy találkoznak egy dalnokkal, akivel 
verspárbajra is kélhetnek, nagyszájú párbajhősök várják, hogy legyőzhessenek valakit, emberek 
arra, hogy téríttessenek – vagy hogy Noir szentélyében próbálják ki a szerencséjüket vagy 
méregellenállásukat, esetleg Ellana-szentélyében próbáljanak meg a szexualitás legmélyebb 
rejtelmeibe betekinteni, mint „szenvedő” alany. Mindenki megtalálhatja a maga számítását. 
 Egyet érdemes észben tartanunk: az emberéletért börtön jár. Azonnal és örökre. 
 Ahogy a parasztok mondhatták, valóban mindenhol kérik a csapattól az amulett 
felmutatását – másképp mindenhol tízszeres árat kérnek. A medált felmutatva minden tárgy az 
ETK-ban meghatározott ár másfélszereséért kapható. Ha valahonnan szereznek helybéli medált, 
úgy az ETK-ban meghatározott ár háromnegyedét kell kifizetniük. Ez igaz minden árura és 
szolgáltatásra. 
 A boszorkány időközben rájuk talál, és éjszakai szállásnak a Narancs levendulát fogja 
javasolni – Sugallat varázslattal. Odabent még fogyasszanak el egy italt – ha más nem, egy vendég 
meghívja őket – de ahogy feltápászkodnának, hogy aludni menjenek, egy nő (Velara asszony) 
fordul kétségbeesetten a karakterekhez...
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 Kegyetlen szenvedély 
 
 „Maguk olyan kalandozó-félének látszanak [esetleg „Maguk olyan jó embereknek 
látszanak”]... Segíteniük kell nekem...” - ezzel elsírja magát. Megnyugtatva – két tömény már elég 
is neki (az első után még nagyon szipog és fel-felnyög szegény) – elmondja, hogy ha egy félreeső 
helyre viszik, elmondja, hogy mi a baja. 
 Meghalt Velina, az egyetlen, szeretett lánya. Itt megint elsírja magát. Mindent kérdezni kell 
tőle, ami az elkövetkezőkben le van írva. 
 Elmondja, hogy az az utolsó hitvány Quator az oka, aki azt hiszi, mindenkinek be tudja tíz 
arannyal fogni a száját. 
 Aztán, hogy nem tehet róla, adósságai voltak mindenfelé – el kellett adnia gyermekét egy 
bordélyba egy kerítőnek, Quator pedig 10 aranyat fizetett érte. 
 Aztán elzokogja, hogy ő nem tudta, hogy ez lesz. 
 Aztán azt, hogy a lánya nem sokkal később szörnyű sebekkel tért haza a külvárosban lévő 
kis otthonába. Utolsó szavaival elmondta, hogy az az ember egy démonfajzat, akinek meg kell 
halnia, mert a kínzókamrában sokan halnak még meg az ő örömére. Ez a kamra a falban van, csak 
meg kell találni. 
 Aztán hogy a hatóságok semmit nem találtak Quator lakhelyén, de a lányában talált egy 
kulcsot, ami szerinte a kínzókamra bejáratához való. A hatóságok azonban nem találtak ajtót amit 
nyitott volna a kulcs, és nem foglalkoztak többet az üggyel. 
 Aztán, hogy a karaktereknek fejenként egy aranyat ajánl ha kiderítik, mi lett a lányával, és 
ezzel együtt tízet, ha – amennyiben jogosnak találják – megbosszulják a lánya halálát. 
 
 A karaktereknek nem kötelező elvállalni a feladatot – voltaképpen az egész csak egy kisebb 
közjátékra való. Aithne ezúttal nem szól bele a döntésbe semmilyen módon – bár már fontolgatja, 
hogy ha ez a dolog elhúzódik, bajok lehetnek bosszújával. 
 Amennyiben a karakterek úgy döntenek, teljesítik Velara asszony kérését, úgy a boszorkány 
előbb egy Mágia felfedése varázslattal felismeri a tárgy mágikus voltát, majd – lévén az ő 
érdeklődése is felkelt – egy Sugallattal indítványozza, hogy még ezen az éjszakán járjanak a dolog 
végére. 
 Amennyiben a karakterek elutasítják a kérést, Aithne megnyugszik, s hagyja aludni őket – 
valamennyire... Ekkor lásd a következő részt, különben lásd a továbbiakat. 
 
 Velara asszony ezek után örömmel vezeti a karaktereket annak az utolsó hitvány 
Quatornak, rendes nevén Quator de Sarasta személyének kúriájához. A nemesi ház két kisebb 
toronnyal és egy fallal is büszkélkedhet, ám, talán Velara szavai miatt, az egész sokkal 
komorabbnak és kísértetiesebbnek hat, mint társai. Az előtte lévő téren egy csuklyás szobra 
szintén nem dobja fel az összképet még akkor sem, ha csak Noir egyik vándor tanítójának, Ulprus 
Sarastronak a szobráról van is szó. A komor, bár kaotikus mintákkal díszített kapuk terméskő falba 
ágyazva magasodnak a karakterek felé jó fél-egy lábbal, előttük három városőr, és még négy a fal 
mentén – Readban ugyanis a kúriákra ők ügyelnek éjjelenként. A karaktereket természetesen nem 
engedik be – ártalmatlanná kell tenni mindhármójukat, méghozzá hangtalanul. Meglehetősen 
figyelmesek, így a legnagyobb esélye a mágiahasználóknak van – vagy az íjászoknak; a játékosok 
valószínűleg úgyis kitalálnak egy módot hogy ártalmatlanná tegyék őket. 
 Ha a karakterek bemásznak a falon, ami nem egyszerű feladat a szürke, csiszolt köveken – 
csáklya, mászókarmok vagy mágia nélkül bajosan lehetséges –, a benti éjjeli őrök kiszúrják őket és 
azonnal tolvajt kiáltanak, s a karaktereknek menekülniük kell – ekkor, amint megpihennek – 
esetleg amennyiben harcolnak, s börtönbe kerülnek (nincs más út), akkor lásd a következő részt. 
 
 Mert hát nem itt van a lejutásra való megoldás. Ha a városőrök kiiktatása után hőseink 
legalább egy percet a fal mellett töltenek azzal, hogy a bejutáson agyalnak, a kulcs húzni kezd a 
fal felé, vagy megemelkedik és hozzáér. Ahogy hozzáér, a falon az illesztések arany színnel 
felizzanak – és egy kaput rajzolnak ki távolabb. 
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 Belépve rajta egy kisebb folyosóra érkeznek a karakterek – ahol négy-öt lépésnyire egy 
nagy vasajtó zárja el az utat. Az ajtó arasznyi vastag, egyszerű, befelé nyíló alkalmatosság – 
kilincs, kulcslyuk vagy bármi ilyesmi nélkül. A fal és az éle között vékony résen fény szűrődik ki. És 
női sikolyok. Fájdalom sikolyai. 
 Az ajtó betaszítható; ehhez Erőpróbát kell tenni -5-tel. A vasajtó 10 SFÉ-vel rendelkezik; 15 
STP leszedése után be lehet rajta látni, a belépéshez egy átlagos termetű (175 centi, 80 kiló) 
férfinak 60 STP-t kell leverni, hogy át tudja magát passzírozni. Az viszont nagyon hangos ám. 
 Zárnyitással, a megfelelő eszközök birtokában – erős zsineg, három acélkampó, egy 
fémhuzal (általános zárnyitókészlet része) és egy tőr meg is teszik, ha közben egy kardlappal 
felfelé tolják az ajtót, gond és hang nélkül kinyitható. A fentiek közül minden eszköz hiánya, 
amennyiben legalább egy van, -10%-ot jelent a próbára. 
 Odabent egy lépcső vezet lefelé, hideg fokai hívogatják és taszítják is a karaktereket. Ha 
erőszakkal jöttek be, odalent a pincében minden bizonnyal meghallották őket, így a lentiek közül 
hárman már nyílpuskával lesben állnak és lelövik a belépőt – rosszabb esetben a benézőt – majd 
utat hagynak három másiknak, akik kivont karddal rontanak a belépőkre. Statisztikáikat a hóhérok 
címszó alatt találod a fejezet végén. Rendes – gondolkodós – esetben üres, alvadt vérrel borított 
lépcsőket látnak. 
 Az ajtót kinyitva mindenesetre teljesen biztossá válik: a sikolyok innen származnak. A 
karaktereknek, nyomukban a boszorkánnyal, lemenve borzalmas látványt kell átélniük. 
 A pince tíz különböző rémületes kínzóeszközzel van felszerelve, minden eszközhöz egy, 
különböző színű csuklyát és leplet viselő hóhér és egy szerencsétlen, fiatal lány tartozik. Minden 
kínzóeszköz egy kisebb, 1,5x1,5 lábas beugróban van elhelyezve; a szín, ami mind a tíz leírásában 
helyet kapott, a hóhér leplének színét jelenti. A terem közepén egy hatalmas trónus áll úgy 
kialakítva, hogy az ülő részén csúszva áthelyezhesse magát úgy a rajta ülő, hogy szakaszosan bár, 
de az egész termet belássa. Ennek a lábánál tíz kard és öt nyílpuska van elhelyezve.  
 
 Első: Egy kerék, mely a lánnyal együtt úgy forog, hogy egy késekkel felszerelt abroncsot 
súrol, mely minden fordulatnál összevagdalja a szerencsétlent, de mivel csak egy kicsit vág be, 
sokat szenved, mielőtt belehal a fájdalomba. Fehér a szín, ami ide tartozik. A kereket a hóhér 
forgatja egy kiálló facövek segítségével. 
 Második: A lány megkötözve fekszik, s felette egy arasznyival egy másfél láb hosszú, két 
arasz széles, ujjnyi vastag fémlap van, melyre folyamatosan izzó parazsat tesz egy égkék leples 
hóhér, ezzel lassan megolvasztva a lapot. A vas lecsöpög az alatta fekvőre. 
 Harmadik: A kínzóeszközön nincs lány. Egy hatalmas, izzó vasdarab látható ott, mellette 
egy hatalmas kalapács és két lapát. A hóhér tengerkék ruhát visel, s éppen egy nagy lapát forró 
szent önt a rúd végét lehajtva az üreges nyílásba.  
 Negyedik: A lány mind a négy végtagja egy-egy lánchoz van erősítve, melyek lassan 
eltávolodni látszanak egymástól, így szétszakítják magát a testet, ami egy izzó fémlapra esik rá, 
ami felett násfél arasznyira van kifeszítve a lány. A hóhér egy világoszöld leples alak, a falon egy 
kerékkel húzza szét a láncokat.  
 Ötödik: Egy székre láncolt lány fejére izzó vasharangot tesznek sapkaként, mely lassan 
megsüti az agyát – a sötétzöld szín ruhás hóhér a harangot mindig hevíti, figyel arra, hogy nehogy 
kihűljön, s a lány megmeneküljön.  
 Hatodik: A lány egy hatalmas üstben vergődik, melybe egy láncon eresztik lassan, amire a 
feje fölött gúzsba kötött kezével van ráakasztva. A rózsaszín ruhás hóhér egy nagy keréken ereszti 
lassan bele a forró vizes – vizes? – üstbe a sikoltozó lányt. Derékig van benne.  
 Hetedik: A falhoz láncolt lánytól öt lábra egy citromsárga ruhás hóhér egy nagyobb 
fúvócsővel percenként tízszer tűket lő belé, amit csak akkor hagy abba, ha a lány testét 
elborították már a tűk.  
 Nyolcadik: A falhoz láncolt lánynak testét izzó acélkarikákkal felszerelt korbáccsal verik 
elölről, hátulról. A nemi szerveket időnként forró vaskarmokkal kaparják. A hóhér leple barna színű.  
 Kilencedik: Megmérgezik a lányt, mely belülről marja, égeti, szaggatja beleit. A lánynak egy 
lila ruhás férfi adja be a mérget, s ő figyel arra, hogy ha esetleg a lány kihányná azt, azonnal 
lenyelesse vele a következő adagot. A lány görcsökben fetreng, üvölt, és ő hal meg utoljára.  
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 Tizedik: Egy vaskeretbe kezénél s lábánál fogva kifeszített lány felé két oldalról izzó 
parázzsal teli vasketrec közelít, ahogy a vörös ruhás hóhér teker egy kereket. 
 A trónon középen Quator ül, háttal a belépőknek, hangos röhögéssel adva tudtára 
szolgáinak: élvezi a látványt. 
 
 A képet látva Aithne legkésőbb ezen a ponton felfedi magát – és vad gyilkolhatnékjában 
összes Pszi-pontjával Pszi-ostromban bontja le a nemes statikus pajzsát, majd Lángoszlopok 
varázslattal emészti el az összes hóhért, végül Futótüzet uszít Quatorra. Ezután lehúzza a gyűrűjét, 
a karakterekre rárivall: „MEGÖLNI EZT A FÉRGET!KISZABADÍTANI A LÁNYOKAT!”, majd dühödten a 
férfi felé fordul, és felhúzza gyűrűjét. A Hatalom amulettjéből visszanyeri varázserejét majd felhajt 
egy Szellemi frissesség italát. Közben „a féreg” Ranagoltól származó szakrális hatalmánál fogva egy 
Tisztító korbácsot idéz. Innentől minden a karaktereken múlik. Láthatatlanul a boszorkány később 
végezni a pappal, de jobban kijönnek a csatából, ha kiveszik a részüket. A pap elsősorban magát 
fogja erősíteni, a boszorkány egyértelműen támadni fog folyamatosan, a karakterek pedig azt 
teszik, amit jónak látnak. 
 
 Ha ebben a fejezetben kerül veszélybe a karakterek élete, a boszorkány minden lehetősével 
közbeavatkozik – nem akarja, hogy egy ilyen apró hibán csússzon el az egész terv. Ez lehet egy 
direkt sebző varázslat, egy Sugallat – ezt nagyon kedveli – vagy egy Gyógyital a sérült számára. 
 
 A karakterek a felbukkanó boszorkány elé kérdéseikkel remélhetőleg nem a lányok 
megszabadítása előtt állnak, mert akkor a szerencsétlenek igen nagy eséllyel meghalnak – Aithne 
is ezt mondja, de megígéri, hogy ha a megkínzottak a felszínre kerülnek, úgy ő is elmond mindent. 
 
 A lányoknak (30+2k10)% esélyük van az életben maradásra, amit minden fertályórában 
1%-kal meg kell növelni, amíg el nem érik az 50%-ot. Onnantól kezdve stabilizálódtak és egy 
napig kihúzzák, ha nem kapnak segítséget. Csakhogy kapnak – méghozzá a városőröktől. 
 
 Amint felérnek, Aithne elfut a városban, egy városőr után, akit odahívva megmutatja nekik 
a lányok testét. Az egy „Az istenekre, ez borzasztó!” felkiáltással társai után rohan. Aithne 
indítványozza, hogy térjenek vissza a Narancs levendulába, hiszen van mit megbeszélniük. 
 
 Ha a karakterek valamilyen okból rátámadnak – és ez igaz minden további és megelőző 
modulrészre –, kénytelen mágiához folyamodni. A Kín szavát használja, ráadásul különleges 
képessége segítségével ezt 62 Mp-ért, de kétszeres erősítéssel hozhatja létre – azaz 64E ellen 
dobhatnak a karakterek mentális ellenállást. Ezután ismét felhúzza Aluro mágikus gyűrűjét, majd 
felhajtja a Hatalom italát. 1 kör múlva cselekvőképessé válik, s megkísérli meggyőzni a 
karaktereket arról, hogy nem kíván nekik rosszat – sőt, segítségével az egész Démoni Háború 
elkerülhetővé lesz. Csak annyit kér, hogy hallgassák meg – cserébe megszünteti fájdalmukat. Ha a 
karakterek nem hisznek neki, elmondja, hogy neki köszönhetik az életüket, mert a démon első 
gyermeke végig – a gyűrűvel – velük ment, ő rendezte el a gyilkosságokat, ő rendezte el a 
karakterek megkínzását és ő miatta esett el a fogadóház. 
 
 És ő tartózkodik most gyanútlanul a pákász testében, hatalma töredékével, ebben a 
városban. 
 
 Aithne most az egyszer, régóta először, majdnem teljesen igazat beszél. 
 
 Ezután remélhetőleg nem próbálkoznak semmivel a karakterek – a biztonság kedvéért 
azonban a fogadóig a boszorkány nem veszi le a gyűrűt. Ha ezután megint rátámadnak, úgy ismét 
felkerül a gyűrű, majd a Repülés itala és a Sebezhetetlenség itala következnek, majd mágiával 
végez a karakterekkel. Ennek azonban van egy nagy hátulütője. Az itt elhalálozók számára már 
nincs visszatérés.
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 Beszélgetés a Narancs levendulában 
 
 A boszorkány meghívja a valószínűleg igen döbbent karaktereket valamire – javasolja a 
narancsos levendulateát, ami a hely különlegessége (pálinka formájában is kapható!) – majd az 
ital társaságában nekikezd a történetének. 
 Ott kezdi, hogy nem sokkal a démon manifesztációja előtt férjhez ment Qunzais egyetlen 
toroni felmenőkkel bíró nemeséhez, Khirrad Duh Ayreshez, de a démon megjelenése mindent 
elrontott. A kőtábla hatalmától és a démon illúziójától félrevezetve segítette a jó cél érdekében 
meghalt pyarroni küldöttek elleni harcot – a démont elűzni készülő varázslót ő ölte meg. 
 Aztán a démon tovább vezette az orránál fogva. Akkor már tudta, de nem tudott ellene 
tenni – a mágia leküzdötte az elméjét. Ezért inkább játszott tovább. Mintha kedvelné, felnézne a 
démonra, mesterének tekintené – emlékezett még, milyen volt, mikor valóban így nézett valakire – 
, hiszen tudta: Xyroth (ahogy ő nevezi) nem ért az emberek érzelmeihez. Volt valaki azonban, aki 
értett. 
 Aluro ves Krossasról is beszél, aki mindenben „befeküdt a démonnak” és annak vizslatta 
meg a lelkét érzelmileg, akinek csak Xyroth akarta – kivéve őt. Ő egy bájitallal igen gyorsan a 
maga pártjára állította, és azóta folyamatosan játszik vele, hogy ne bukhasson le. Azt is elmondja, 
hogy a démont azért nem tudták elűzni, mert hol megjelent, hol eltűnt a csatatéren – pontosan 
tudta, milyen fegyverek léteznek ellene ellenfelei kezében –, s hogy ezeket a varázslókat általában 
Aluro végezte ki mágikus párbajban. 
 
 A vállalt kockázat megérte: a démon teljes megtévesztettségében hatalmának egyhatodát 
adományozta a boszorkánynak, mielőtt elhagyta volna ezt a világot. Ez az, amit ő ki fog használni 
ahhoz, hogy végezzen a szörnyeteggel. Ezt készítette elő végig a háború alatt több lépésével. 
 A shalurok ébresztésével, a farkasok tenyésztetésével, a démoni vérrel való 
kísérletezgetéssel mind Aluro figyelmét kívánta lekötni – így könnyebb volt játszani. A béke 
kiharcolása volt a legnehezebb, de a harmadik gyermekkel szemben Aluro, szerelme miatt, mellé 
állt: megszületett az egyezség. 
 Beszél Dachaul állkapcsáról is, aminek a segítségével most itt vannak. 
 Meg arról is, hogy a varázsló ezen az éjszakán véglegesíti a testátvételt a pákász testében – 
ha volt ilyen, elmondja, hogy ő nem engedte, hogy a pákász életét kioltsák. Elmondja, hogy Aluro 
milyen rituálét hajt végre, és azt, hogy ebben nem megakadályozni kell, hanem megzavarni. 
 
 És végre azt is elmondja, hogy a karakterek, ha meg akarják menteni a tartományt a 
háborútól, akkor azt most kell megtenniük. Ismerteti a tervet is. A karakterek bejutva a rituálénak 
helyt adó pincébe megtörik a földön lévő, vérből készített rajzolatot. Ezután a boszorkány 
visszajuttatja őket a jelenbe. Fontos, hogy őt ne lássa meg a varázsló. 
 
 Azt is elmondja, hogy ezután a jelenben Aluro rájuk fog támadni a múlt kellemetlenségei 
miatt – egy évet csúszott az eggyé válása a testével a kis hiba miatt. Ő azt fogja tanácsolni neki, 
hogy a démont idézze meg a pondrók elpusztítására, aki, mivel kedveli az effajta játékot, meg 
fogja ezt tenni. Akkor pedig a tomboló démont magára hagyja a jelenben – és a múltba viszi vissza 
mindannyijukat. A férjével együtt, aki azóta megtért Pyarronból egy varázstárggyal – amit a többi 
vezetőnek a béke meghosszabbításáért folytatott erőlködéseként magyarázott –. Az Artha melletti 
csatába. Itt a varázstárgy segítségével megköti a démont – az nem tudja majd használni 
mágiájának jelentős részét –, majd a karakterek segítségével vagy anélkül végez Aluroval. Egy 
másik időutazással a helyszínre az eseményekre felkészített varázsló pedig egy védőkörben állva 
elűzi a démont. A mentális befolyás megszűnik. A sereg megadja magát. A háború ott véget ér. 
Khiddón megmenekül. 
 
 Ezután még egy kör italt fizet a karaktereknek, majd Személy megkeresésével megtudja, 
hol van Aluro, majd elindul a karakterek élén. Úgy érzi, hamarosan vége.
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 Rituálé 
 
 A karakterek útja a város falain kívülre, egy második fallal körülvett nekropoliszba vezet. 
Tehát Aluro stílusosan nem pincét – kriptát választott a rituáléhoz. Fellegek takarják el a teli vörös 
holdat, metsző, hideg szél fúj, kísértetiesen susog a nádas és a búza, valahol a közelben felvonyít 
egy toportyán. És halk, fojtott sikoly hallatszik a temető falai mögül. 
 
 A temető terméskőből rakott fala könnyedén mászható (+10%), de a harciasabb kedvűek 
akár a koponyával és az alatta tekergőző fekete rózsa faragványaival díszített, egyébként régi és 
korhadozó faajtót is beszakíthatják (Erőpróba -2-vel belöki (ha rohamból közelítenek és a próba 
úgy sikerül, az egész beszakad); 40 STP leverése szétzúzza. 20 STP leverése bejárhatóvá teszi). 
Odabent az élőholtaktól nem kell tartani. Egészen a megfelelő kriptáig. Ott már nem számít a 
szentelt sírok tömege: Aluro mágiája keltette életre ezeket a szörnyeket. A boszorkány ismét felölti 
gyűrűjét.  
 
 Az egykor gyönyörűen megmunkált, mára sírrablók keze nyomán megcsonkított kripta 
szájánál másfélszer annyi gahul várakozik, mint amennyi a karakterek száma – mindőjüket három-
három döglött varjú figyeli a közeli fák ágairól – mind a Kapcsolattal felruházás hatása alatt álló 
testvérek, így a gahulok harcértékei javulnak. Ké +14 Té +30 Vé +30. A karakterek, némi 
megfigyelés után rájöhetnek, hogy a varjak mindig akkor kárognak fel, amikor vagy az élőholt, 
vagy ők támadnak. Ennek felfedezésére Érzékelés-próbát tehetnek -20% módosítóval – ha 
abbahagyják a harcot, úgy +20%-kal. A boszorkány a harc harmadik körében döbben rá erre – 
ekkor pedig Tűzbogarakat indít útjára a károgó élőholtak ellen. Gahulonként az első két megölt 
varjú -2 Ké – 10 Té -10 Vé módosítókkal sújtja a harcoló holtakat – az utolsó megölése pedig -10 
Ké -20 Té -20 Vé módosítókat ér. A varjak a zaurakok harcértékeivel bírnak, és -15 Ké -25 Té -25 
Vé levonásokkal harcolhatnak – mert figyelnek. 
 
 
 Az összes élőholtat könnyedén el lehet pusztítani, méghozzá viszonylag egyszerűen. A 
varázsló kriptája melletti másik boltozatban, pentagrammák tömegében van elhelyezve az összes 
Mágikus gyertya, ami ezeket a lényeket e síkhoz köti. Igaz ez a gahulokra, a varjakra és a 
kriptában várakozó árnyakra is. A gyertyák elfújásával ezek a szörnyek azonnal semmissé tehetők. 
A varázslókon kívül ezt a legtöbben csak valami hasonló jellegű ismeretet adó képzettség 
segítségével – Legendaismeret Mf, Démonológia Af, Rúnamágia Af, Mágiahasználat Af – tudhatják; 
a papok és a boszorkánymesterek -2-vel dobhatnak Intelligencia-próbát, hogy hallottak-e már 
ilyesmiről. 
 Ezt a kriptát Aluro egy Elemi Erő fallal zárta el, ami az 1 lábx1 láb bejáraton 55 E-vel létezik 
egy napra kitolva, így 55 Sp-t megfog. A 135 fontot, vagy annál többet nyomó karakterek azonban 
átsétálhatnak, ahogyan az 55 fontnál nehezebbek átfuthatnak rajta anélkül, hogy bármi ellenállást 
éreznének. Még egy lépés be, és működésbe lép egy csapdapár, öt Kisugárzó varázsjel a belépő 
lába alatt és egy a plafonon, észrevételükre -50%-kal Észlelés-próba  vagy Csapdakeresés-próba 
tehető. Az első a plafonon érzékel 1 láb sugarú gömbben; aktiválásakor egy Őslég-csóva jön létre 
20 E-vel a földön, ami elegendő ahhoz, hogy a karakterek a földre essenek. A 80 fontnál 
könnyebbek 1k3, a 60 fontnál könnyebbek 1k6, a 40 fontnál könnyebbek pedig 2k6 Sp-t is 
szenvednek. Ezután jön a dolog kellemetlen része: a padlón öt, érintésre aktiválódó Kisugárzó 
varázsjel van elhelyezve, amiből az elvágódó áldozat 1k3+2-t aktivál – ha nagydarab, akkor 
mindet. Ennek eredménye varázsjelenként egy, a légcsóvától két szegmens időre Időzített 
Tűzkitörés 3E-vel. Ez további 3k6 Sp-t okoz rúnánként. Mivel azonban a tűzkitörés nem jár 
légmozgással, a gyertyák meg se rezzennek. A karakterek feltehetőleg igen. 
 A legegyszerűbb lehetőség, ha átrohannak az ajtón majd a rúnák között is – ekkor a kitörés 
csak 2k6, esetleg 1k6 Sp sebet okoz, és nem tehetetlenek vele szemben – tehát például egy 
pajzsot ránthatnak oda sikeres Gyorsaság-próbával, ami semlegesít 1k6 Sp-t. 
 A csapdák kisütése után a gyertyák szabadon elfújhatóak. 
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 Aluro kriptájába lejutva két szép, de megcsonkított domborművű szarkofág között el tudnak 
siklani a karakterek, hogy egy lefelé vezető lépcsőt pillantsanak meg – egykor a családi kincsek 
közé vezethetett, amit a sírrablók mára már természetesen elvittek. Odalentről kántálás hallatszik. 
A lefelé igyekvő a fél láb széles, nyirkos-csúszós járaton lassan és vigyázva kell menjen – az ide 
idézett árny a legrosszabbkor támad (a Meglepetés módosítóival hősünk Harc helyhez kötve 
módosítói mellé) a legbátrabb karakterre. A szerencsétlen, ha megsebzik, Ügyesség-próbát kell 
tegyen annyi levonással, ahány Ép-t sebződött, melynek sikertelensége esetén leesik a lépcsőn; ez 
további 2k6 Sp-t jelent a zuhanás szerint kiszámolva (azaz ha a sebzés eléri az Állóképességet, a 
fennmaradó mennyiség az Ép-ből vonódik le). A karakterek szerencséje, hogy a varázsló odalent 
Transzban van. Nem hall és nem lát semmit. Ez a szerencse. Az, hogy még annyi árny őrzi, ahány 
karaktered van még életben, az a szerencsétlenség. 
 
 Ha leállnak harcolni, feltehetően életüket vesztik. A boszorkány fennmarad a felső szinten, 
hogy Aluro nehogy meglássa. Odalent egy háromszor három méteres helyiségbe körbe vérből egy 
kör van felmázolva, beljebb egy kisebb, a kettő között pedig szimbólumok – még mindig vérre. 
Aztán az elmaradhatatlan pentagramma, a közepén újabb körrel – és ide kerül a folyamatosan 
kántáló, vöröslő aurában világító, varázsjeleket a levegőbe író Aluro. Az ötágú csillag ágai között 
pulzáló szimbólumok, csúcsain meztelen, kivéreztetett lányok holttestei. Ha látták, az egyikben 
felismerik a pákász lányát is. 
 
 Az elkenéssel azonban sajnos lesz egy kis gond, amit a boszorkány elfelejtett megemlíteni 
(mivel nem is tudott róla). A rajzolat rúnának minősül. Ennek megfelelően kell eljárni. 
 Egy Rúnamágia Af és egy mágikus tőr kezeli a gondot – ha csak az egyik van, nem elég. Az 
előbbi a kisebbik gond – ha másképp nem megy, Aithne odaadja tőrét; az utóbbi a nagyobbik: a 
rajzolat megtörésével ugyanis a pentagramma felrobban, és a felhasznált 90 Mp függvényében 
elvész – ami 18k6 Sp-t okoz, mintha tűzkitörés lenne – mindenben arra hasonlít (terjedés, sebzés, 
kötelező Ép sebzés), kivéve, hogy a vízaura véd ellene. A karaktert a zavartalan megtörésben, ami 
2 kör tanulmányozásba és 3 szegmensbe telik, igencsak akadályozhatják az ott keringő élőholtak – 
remélhetőleg társai azért segítségére sietnek. Másképp még a megfelelő képzettség birtokában is 
felrobbanhat a rúna – minden egyes szegmens, amivel a 23 előtt megtöri a jelet, 5%-ot jelent arra 
nézve, hogy a jel kisül-e. Reméljük, nem kapkodják el... 
 Főleg mert a rajz megtöréséről a varázsló is értesül – és azonnal magához tér. Mivel ő maga 
a belső varázskör, egy 100 Mp-vel készült Védő varázskör közepén áll, ezért 100-as SFÉ-vel bír a 
hatás ellen, azaz legrosszabb esetben is „csak” 8 Fp-t és 2 Ép-t sebződik (kivéve ha nekibuzdult 
hősünk ezt törte meg előbb, ám a körülmények miatt ez igen valószínűtlen). A karakterek ekkorra 
feltehetőleg nem lesznek ilyen jó helyzetben. 
 Ha túlélték a robbanást – ami már magában szép teljesítmény (az árnyak mind 
belepusztultak), kénytelenek Aluro Kisajtolását is átvészelni – aki mind a 100 Mp-jét visszaköveteli. 
Ez a 20 láb sugarú körön belül tartózkodóknak – Aithne a biztonság kedvéért a temető bejáratáig 
vonult vissza – ami kínzó fájdalmak közt jelentkező, nyílt sebbel nem járó 5k6 Fp veszteséget 
jelent. Ezután, ha még mindig van életben lévő karakter, gyorsan Elemi mágiával fejezi be annak 
földi pályafutását. 
 
 Ha a karakterek sikeresen megtörik a rúnát, a boszorkány azonnal üzen: „felfelé!”, és a 
temető kapujában már izzik a nyakában Dachaul állkapcsa. Sikerült? 
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Quator kínzókamrája 
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Aluro rituáléjának kriptája 
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A kripta, ahol Aluro élőholtjainak gyertyái égnek 
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Quator de Sarasta, a szadista readi 
 6. szintű pap; Halál; Ranagol 
 
 Quator azért hagyta el szülőhazáját, Gorvikot P.sz. 3685-ben, mert túl hevesek voltak az 
érzelmei, kicsapongásai pedig még az ottani ízlést is elborzasztották. Readba két évvel ezelőtt 
érkezett, s fél évig meghúzta magát, aztán elkezdett szervezkedni. A bordélyoktól hemzsegő 
városban nem volt nehéz pénzért hallgató kerítőnőt szereznie, némi mágia segítségével pedig 
képes volt kínzókamráját tökéletesen elrejteni. Hóbortból – és kihívásként a városnak – minden 
halálra kínozott lányban elhelyezett egy kulcsot, ami elvezette a kíváncsiakat a kamrába. 
 Ranagol papja erőteljes alkatú, borotvált fejű, szakállas férfi, feje búbján egyetlen 
hajfonattal, benne ólomsulymokkal. Amikor rátörnek, félmeztelenül, saruban és egy dereka köré 
tekert fekete szoknyában találnak rá. Nincs vele az áldozótőre – helyette korbácsot idéz. 
 
 „Poklok kínjai közt vesztek oda, hitetlen kutyák! Ranagol nevében!” 
 
 E: 17 Gy: 14 Ü: 14 Áll: 15 Eg: 17 Sz: 17 Int: 16 Ake: 16 Aszt: 15 Műv: 16 
 
 Ép: 13 
 Fp: 33 
 Mp: 48 + 10 (Mozaikmágiára) 
 ψp: 31 
 AME: 36 
 MME: 37 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Mágiahasználat (Mf) 
 
 gorviki (5) közös (5) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Korbács  1  18 56 98 - 1k10 (Sfé nem érv.) 
 
Hóhérok, Quator kínzómesterei 
 2. szintű kínzómesterek; Halál; Ranagol  
 
 Quatorral együtt hagyták el Gorvikot, akivel azóta is mindenben összetartanak. 
 Arcukat a szokványos csuklyán kívül egy démoni maszk is takarja, testüket lepel fedi. 
 
 E: 14 Gy: 12 Ügy: 13 Áll: 14 Eg: 14 Sz: 10 Int: 12 Aka: 12 Aszt: 10 Műv: 9 
 
 Ép: 8  
 Fp: 21 
 AME: 0 
 MME: 2 
 
 Képzettségek: 
 3 fegyver forgatása és Kínzás (Mf) és Kínzás elviselése (Af) 
 
 gorviki (4) közös (3) 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  12 32 82 5 1k2
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Aithne, Xyrothgabbargularthuseix második gyermeke 
 8. szintű boszorkány; Rend, Halál; Berkano 
 
 A gyönyörű Aithnére tekintve senki nem sejtené, hogy a Pyarroni Államszövetség egyik 
apró falujában egy parasztasszony gyermekeként látta meg a napvilágot. Pedig így volt – anyja 
azonban hamar pernyévé lett egy nekibuzdult inkvizítor máglyáján, az árván maradt leányt pedig 
senki nem karolta fel. Valahogy a fülébe jutott egy messzi északi ország, Toron kultúrája – és 
rájött, őt ez fogja érdekelni. Paraszti vére hajtotta toron felé, el a pyar képmutatástól, el a hazug 
emberarcú vallásuktól. Aztán khiddóni tartózkodási idejét a toroni Khirrad Duh Ayresszel való 
találkozása tolta ki: feleségül vetette magát. A démon felismerte a benne rejlő lehetőséget – nem 
úgy a veszélyt. Amióta akarata nélkül irányította hosszú időn át, azóta Aithne fejében egyetlen 
gondolat zakatol folyton: a bosszú édes, haragos zümmögése. 
 Fekete, hátközépig leomló hullámos haj ezüstszín tincsekkel tarkítva simul világos bőrére. 
Smaragdzöld szemei jól illenek ősi, nemesi vonású arcához. Alkata vékony, magas és kecses - 
mintegy 1,6-1,7 láb magas. Általában a toroni divatot követi - ha máshogyan nem lehet, hát a 
színekben, szimbolikus rajzolatokban, mintákban. Általában előkelő ruhákban pompázik, nem 
szeret a nemesi környezetnél lejjebb alacsonyodni - ha más miatt nem, hát "előadó-művészete" 
miatt "fellépőruhában" díszeleg. Ékszerek tekintetében válogatós - csak ezüstszín drágaságok 
jöhetnek szóba számára. Hatalom amulettjeit mikor csak teheti, hordja - nyíltan vagy kevéssé 
nyíltan. Aki esetleg felvilágosítást kérne a medál formájáról, vagy bármelyik szimbólum jelentéséről 
- megítélésétől függően - kap kissé vagy nagyon félrevezető választ, nagyon kivételes esetben fedi 
fel csupán az ékszerek igaz jelentését. Ujján körömgyűszű, rajta saját mérgével – amivel pokoli 
kínokat tud okozni az arra érdemesnek. 
 
 „Nem ellenetek vagyok. Annyit kérek csak, hogy hallgassatok végig... Kérlek!” 
 „Nem... A játszmának akkor van vége, amikor én mondom... Kedvesem...” 
 
 E: 10 Gy: 15 Ü: 15 Áll: 10 Eg: 15 Sz: 20 Int: 15 Ake: 15 Aszt: 20 Műv: 17 
 
 Ép: 8 
 Fp: 54 
 Mp: 64 
 ψp: 38 
 AME: 48 
 MME: 43 
 Sfé: 2 MGT: 0 Típus: varázsköpeny-selyemruha 
 
 Képzettségek: 
 kasztból származó alapképzettségek 
 Lélektan (Mf) 
 Éneklés/zenélés (Af) 
 Legendaismeret (Af) 
 Vallásismeret – kyr (Af) 
 Élettan (Af) 
 Lovaglás (Af) 
 Etikett (Af) 
 Ékszerészet és szabászat szakmák (Af) 
 Heraldika (Af) 
 Álcázás/álruha (Af) 
 Tánc (Af) 
 Hangutánzás (Af) 
 Érzékbecslés (Af) 
 
 közös (5) shalur (4) toroni (4) dzsad (2) kráni (2)
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 Különleges képességek (démoni vér): 
 természetes fegyverek csak sebzésük felét okozzák testén 
 Mágiaelnyelés varázslat használatakor csak az elnyelt Mp felét veszti el 
 képes egyszerre két emberre hatni a Bűbájokkal 
 képes naponta egyszer egy fertályórára láthatatlanná válni 
 körönként három Mp visszatér 
 pusztán Mp rááldozásával képes megidézni „atyját”, aki 2k10 körig tombol, majd hazatér 
 
 Fegyver  Tám/kör Ké Té Vé Cé Sebzés 
 Alap   1  18 35 90 5 --- 
 Tőr   1  28 43 92 - 1k6 (saját kínméreg) 
 Dobótőr  1  28 46 92 - 1k6 (saját kínméreg) 
 Körömgyűszű 1  28 36 90 - tű (saját kínméreg) 
 
 Méreg: 
 alapanyagok 8. szintű bármilyen méreg elkészítéséhez 
 saját kínméreg – „Bosszúszomj” 
  10. szintű idegrendszerre ható idegméreg 
  fegyver-, étel-, és légiméregként is megállja a helyét 
  azonnali hatású (1k10 szegmens) 
  rövid ideig ható (1k6x10 perc) 
  sikeres méregellenállás esetén minden harmadik körben 1k6 Fp és kábulat 
  sikertelen ellenállás esetén körönként 1k6 Fp és görcs 
 
 Varázstárgyak: 
 Varázsköpeny – 93 Mp, +2 Sfé 
 Hatalom amulettje (2 db) – lánc (veréb medál), gyűrű (farkas fej), karlánc (holló medál) 
 Gyógyital (2+2 db) – 8 Ép-t és 16 Fp-t gyógyít illetve 4 Ép-t és 8 Fp-t gyógyít 
 Szerelmi bájital (2 db) 
 Hatalom itala (3 adag) 
 Átváltoztatás itala – hollóvá változtatja, 1k6x10 perc 
 Repülés itala – levegőbe emeli, 1k6x10 perc 
 Sebezhetetlenség itala – 10E tűzvédelem 1k6x10 percre 
 Sebezhetetlenség itala – +10 Sfé 1k6x10 percre 
 Dachaul állkapcsa – l. a modul végén a kiegészítőkben 
 Mély tarisznya – öv, zseb forma
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HARMADIK RÉSZ 
 
 Shalur tábor 
 
 Ideális esetben a karakterek Aluro rúnájának megtörése után kerülnek ehhez a ponthoz – 
ami azonban talán mégis a legvalószínűtlenebb a fentiek tükrében. Ugyanúgy már a bevezető rész 
végén ide hurcolhatják a megkínzott karaktereket, mint ahogy az ostrom után ide kerülnek a 
holtak s a foglyok. A Loga-patak medrében sincsenek biztonságban, de ha elérték a pákászt, a 
shalurokkal legalább nem kell többet foglalkozniuk. Egy ideig. Éppen ezért ez a szakasz mindössze 
a modulvezetés folytonossága végett került ebbe a részbe – ha a karakterek korábban érkeznek 
ide, hát korábban vagyunk kénytelenek lemesélni nekik ezt a jelenetet. 
 
 A vadak tábora a modul indulásakor – vagyis a karakterek eszmélésekor – még négy részre 
van szakadva, ezért a karakterek, ha hamarabb kerülnek ide, mint a múltbéli utazás után, úgy egy 
(megkínzásuk után; 500 harcos), kettő (a fogadóház elestét követően; 750 harcos) vagy három (a 
Loga-patak medrében; 1250 harcos) shalur negyed szálláshelyére kerülnek. A négyet együtt csak 
múltbéli feladatukat követően láthatják – aminek során azonban tiszta képet kapnak a pontos 
nomád létszámról, azaz csak ekkor láthatják együtt az 1500 shalur harcost. Merthogy még ehhez 
jönnek a gyermekek, az asszonyok és az öregek, akik maguk nem vesznek részt a csatában. 
Összesen durván 3200 fő az egész tábor lakosainak száma – ami azt jelenti, hogy kétszer ennyi ló, 
megannyi ökör, számos kocsi és rengeteg nemezjurta látványa fogadja a karaktereket (a kisebb 
tábor esetén számoljuk durván kétszeres hadra nem fogható személymennyiséggel). 
 Minden öt-hét jurta egy-egy tűz köré van építve (a nagycsaládok egy-egy köre), amely 
körökre mind ki van szabva durván jurtánként egy hordó savanyú bor illetve az egész körnek egy 
ecetes hordó, amiben a húst tartják. Liszt és paprika hasonlóan minden háznak van kirendelve, 
ahogyan egy üres hordó is (az esővíznek). Minden három jurtára durván egy szekér jut, összesen 
száznál is több – ezeket a jurtakörök közelében helyezték el. Viszonylag nagy, marha vontatta 
járművekre kell itt gondolnunk, amelyekre durván annyi minden fér, mint egy kisebb ekhós 
szekérre. 
 A négy csoport közül háromnak van ifjúsámánja is, akiknek külön jurta van felállítva – 
méghozzá az öregsámán sátra körül. A négy csoport vezetőinek sátra hasonlóan van elrendezve – 
egy nagy jurta középen, körötte három kisebb. Ezek mellett, a többitől viszonylag külön Aithne is 
bír egy saját sátorral – bár nem nagyon bírja ezt a környezetet, így ha teheti, városok, 
fogadóházak kényelmét keresi. Az előbbi két jurtanégyes a tábor közepétől kiválóan látszik – 
Aithne díszesebb sátrához eltalálni azonban vezetőre van szükség. 
 Az egész tábornak a közepén el van helyezve egy hatalmas máglya (kúpszerű, 
magasságában 2,5 láb, átmérőjében négy láb), amely körül szabadon van hagyva a hely – 
méghozzá akkora, hogy a törzs tagjai mind elférjenek itt úgy, hogy se egymást, se a tűz körül 
extázisban vonagló sámánt ne zavarják. 
 Az állatok éjszaka tulajdonosaik (azaz az adott nagycsalád legidősebb, még nemzőképes 
tagja) jurtakörei mellett vannak megkötve egy-egy nagyobb fához vagy földbe süllyesztett 
kopjához. Nappal ezek az állatok a tábor körül szabadon vannak eresztve úgy, hogy minden ötven 
állatra (illetve minden száz birkára) jut egy rájuk ügyelő férfi – a teljes tábor állományát tehát 
háromszáznál is több lovas őrzi-tereli. 
 A tábor határát két dolog jelzi – az egyik elborzasztás, a másik a védelem célját szolgálja. 
Az előbbi néhány karóba húzott tetem, amit száradni-rohadni kiállítanak a tábor néhányszáz lábas 
körzetébe. A másik, sokkal fontosabb, hogy egy durván fél méteres gödör van kiásva végig a tábor 
mentén, amely földet a gödör folytatásaként mellette összenyomják – így egy kisebb árok 
keletkezik egy befelé dőlő, majd' egy láb magas fallal – ami a lendület megtörésére tökéletesen 
elegendő. Többre pedig nincs szükség. 
 
 Ha a karakterek fogolyként érkeznek, úgy a diadalmas harcosok között igen kellemetlenül 
érezhetik magukat megkötözve egy nyeregben, miközben a bejutáshoz több karóba húzott 
hasonszőrű szerencsétlen között kell átmenniük. Meséljük minél baljóslatúbban, ahogy 
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végigmennek a táboron. A jurtákból előjönnek az asszonyok és lehajtott fővel, sziklakemény arccal 
állnak. A gyermekek izgatottan mutogatnak feléjük, némelyik akár el is játszhatja a karóba húzott 
embert (szálfa egyenesen megáll, tekintetét kimeresztve az égre veti, kitátja a száját, karjait 
ernyedten lógatja maga mellett), az öregek egykedvűen, lemondón néznek. A napot – holdat – 
felhők takarják, varjak szelik át az eget kárörvendőn károgva. Mindenhonnan fegyvercsörgés, 
köszörű sikoltása, elégedett röhögés, csámcsogás. Elvesztek. 
 A sátrak között a karaktereket egy nagy, fekete, ezüst és zöld mintákkal díszített, nagy, 
magányosan álló nemezsátorba vezetik. Nagy levegő, félrelibbenő ajtó, kijövő, lemondóan 
kárörvendő szemű hírvivő. Aztán utána. Aithne szép alakja. „Áh! Reméltem, hogy titeket hoznak... 
Oldozzátok el őket!” Csalódottan engedelmeskedő harcosok. Fellélegző karakterek. Intés – gyertek 
be. Halál sehol. Kivégzés sehol. Ki ez a nő, aki annyira elüt a többitől, és miért tud parancsolni 
mindnek... 
 A karakterek, ha legalább egy hónapja vannak a tartományban, egy sikeres Intelligencia-
próbával le tudják vonni a következtetést: a démon második gyermeke áll velük szemben. A 
próbához minden, az első felett Khiddónban töltött két hónap +1-et ad (tehát ha 5 hónapja vannak 
a tartományban, a próbához +2 járul). 
 A sátorban nem sok a berendezés – mindössze öt láda hever egymás mellett, félkörben a 
váz mentén. Szemben a bejárattal egy kényelmes trónszék (csak helyiek (vagy akik látták már) 
felismerhetik a leini hercegi palota ítélőszékét egy sikeres Intelligencia-próbával), két oldalán egy-
egy zöld gyertya ég (Zöld gyertya a saját méreggel, amit a pákásznál ételbe keverve vet be; hatást 
lásd ott; 1 kör után kell dobni a Méregellenállást), mellette egy nagy, nyitott láda, amit szalmával 
töltött, dunyhával letakart zsákkal láttak el, így alkotva meg Aithne fekvőhelyét. A kupolás sátor 
belső vázáról több helyen mindenféle fonalak, szimbólumok, rontásűző vésetes agyagkorongok 
lógnak le – a sámánok ajándékai. 
 „Van egy igen fontos dolog, amiről beszélnünk kellene...” - kezdi - „...de ez nem a megfelelő 
hely...”. A karakterek ekkor fognak elálmosodni, majd ellenállásuk fényében elaludni vagy 
eszméletüket veszteni. Az előbbiek még látják az előkerülő, vörösen felizzó állkapcsot. Aztán 
sötétség. 
 Ezután a Második rész Tizenöt év című szakaszához kell ugrani. A boszorkány magatartása 
változatlan – minden valószínűség szerint ugyanakkor fedi fel kilétét – addig minden módon 
érzékelhetetlen. 
 
 Ha a karakterek halottak – ezt ne közöljük velük okvetlenül –, úgy testükbe Aluro idézi 
vissza elszállt lelküket. A karakter hátára egy Lélekcsapda varázsjel és egy Halottmozgatás bélyege 
kerül. Az öt napig égő Mágikus gyertyát a shadoni a kunyhójában helyezi el, mellé pedig egy 
élőholt varjú kerül. Ha a karakter ezután ártani kívánna neki, bizony elfújatja a gyertyát – hősünk 
holtan zuhan össze. Ne felejtsük el azonban: a gyertya nem kerül vissza a karakterrel együtt a 
múltba – ott tehát emberünket nem fenyegeti effajta veszély. Visszatértekor azonban lehetnek 
gondjai... 
 A karakterek tehát haláluk után is bekerülhetnek a táborba. A boszorkány lakosztályán 
térnek magukhoz, a földre terített, díszes nemezpokrócon, a hátukra fektetve, megmosdatva, egy 
kisebb lepellel az ágyékukon, maguk mellett minden tárgyukkal, kifényesítve és letisztítva. Aithne a 
trónon lesi, hogy az mikor tér magához. Ekkor, ha a csapat többi tagja még nagyon él – vagy épp 
nincs veszélyhelyzetben – úgy a feltámadóval közli, hogy neki köszönheti új életét, amiért cserébe 
csak annyit kér: hívja társait a táborba. Lovat és a shalurok jó szándékát biztosítja ehhez. A 
karakter kérdezősködésére csak annyit mond: „Beszédem van veletek. Mindőtökkel.” 
 Ebben az esetben a táborba való betérésük nem annyira baljóslatú – de egyáltalán nem 
biztos, hogy megnyugtató. A fenti módszerrel hamarosan a múltba kerülnek a karakterek. 
 
 A harmadik mód (ami az előző kettőt is követi a Második rész két szakaszának 
végigjátszása után) a táborba kerülésre: mivel hőseink (igen valószínűtlenül bár, de) a kaland 
tervezett medrében haladtak, mostanra már csak a boszorkány tervének beteljesítésére várnak. És 
hősökké válhatnak. 
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 Este a sötétedéskor kezdődő, bőséges shalur lakomán vehetnek részt, ahol az öregsámán 
Szellemtáncát, gyógyító rituálékat, névadást, állatáldozatot és esketést is láthatnak. 
 Zuchabar a karakterekkel együtt elfogottak (ha van ilyen) feláldozására készül – ha közbe 
nem avatkoznak, véghez is viszi. A közbeavatkozás egyetlen megfelelő módja, ha a boszorkány 
segítségét kéri. Ő le tudja állítani a sámánt (Sugallat varázslat), aki erre azt mondja: „A démonok s 
szellemek eltaszították vérüket” – majd odébb hajíttatja a testeket. Másképpen azonban – ha 
maguk támadnának az öregre – kivívják maguk ellen az egész törzs haragját. Ezúttal pedig Aithne 
sem segítene (egy törzsnyi harcosra nagyobb szüksége van jelenleg, mint egy maréknyi 
kalandorra, akik egyébként is elvégezték már, amire szükséges). Ez a karakterek gyors halálát s 
egyben a modul befejeztét jelenti. Próbáljuk meg elkerülni ezt a lehetőséget. 
 Eközben Aithne kedvese, Khirrad Duh Ayres megérkezik a táborba és elfoglalja helyét 
annak oldalán. A tárgy, amit hozott, egy Kötelék, tenyérnyi, csiszolt kődarabnak tűnik – ami rúnák 
vannak belevésve (leírását l. a modul végén a kiegészítőkben). A lángok körül egy varjú kering 
fenn (Eggyéválás varázslat hatása alatt áll). 
 
 Egy szó, mint száz, Aithne felkészítette a shalurokat a végső csatára és a győzelemre. Kár, 
hogy azt nem közölte velük, hogy nekik nem kíván e kettőből juttatni... 
 
 Éjközépkor pedig, amikor ősi sötétség borul Ynev földjére, s elhallgatnak a dobok s a 
sámán megszűnik táncolni, a tűz ropogásának hangját toportyán vonyítása töri meg. Mert 
megérkezett Aluro, akivel Aithne közölte: itt vannak, akik akkor hátráltatták terve megvalósulását; 
majd tanácsolta neki, hogy atyjukkal tépesse szét őket. Jól számított, Aluro ezt vette tervbe. Az 
egy percig tartó sötétségbe pedig hamarosan hangos kántálás zajai vegyülnek. Feljön a Kék Hold, 
de a varázsló alakját nem teszi láthatóvá – démonfarkasai azonban a közelben acsarkodnak. Aithne 
parancsára a törzs, feszengve bár s fegyverrel a kézben, kivár. A másfél perc végéhez közeledve 
remegni kezd a föld, majd vérszín hasadék szalad végig a táboron. Aztán vörös fény lövell ki a 
mélyéről, miközben a hold fénye is vérszínűre vált – ebben a pokoli derengésben tűnik fel 
Xyrothgabbargularthuseix hatalmas, pókszerű teste. Nem vár sokat – azonnal a tábor lakóira ront – 
öreg, gyermek, sámán: ami a közelébe kerül, hamarosan péppé zúzva vagy kettészakítva lel 
szörnyű halált. Aluro hangosan kiáltva uszítja támadásra farkasait, miközben ő Kisajtolással nekilát 
ereje visszanyerésének. Aithne aktiválja az állkapcsot. 
 
 Vágás. 
 
 
 Beteljesedett 
 
 Aztán dühöngő üvöltéssel elvágtató lovasság, élükön a boszorkány férfje, kivont karddal, 
egy domb aljába. A távolban Artha seregének acéljain csillan a fény. Mellettük meg-megvillan a 
démon hatalmas, pókszerű teste, dühödt üvöltéssel rontva ellenségének. A völgyben a démoni 
fekete csuhába burkolt egységek. 
 A közelben, a karaktereknek háttal Aluro áll, démoni vicsorral a pofáján várja az első 
összecsapást. Mellette Aithne, vörös selyem lebernyegben – ahogy a karakterek mellett is, fekete, 
ezüstös mintákkal díszített ruhájában. A két múltbéli varázshasználó egy emeletnyi magas, fából 
tákolt, rúnákkal megerősített torony-félén állnak. Hőseink e mögött úgy, hogy nem láthatja őket 
senki – még a bástya-féléből, az alól, és annak mellőle sem. És bár nem látják, valaki van a torony 
alatt – szerencséjükre ez a valaki sem látja őket. 
 A torony körül több varázskör is izzik. Az egyik az összes Őselem és az Elemi erő hatásától 
véd, mindegyiktől 20E-vel (100 Mana-pontos Védő varázskör). A másik Tér-, és Időmágiától véd 
(azaz e két hatások egyike sem érvényesül a tornyon (védelem a Távolbahatás ellen), mindkettőtől 
50E-vel (újabb 100 Mana-pontos Védő varázskör). 
 
 A múlt-Aithne hátrasandít, majd hangosan felkacag. „Legyőzetnek mind, a pondrók!”. Alurot 
szerencsére ez megtéveszti, mivel az ellen hadaira gondol – és nem magára. 
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 Figyelmét a következő szegmensben egy, a sereg éléről a levegőbe röppenő apró tárgy köti 
le – az ellenfél előre felkészült varázslója (akit korábban Aithne beavatott tervébe) Légiesség 
varázslat hatása alatt fellöki a Köteléket az égbe, majd elkiáltja a varázsszót. 
 A lapos kő rúnája először fényeset robban, miközben éles hangot ad ki – magára vonva a 
csatatéren tartózkodók figyelmét (eközben Aithne lehunyt szemmel belekezd egy káoszmágiával 
létrehozott Pusztítás varázslatba), majd mindenki, aki ekkor ránéz, egy vastag szemű, hatalmas, 
rúnákkal ékített szürke láncot lát megjelenni az égen, ami néhány szegmens múlva eltűnik. És 
mindazok, akik látták, köztük a démon, 150E ellen dobhatnak Mentális Mágiaellenállást, melynek 
sikertelensége esetén 1 órára képtelenné válnak a Mentálmágia, a Térmágia, az Időmágia és a 
Szimpatikus mágia alkalmazására – viszont a már meglévők nem törnek meg. Ez a karaktereken és 
Aithnén kívül Alurot és a démont érintik meg főleg. De inkább az utóbbit.  
 Mindeközben ugyanis varázslónk, egy démonurak ellen felrajzolt Kirekesztő varázskörben 
(70 Mp) és egy, 30 E Mentálmágia ellen óvó Védő varázskörben (90 Mp) állva nekikezd az űző 
litánia elcitálásának. Eközben végig légies, így a seregek ártalmatlanul suhannak át rajta. A démon 
Alurot utasítja, hogy végezzen a varázslóval – hangja megrengeti az egész csatateret. 
 A valami kimászik a torony alapja alól. Ez menti meg az életét. 
 Aluro nekikezd egy Távolbahatással egybekötött Tűzkitörés citálásának, ám mielőtt 
befejezhetné, létrejön a káosz-Pusztítás varázslat, ami a múlt-Aithne összes erejét kiszipolyozza – 
az égiek pedig kegyesek hozzá – és minden jelenlévőhöz is –, lévén „mindössze” annyiban 
módosul a varázslat hatása, hogy a nyers energiák a boszorkány testét is szétszaggatják – 1 Ép-re 
csökkentve állapotát. A varázslat 384E-vel jön létre, örvénye 2 lábon belül teljes erősséggel 
tombol. Aluro ugyan hordja köpönyegét, ez vajmi kevésben van segítségére – a következő 
pillanatokban már cafatokban szakad le róla a ruha, a bőr, a hús, majd csupasz, véres csontjai 
végighasadnak hosszában, szemgolyói felforrva semmisíttetnek meg, agya fortyogva folyik szét a 
pusztításban. Aztán a mágia porrá zúzza. Mindezt néhány kurta pillanat borzalmas pusztításában. A 
karakterek előtt mintegy arasznyival sújt le a varázs – a tornyot elemében zúzza porrá. A 
karakterek nem sérülnek meg, ha néhány lépést hátrálnak – másképp a szétszakadó szilánkok, 
repeszek 1k3 Ép-t sebeznek azoknak, akik az örvény 2 lábas körzetében tartózkodnak. Aithne ezt 
már a varázslás alatt megteszi. És akkor érzi meg a bajt. Pontosabban hallja. 
 A valami ugyanis észrevette őt. A valami egy láthatatlan varázsló. A toronyban nem Aluro 
halt meg. Egy zauder végezte be helyette. 
 
 A varázsló ugyanis tartott egy ehhez hasonló merénylettől. A zauderrel néhány hónappal a 
démon manifesztációja előtt találkozott, és egyezséget kötöttek. A zauder cserébe Aluro 
hatalmáért engedett a testébe zárni egy fürkészszellemet, aki minden gondolatát látta és 
közvetítette Aluronak. Ez kiváló segítséget nyújtott. A zaudert egész a démoni hatalom 
megszerzéséig tartotta volna, aztán nyilvánosan elpusztította volna, hogy növelje tekintélyét a 
boszorkány előtt. Most azonban látta, hogy a boszorkány előtt nem kell tekintélyt megtartani. Mert 
a zauder meghalt. De nagyon. 
 
 Aluro tehát felismerte végre, hogy nagy bajban van. És – akárcsak Aithne – ő is látta a 
láncot, menekülni tehát nem lehetett. Rádöbbent: vagy ő, vagy a boszorkány. A démonhoz kiált. Ez 
a kiáltás, „Földre lépett nagyuram, kérlek, segíts!” leplezi le. Xyrothgabbargularthuseix saját 
csapatában tör utat, hogy legerősebb szolgájának segítségére kéljen. 
 A démon tudja, hogy nincs sok ideje hátra. Az Űző litánia egyre inkább a végéhez közeleg, 
és érzi: afelől nem tehet semmit. Ha azonban megmentené a varázslót, úgy biztosíthatná igen 
gyors visszatérését. 
 Aluro Tűzalakot ölt, megelőzve a döbbenettől lassan ocsúdó boszorkányt, akinek 
Villámszórása néhány villámtűt vág Aluro testébe – egy az arcába fúródik, 3 Fp sebet okozva neki 
– a varázslat azonban létrejön. A boszorkány hátrál két lépést, felhajt egy Repülés italát. A 
karakterekre kiált: „SEGÍTSETEK!”, majd az égbe szökik. Ezzel a démontól megmenekül, a 
varázslótól nem – az előbbi ezért bosszúsan a karakterekre ront. 
 Még két körük van, amíg a szörnyeteg eléri őket, akinek négy köre van hátra, viszont nem 
használhatja a mágiáját. Igaz – anélkül is szörnyű ellenfél. 
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 Innentől minden a karaktereken múlik – ha nem segítenek a boszorkányon, akkor az, 
felhajtva a tűz ellen óvó Sebezhetetlenség italát is, menekül. A varázsló lebontja Aithne pajzsait, 
majd még abban a körben Félelem mozaikot használ a varázslástól – 20E-vel. A karakterek be nem 
avatkozása mellett a boszorkánynak nincs esélye. 
 Ha azok megsebzik Alurot, az rájuk fog támadni – egyszerű fizikai támadással: megkísérel 
átsuhanni rajtuk. Ha elég ideig el tudják terelni a shadoni figyelmét – két kör múlva lejár Aluro 
varázslatának ereje – Aithen a Pusztítás varázslatot használja, szintén káoszmágiaként. Őt azonban 
magát is széttépi – a varázslóval együtt – a varázslat ereje. Dachaul állkapcsa hull csak a földre – 
és a pernye. Ami Khiddón megmentőjéből maradt. 
 Ha azonban a következő két körben – amíg az érzelemmágia hat – nem sebeznek Aluron, 
úgy ő fogja elpusztítani a boszorkányt – Követ idéz, dárdává alakítja és Elemi Erő csóvával a 
boszorkányba vágja. Aithen azonnal szörnyethal, Aluro pedig nekilát a Kisajtolásnak – és utána 
végez a karakterekkel. 
 Ha a karakterek maguk megölik Alurot – ez szép teljesítmény –, megmenthetik Aithent, aki 
visszatér a jövőbe, a karaktereket azonban a múltban hagyja – fél, hogy milyen jövő várja viszont. 
 
 Ha az első eset következik be (talán ez a legvalószínűbb), úgy az állkapocs pont akkor esik 
le, amikor odaér a démon. Vele „csak” két kört kell átvészelni, ami után egyszerűen eltűnik. Ekkor 
már ne tudjanak elmenekülni előle. Állják a sarat ez idő alatt – elég, ha védekeznek, úgy is pont 
elég lesz a Harc gyűlölettel telve módosítóival küzdő démonúr haragjával dacolni. 
 
 A démon eltűntével odalent a völgyben lassan, de biztosan megállnak csatázni az emberek. 
 
 Aithen jelenje meghalt, de a múltjában tovább él. A tartomány megmentőjének kijáró 
tisztelettel adóznak neki. Pyarron varázslójával is találkozhatnak – a férfi egykedvűen baktat fel a 
dombon. És elveszi Dachaul állkapcsát – hazaviszi, hogy a Szent Városban majd megvizsgálják... 
 
 
 
 

Bevégeztetett 
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A KARAKTEREK HALÁLÁRÓL 
 
 A karakterek modulmegoldását attól függően, hogy miként vagy mi miatt lelték halálukat, 
negatív pontok sújtják az alábbi lista szerint. 
 Amennyiben a karakter egy társa miatt kellett, hogy meghaljon, úgy a gyilkos barát is 
megkapja a levonásokat – ha több társa okozta vesztét, akkor is csak egytől vonjunk le pontokat 
(attól, aki a leginkább felelős). 
 Amennyiben a karakter az első kategóriába esik, tehát 5 pont levonást kap halála miatt, 
úgy a szerepjáték-pontozás során két ponttal több jár neki arra a fejezetre, amelyikben 
elhalálozott. 
 
-5 pont – A karakter önfeláldozásával társait mentette meg, a modul előrehaladását szolgálta; 
  vagy jellemének megfelelően cselekedett, és ezért lelte halálát 
 
-10 pont – A karakter egy félresikerült dobás (akár a Km, akár a játékos részéről) miatt halt meg; 
  vagy jellemével ellentétesen cselekedve feláldozta magát társaiért; 
  vagy  a társai figyelmetlensége miatt halt meg (túl közel volt egy Kitörés közepéhez) 
 
-15 pont – A karakter halálát jelleme vagy előtörténete okozta 
 
-20 pont – A karakter halálát önnön jellemével ellentétesen cselekedve, értelmetlen módon lelte 
 
 A karakterek a modul során gyakorlatilag bármikor halálukat lelhetik, sokszor pusztán azért, 
mert elrontottak egy képzettségpróbát, vagy a Km túl nagyot dobott, esetleg nem rendelkeztek 
egy megfelelő szakértelemmel. Emellett azonban nem megengedhető, hogy valaki a karaktere 
halála miatt – könnyen lehet, hogy saját hibájából ugyan – kiessen a versenyből, a folytatáshoz 
pedig ne legyen joga. Éppen ezért került két lehetőség is a karakterek játékba hozására – 
feltámasztására. 
 Az előbbit egészen az ersitai jelenetig alkalmazhatjuk, illetve az első halál esetében. Ez az a 
mód, amit a Shalur tábor című részben részletesen is kifejtettünk – röviden: lévén Aithének 
szüksége van a karakterekre, megkéri a varázslót, hogy hozza vissza őket az életbe. Aluro ennek 
eleget téve visszaidézi a lelküket a testbe, amit Lélekcsapda és Halottmozgatás varázsjelekkel is 
ellát, a gyertyát pedig megfigyelés alá helyezi a pákászkunyhóban. Ez azonban attól a ponttól 
kezdve, hogy a karakterek visszakerülnek a múltba illetve Aluro áldozatává válnak, természetesen 
nem vihető tovább. 
 Innentől kezdve a játékosoknak lehetősége nyílik a karakteralkotásnak megfelelően egy 
újabb szereplőt megalkotniuk, ám ehhez már csak annyiszor száz Tp-vel kevesebb áll a 
rendelkezésükre, amennyit a haláluk miatt pontban elvesztettek (500, 1000, 1500 vagy 2000 Tp-
nyi nehezítés a 12000-ből). Ezen új karakterek bemesélése természetesen a Km feladata. 
 
 

A KALANDMODUL PONTOZÁSÁRÓL 
 
 A karakterek szerepjátékát minden nagyobb rész minden fejezetében 1 és 5 között terjedő 
skálán pontozzuk, az alábbiak szerint: 
 
1 pont – A játékos amellett, hogy a mesélő dolgát nehezíti, láthatóan saját csapattársainak a 
játékát is tönkreteszi. 
2 pont – A csendes, egy önálló gondolattal nem rendelkező játékos érdemjegye, aki legalább 
mások szórakozását nem zavarja. 
3 pont – Az átlagos játékos a tápok világából. Aki a karaktere előnyeit kihasználva emelkedik felül 
a többieken és ahogy ő szeret fogalmazni: „végiggyalogol a modulokon a karakterével”. 
4 pont – A játékos, aki a karaktere minden kitételének megfelel (kaszt/faj/jellem hármasságnak);  
mindezen felül a csapat valódi tagja és része, aki velük együtt éli meg a kalandokat és az őket ért 
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hatásokat. 
5 pont – A játékos, aki a fentieken túl még képes hozzátenni valami olyasmit, amitől a karaktere 
mások számára is emlékezetes lesz. Ez lehet egy jellemvonás, egy gesztus vagy akár harci stílus is 
(önmaga hátrányára). 
 
 A bevezetőben és az azt követő három részben minden karakter legfeljebb egyszer kaphat 
5 pontot. 
 A szerepjáték-pontokhoz hozzáadjuk az előtörténetének pontértékét, majd a halál tükrében 
módosítjuk az eredményt – így kapjuk meg a végleges egyéni pontszámot. 
 
 
 A csapat pontjainak kiszámolásához először összeadjuk a csapat játékosainak 
szerepjáték-pontjait, majd az alábbi felsorolásból hozzáadjuk a modulmegoldásért járó pontokat, 
az előtörténetek pontértékét és végül levonjuk a halálért járó módosítókat. 
 
 
A bevezetőben szerezhető pontok: 

● Aluro kiszemeltje nem rontja el az Akaraterő-próbát (szerencse vagy Kínzás elviselése  
képzettség) – 1 pont 

● A csapat bebizonyítja ártatlanságát (az öt vádpont érvekkel való megdöntése) – 1 pont 
● A csapat kiszabadul kötelékeiből és elmenekül (sok fájdalom és harc) – 1 pont 
● A megkínzatás elkerülése (tartományi szintű tekintéllyel bíró karakter) – 1 pont 
● A csapat a ciklus végére nem esik shalur fogságba – 1 pont 
● Rájönnek, hogy mágiával befolyásolták őket (például varázslói Emlékolvasás az egyik 

szemtanún) – 2 pont 
●  
● Aluro felfedezése (közel lehetetlen) – 3 pont 

 
 
Az első részben szerezhető pontok: 

● Awer történetének megismerése (beszélgetés az állandó lakosokkal) – 1 pont 
● Az öreg Feraya átkának megismerése (beszélgetés az állandó lakosokkal) – 1 pont 
● Az öreg Feraya átkának megtörése (60 Mp-s Gyógyítás a Lepra és 25 Mp-s Gyógyítás a 

Rútság ellen) – 1 pont 
● Athay és Savior felismerése (sikeres Intelligencia-próba, ha legalább fél éve a 

tartományban tartózkodnak) – 1-1 pont 
● Athay kedvesének történetét megismerni (beszélgetés és egy kis italozás) – 1 pont 
● Savior gyűrűjének felismerése (előtörténetből következik vagy Legendaismeret képzettség 

vagy megfelelő varázslatok) – 1 pont 
● Omassiát táncra bírni (sikeres Szépség-próba) – 1 pont 
● Omassiát ágyba vinni és túlélni a másnapot (közel lehetetlen) – 1 pont 
● Zathan fuvoláját megszerezni és túlélni a másnapot (közel lehetetlen) – 1 pont 
● Feliában felismerni a metorphot (Auraérzékelés, emlékolvasás, vallatás) – 1 pont 
● Felia szüzességét felismerni (közel lehetetlen; ágyba kell vinni) – 1 pont 

 
● A jószágok legalább felének megmentése – 1 pont 
● A byzarthan és a falashi felismerése és legyőzése (Démonológia képzettség) – 1-1 pont 
● A fogadóház elestének minden éjszakával való késleltetése (közel lehetetlen) – 2-2 pont 

 
● A csapat a ciklus végére nem esik shalur fogságba – 1 pont 
● Aluro démonfarkasainak idegenségét felismerni (Állatismeret vagy Démonológia 

képzettségek) – 1 pont 
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● Az erdőpillék felismerése (Legendaismeret vagy Elf nyelv vagy Ősi nyelv ismerete 
képzettségek) – 1 pont 

● A shalurok vagy Aluro megtévesztése az erdőpillék segítségével (a pillék bizalmának 
megszerzése) – 1 pont 

 
● Aluro felfedezése az erdőpillék segítsége nélkül (közel lehetetlen) – 3 pont 

 
 
A második részben szerezhető pontok: 

● Az időpont azonosítása (beszélgetés) – 1 pont 
● Read városának sorsát felidézni (sikeres Intelligencia-próba vagy helyiek) – 1 pont 
● Aithne beavatkozása nélkül megkímélni a pákászt (nem támadni meg azonnal) – 1 pont 
● Helyieknek jutó amulettet szerezni (pákász ajándékaként vagy lopni) – 1 pont 
● Józanul köszönteni a naplementét – 1 pont 

 
● Velara asszony kérésének teljesítésére tett ígéret – 1 pont 
● Quator kúriájának őreit hangtalan kiiktatni – 1 pont 
● A titkos alagút ajtaján hangtalanul bejutni (Zárnyitás képzettség vagy varázslat) – 1 pont 
● A megkínzottak életének megmentése – 1/3 pont minden lány után lefelé kerekítve 
● Aithne megtámadásával nem kísérletezni – 1 pont 

 
● Az élőholtak összedolgozásának felismerése Aithne előtt (Érzékelés-próba) – 1 pont 
● Az élőholtak gyertyáinak megtalálása – 1 pont 
● Az élőholtak gyertyáinak elfújása – 1 pont 
● A varázsló kriptájában a vérvarázskör szakszerű megtörése (Rúnamágia képzettség és 

mágikus fegyver) – 1 pont 
 
 
A harmadik részben szerezhető pontok: 

● Aithne székében a  leini hercegi palota ítélőszékének felismerése (Intelligencia-próba a 
helyieknek) – 1 pont 

● A Kötelék felismerése (Intelligencia-próba a pyarroni varázslóknak) – 1 pont 
 

● Aluro meggyengítése Aithne segítségével – 1 pont 
● Aluro legyőzése Aithne segítségével – 2 pont 
● Aluro legyőzése Aithne segítsége nélkül – 4 pont 

 
 A karakterek előtörténetét egy 0-4 pontig terjedő skálán pontozzuk, a következőképpen: 
 
0 pont – A karakter előtörténete stílusában vagy történetében nem illik a világhoz, a kaszthoz 
vagy a fajhoz 
1 pont – A karakter előtörténete csak stílusában vagy történetében illeszkedik Ynevhez, választott 
kocepciójához 
2 pont – Átlagos előtörténet; semmi újdonság, semmi érdekesség, semmi váratlan – de semmi 
olyasmi, ami stílustalan vagy világtól idegen lenne; egyszóval: középszerű 
3 pont – Kiemelkedő előtörténet; néhány váratlan fordulatot, kaszttal, fajjal, származással 
összhangban lévő ötletet mutat fel; stílusában és világhűségében is példaértékű 
4 pont – A karakter előtörténete azon kívül, hogy a 3 pontos előtörténet feltételeit teljesíti, 
mindezt némi különlegességgel is tetőzi, mint például lerajzolt címer, családfa, oklevél-formájú 
előtörténet, papi, nemesi kiváltságoslevél, levélforma háttér, stb.
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PONTOZÓLAP 
 

 ..........................................................  
csapatnév 

 
Bevezető 
 

 Név 1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész Halál Modulmegoldás 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 
Első rész 
 

 Név 1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész Halál Modulmegoldás 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 
Második rész 
 

 Név 1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész Halál Modulmegoldás 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 
Harmadik rész 
 

 Név 1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész Halál Modulmegoldás 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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KIEGÉSZÍTŐK, ADALÉKOK 
 

CSATAMÁGUSI MÁGIA 
 

A csatamágusok elsődleges feladata a csatában az ellenfél teljes megsemmisítése, a saját csapatok 
erősítése. Ennek megfelelően a már meglévő kasztok közül az alábbi varázslatiskolákat már 
ismerik. 
 
Papi mágia: 
 Általános varázslatok: Mágia észlelése; Mágia szétoszlatása 
 Kis Arkánum Litániái: Gyógyítás; Veszély észlelése 
 Kis Arkánum Rituáléi: Villámcsapás 
 Nagy Arkánum Litániái: Elemi lények szólítása 
Boszorkánymágia: 
 Tűzmágia: Tűzgejzír; Lángoszlopok; Villámszórás 
 Térmágia: Hasadék 
 
Boszorkánymesteri mágia: 
 Elemi mágia 
 Természeti mágia 
Tűzvarázslói mágia: 
 Alapvető varázslatok 
Varázslói mágia: 
 Elemi mágia 
 Formázások 
 Jelmágia: Varázskörök, Varázsjelek 
 Térmágia: Távolbahatás 
 Egyéb mágikus módszerek 
 

Csatamágusi egyedi varázslatok 
 
Sorozás 
 Mana-pont: 38 
 Erősség: 10 
 Sebzés: 1k6/tűzkitörés 
 Varázslás ideje: 2 kör 
 Időtartam: 3 kör 
 Hatótáv: 1 Km sugarú kör(lásd a leírást) 
 
 A varázslattal a csatamágus nagy kavarodást idézhet elő az ellenség soraiban. Ez a mágia 
akkor hasznos, ha felállt hadrendet akar a csatamágus szétzilálni. 
 A mágus egymás után 3k10 tűzkitörést idéz meg. A tűzkitörések egy 500 méter sugarú 
gömbön belül jönnek létre. Ennek a középpontját a csatamágus határozhatja meg. Ennek a 
középpontnak 2 mérföld sugarú gömbön belül kell lennie. Az ötszáz méterű sugarú gömbön belül a 
tűzkitörések nagyjából egyforma távolságokban fognak elhelyezkedni. A tűzkitöréseket nem tudja 
kontrolálni a csatamágus, pontos helyüket nem ő fogja meghatározni, hanem a véletlen, de 
legtöbbjük földközelbe fog esni. A kitörések különböző időben jönnek létre. A létrejöttük között 
egy-két másodperc különbség van, vagy annál is kevesebb. Itt a Km-nek kell döntenie. 
 A varázslat hatótávját 100 méterenként 10 Mana-ponttal lehet növelni, míg minden újabb 
k10 kitörésért a csatamágusnak 15 Mana-pontot kell költenie. (Ramses) 
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Tűzfal 
 Mana-pont: 22 
 Erősség: 8 
 Sebzés: 1k6 
 Varázslás ideje: 5 szegmens 
 Időtartam: 2kör/szint 
 Hatótáv: 500 méter sugarú gömb 
 
 A varázslattal inkább lélektani hatást lehet gyakorolni a hadseregre. A varázslat egy 500 láb 
hosszú láng falat hoz létre. Azonban ez a lángfal átláthatatlan. Látványos és elrettentő, bár a fal 
vastagsága nem haladja meg az egy araszt. 
 A varázslat hatására a rohamozó csapatok megállnak, ha még van idő rá. A fal nem okoz 
nagy veszteséget annak, aki áthalad rajta. A Km joga eldönteni, hogy mit lát a szemközti sereg a 
tűzfaltól és mit nem. A másik nagy veszélye az, hogy ha rájönnek a turpisságra, akkor azt a 
csatamágus serege ellen is fordíthatják, ugyanis a csatamágus serege se lát a lángoktól semmit, 
bár ők tudják már előre, hogy a lángok inkább félelmetesek, mint sem veszélyesek. A varázslattal 
rohamozó nehézlovasságot lehet megállítani, lelassítani vagy elbizonytalanítani. A rohamozók 
elszántságától függ az, hogy figyelem nélkül átrohannak a falon, vagy pedig megállnak. A 
helyzetet a Km bírálja el. 
 A fal hosszúságát 10 méterenként 5 Mana-ponttal lehet növelni. (Ramses) 
 
 
Tűzeső 
 Mana-pont: 25 
 Erősség: 4 
 Sebzés: 4k6 
 Varázslási idő: 1 kör 
 Időtartam: 1 kör/szint 
 Hatótáv: 100 méter sugarú kör 
 
 A varázslat segítségével a csatamágus tűzesőt idézhet meg. A tűzeső ötven láb sugarú 
gömbön belül jön létre. 
 A varázslat minden újabb 1k6 sebzéséhez 6 Mana-pontot kell elköltenie. A hatótáv 
sugarának minden egyes plusz lábához 1 Mana-pontot kell rááldoznia a csatamágusnak. (Ramses) 
 
A félelem kupolája 
 Mana-pont: 36 
 Erősség: Tsz 
 Varázslási idő: 1 kör 
 Időtartam: 2 kör/szint 
 Hatótáv: 100 m. sugarú gömb (30m sugarú gömb) 
 Mágia ellenállás: asztrális 
 
 A varázslatot a csatamágus egy osztagra mondhatja rá. Így a csapat tagjai fejvesztve 
menekülnek addig, ameddig a varázslat időtartama tart. Érdemes a csapat Mágiaellenállását 
egyszerre dobni. (Harminc láb sugarú gömbön belül sok ember tartózkodhat) Eléggé kellemetlen 
tud lenni a hadvezérnek, amikor a csapatai rohamoznak, majd hirtelen fejvesztve elkezdenek 
menekülni. 
 A varázslat minden, 30 láb sugarú körön belül tartózkodóra hat. A gömb középpontját a 
csatamágus száz láb sugarú gömbön belül jelölheti ki. 
 Az Erősség növelésére nincs mód. A két hatótáv fejenként egy lábbal való megnöveléséhez 
1 Mana-pontot kell felhasználnia a varázslónak. (Ramses) 
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A bátorság hatalma 
 Mana-pont: 19 
 Erősség: Tsz 
 Varázslás ideje: 1 szegmens 
 Hatótáv: 500m sugarú gömb (50m sugarú gömb) 
 Időtartam: egyszeri 
 Mágia ellenállás: asztrális 
 
 A varázslattal a csapatok bátorságát lehet visszaadni. 
 A csatamágus annyi Bátorságot adhat vissza bajtársainak, amennyi a Tapasztalati szintje. 
Az első hatótáv a második hatótáv középpontjának a maximum távolságát határozza meg a 
csatamágustól. Akik ötven lábon belül tartózkodnak arra mind hat a mágia. Ez a mágia arra jó, 
hogy gyengébb katonákat bátorítsunk fel erősebbek ellen. (Ramses) 
 
Nyilak 
 Mana-pont: 45 
 Erősség: 33 
 Varázslási idő: 2 kör 
 Időtartam: egyszeri 
 Sebzés: 1k6 
 Hatótáv: 100 méter sugarú gömb 
 
 A varázslat 8k10 nyilat eredményez. Ezek a nyilak olyan gyorsak, mint a hagyományos 
nyilak. Azonban minden nyíl csak egy irányba haladhat. Nem mehet a fele jobbra a fele balra... 
 Minden nyíl 1k6 Fp-t sebez. A nagy mennyiségű nyíl miatt a varázslatkor nem kell dobni 
célzó dobást, lévén az minden valószínűség szerint találni fog. A nyilak egymástól egyforma 
távolságban, egyenes vonalban haladnak. (Ramses) 
 
Villámcsapás 
 Mana-pont: 100 
 Erősség: 80 
 Varázslási idő: 10 kör 
 Időtartam: egyszeri 
 Sebzés: lásd a leírást 
 Hatótáv: 50 méter sugarú gömb 
 
 Hatalmas erejű villám csap be a földbe. A varázslat iszonyatos erejű pusztítást visz végbe. 
 30 lábon belül érezteti hatását. A varázslat legalább 5k10 emberre hat a területen. A 
becsapódástól harminc lábnyira állók kötelesek 1k10-t levonni Fp-ik számából. 
 A helyzet és a sérülések elbírálása a Km dolga. A csatamágus a varázslat után egy napig 
képtelen varázsolni. A varázslat fekete mágiának minősül. 
 Minden 12 szint felet lévő plusz szint 1k10-zel növeli a biztosan elhalálozók számát. A 
varázslat másképp, másban nem erősíthető. (Ramses) 
 
Mana-elvonás 
 Mana-pont: 67 
 Erősség: 98 
 Varázslási idő: 1 nap 
 Időtartam: szint/1 nap 
 Hatótáv: 1 mérföld sugarú gömb 
 
 A varázslattal manamentessé lehet tenni egy 1 mérföld sugarú gömbnyi területet. A 
területen csak Kisajtolással lehet visszanyerni a mágikus energiát. A varázslat a papok varázslására 
és imáira nincs hatással. (Ramses)
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Fagy 
 Mana-pont: 60 
 Erősség: 55 
 Varázslási idő: 5 kör 
 Időtartam: (5x Tsz)perc 
 Sebzés: hideg 
 Hatótáv: 1 mérföld sugarú gömb 
 
 A varázslattal fagy teremthető. A varázslat nagyon elkedvteleníti az ellenfelet a harctól. 
Képzeljük csak el, hogy bőrvértbe öltözött emberek -20 fokos hideggel találják szembe magukat, 
hirtelen megfagynak a készletek, a fegyverek és a nyilak tönkremennek. A varázslatnak 
beláthatatlan következményei lehetnek. (Ramses) 
 
Illúzió 
 Mana-pont: 32 
 Erősség: 18 
 Varázslási idő: 1 kör 
 Időtartam: 1k6 nap 
 Hatótáv: 500 méter sugarú gömb 
 
 A varázslattal egy hosszú és mély vermet lehet létrehozni a csatamezőn. A verem 
átugratásával a legtöbb lovasnak meggyűlik a baja – Ilanor, Yllinor és a déli nomádok talán 
képesek átugratni. 
 A varázslatról csak pár méteres közelségben derül ki, hogy illúzió. Tehát érdemes jó előre 
ellőni a varázslatot, így sok ideig sakkban lehet tartani egész csapatokat. (Ramses) 
 
Tűzrobaj 
 Mana-pont: 25  
 Erősség: 2 
 Sebzés: 2k6 
 Varázslás ideje: 2 kör 
 Időtartam: 5 kör 
 Hatótáv: 50 láb 
 
 A varázslat hatására pusztító tűz kezd terjedni egy, a mágus által meghatározott pontból 
kiindulva 20 fokos körcikk irányában terjed, irányát, a mágus határozza meg. A kijelölt pont bárhol 
lehet a hatótávon belül. Az így létrehozott tűz körönként 2k6 Fp-t sebez mindaddig, amíg el nem 
éri legnagyobb kiterjedését, azaz az időtartam végét. Ekkor egyetlen lobbanással kihuny, ám a 
meggyújtott tárgyak tovább égnek. 
 A mágikus tűz minden körben 10 lábnyit halad. A kiindulóponttól számított távolság 
növekedésével a sebzés nem csökken. A sebzés minden újabb k6-tal való növeléséért 10Mp, a 
hatótáv minden újabb 10 lábnyi kiterjesztéséért 5Mp, az időtartam 1 körrel való növeléshez 10Mp 
szükséges. (Ynevi kóborlások) 
 
Földlehelet 
 Mana-pont: 9 
 Erősség: 5 
 Sebzés: k6 
 Varázslás ideje: 1 kör 
 Időtartam: egyszeri 
 Hatótáv: 50 láb sugarú kör 
 
 A varázslat hatására egy a mágus által meghatározott ponton, a föld alatt 3 lábbal bűzhödt 
pára kezd gyűlni. Folyamatosan morgó hangot hallat majd 5 kör után a felszínre robban. A helyén 
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4láb átmérőjű gödör keletkezik, a kitörés az egész területen tartózkodóknak k6 Fp vesztést okoz. A 
forró bűz mérgezőnek számít 3. szintű semmit vagy rosszullétet okoz. 
 A sebzés minden újabb k6-tal való növeléséért 6Mp, a hatótáv minden újabb 10 lábnyi 
kiterjesztéséért 6Mp. A gödör átmérőjének 1 lábbal való növeléshez 1Mp szükséges. A méreg 
szintje nem növelhető. (Ynevi kóborlások) 
 
Villámló szél 
 Mana-pont: 15 
 Erősség: 1 
 Sebzés: k10 
 Varázslás ideje: 2 kör 
 Időtartam: szint/kör 
 Hatótáv: 50 láb sugarú kör 
 
 Erős, gyilkos fuvallatot teremthet ezzel a varázzsal. A szél 50 láb sugarú gömbön belül jöhet 
létre, kiindulópontját a használó határozza meg. Az így létrejött szélroham rendkívül erőteljes. Az 
E-jénél gyengébb tüzeket eloltja, az átmérője, vagyis a "cső, ahol létezik 5 lábnyi, ezen a területen 
villámló energiavihar keletkezik, amely 1k10 Fp-t sebez. A hossza az E-jétől függ 1E 3láb hosszú 
varázst, eredményez. 
 Minden újabb E 5Mp, az átmérő 1Mp-ért 1 lábbal, a sebzés 7Mp-ért 1k10-zel növelhető. A 
hatótáv nem tolható ki. (Ynevi kóborlások) 
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ÚJ NOMÁD SÁMÁN MÁGIA 
 
ÁLLATSZELLEM IDÉZÉS 
 
Kígyószem 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 5 Mp + 1 Fp 
 Erősség: 10 
 Varázslás ideje: 1 kör + 2 perc 
 Hatótáv: egy személy 
 Időtartam: 3 kör/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A szem környékét, az orr és a homlok középső vonalát borítja vérrel a sámán Szellemtánc 
közben. Anyagi komponensként egy tetszőleges mérgeskígyó vére szükséges, méghozzá két 
kifejlett egyed teljes vértartaláka. A varázslat hatása alatt álló személy látása megváltozik – a 
hüllők éjjeli látásához válik hasonlóvá, hőképeket közvetít az agy felé. Így az alany látása éjjel is 
kiválóan működik, mivel észleli a környezettől eltérő hőképű tárgyakat, lényeket. 
 
Nyestkarom 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 8 Mp + 1 Fp 
 Erősség: 10 
 Varázslás ideje: 1 kör + 2 perc 
 Hatótáv: egy személy 
 Időtartam: 3 kör/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A varázslás ideje alatt a sámán Szellemtánc közben nyest, görény illetve egyéb, fára is mászni 
képes kisebb termetű ragadozó vérével keni be a célpont kéz-, illetve lábfejét. Aktiválását követően 
a vérrajz tulajdonosának testébe egy, a vérnek megfelelő állat költözik, így ujjai karmokká 
görbülnek és megkeményednek az ízületei. A varázslat alanya ettől fogva szintenként három körig 
képessé válik a legmeredekebb felületek megmászására is – játéktechnikailag ez annyit tesz, hogy 
Mászás képzettségéhez +50%-os bónuszt élvez. A varázslat hatékonyságát 2 Mp és 1 Fp ellenében 
további +5%-kal lehet növelni. 
 
Bunda 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 25 Mp + 1 Fp 
 Erősség: 10 
 Varázslás ideje: 1 kör + speciális (20-30 perc, amíg az egész testet átrajzolja) 
 Hatótáv: egy személy 
 Időtartam: 1 óra/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 Anyagi komponensként bármilyen (méreteihez képest) vastag bundával rendelkező állat vére 
használható (menyét, nyest, farkas, medve). A vérrajzok a teljes testet beborítják az arc 
kivételével. Aktiválását követően az áldozat annyi óráig hagyhatja figyelmen kívül bármekkora 
hideg negatív hatásait, amekkora a vért felkenő sámán Tapasztalati Szintje.
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ZOTGEJT (SZIMPATIKUS) MÁGIA 
 
Ráolvasás 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 10 Mp + 1 Fp + lásd a leírást 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: a megfelelő varázslat időtartama 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A sámán Szellemtánc alatt képes az előtte heverő bábura tetszőleges varázslatot mondani a 
Ráolvasások és az Átkok közül. A varázslat két nagy előnye a távolság korlátlan mivolta és a 
Mágiaellenállás kiküszöbölésének lehetősége.  
 A varázslat 10 Mp-be és 1 Fp-be kerül a sámánnak, illetve még annyiba, amennyit a ráolvasott 
varázslat megkövetel. A területre ható átkok esetében az áldozat lesz a terület középpontja. 
 Pyarroni hittérítők számoltak be olyan esetről, amikor egy sámánhoz vezető úton egy 
megtérített nomád körül sikamlóssá, majd mocsarassá vált a föld. A karaván jelentős része 
odaveszett az állatokkal, szekerekkel, emberekkel és a nomáddal együtt, s vezető nélkül 
természetesen nem sikerült a keresett törzsi szálláshelyre sem bukkanni. 
 
Érzékelés 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 10 Mp + 1 Fp + 5 Mp + 1 Fp érzékszervenként 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: 15 perc/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A varázslattal a karakter a Szellemtánc alatt képessé válik olyan szellemek megidézésére, 
amelyek a látását, hallását, szaglását, ízlelését vagy tapintását lopják el tőle, majd ezen entitásokat 
a bábuba börtönözni. Ennek révén néhány pillanat múlva már azt látja, hallja, vagy érzi, amit az 
áldozata – attól függően, hogy hány érzékszervét „áldozta fel” 5 Mp és 1 Fp áráért. 
 
Csiklandozás 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 20 Mp + 1 Fp 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: 4 kör/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 Szellemtánca alatt a sámán hosszú körmével, tollal vagy apró fűszállal, gallyal „csiklandozza” a 
bábut, amely kellemetlen érzést áldozata is átél. A varázslat megnehezíti egyrészt a szociális 
érintkezést, másrészt a harcot, de nem szabad elfelejteni a varázslás közbeni problémákat sem. 
 Ez játéktechnikailag annyit tesz, hogy az áldozat köteles Akaraterő-próbát tenni, amelynek 
sikere esetén az adott körre leküzdte késztetését, hogy reagáljon az idegen és váratlan ingerekre. 
Ekkor harcértékeihez csak -5 módosító járul, varázslatai pedig 10%-ban mondanak csődöt. 
Sikertelen próba esetén az alany megrándul vagy felvihog (de számoltak már be olyanról is, aki 
elsírta magát), a harcértékeihez -15 módosító járul, varázslatai pedig 25%-ban omlanak össze. 
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Viszketés 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 25 Mp + 1 Fp 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: 1 nap/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A mágia hatására a sámán bolhák, rühök és tetvek garmadájával borítja be az előtte heverő 
bábút, melyek hatását szinte azonnal érezni kezdi az áldozat – kegyetlen-kellemetlen viszketés, 
kibírhatatlan szúrás-mozgolódás, mintha a bőrön és a bőr alatt is mozognának apró páncélos 
testecskék. A bőr vakarása csak Akaraterő-próbával kerülhető el, amit az ébrenlét minden fél 
órájában meg kell ismételni. A sikertelen próba vad vakargatás kezdetét jelenti, ami hamarosan 
fájdalommal is jár. Minden órányi vakarás – azaz minden két rontott próba – után 1k6 Fp illetve 
minden két órányi vakarás – azaz minden négy rontott próba – után 1 Szépség-pont veszteséget 
jelent. Az őrült önpusztítás csak három egymást követő sikeres Akaraterő-próba után megkezdhető 
alvás vagy ájulás alatt, illetve az Időtartam lejártával szűnik meg véglegesen. 
 
Sorvasztás 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 30 Mp + 1 Fp 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: 1 nap/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A bábun keresztül Szellemtánc alatt a sámán olyan rosszindulatú szellemet ereszt az áldozatra, 
amely folyamatosan szipolyozza ki belőle az életerőt. A szerencsétlen minden nap egyre gyengébb 
és gyengébb lesz, látványosan sorvadnak az izmai, végül, ha a sámán hatalma engedi, egy nap 
holtan rogy össze. A hatás lassan, de biztosan bontakozik ki: az áldozat a rontást követő minden 
nap 1k6 Fp-t és 1 pontnyit veszít minden fizikai tulajdonságából. Az Fp-k nullára zuhanásával az 
Ép-k esnek tovább, melyek elfogytával vagy a fizikai tulajdonságpontok három alá csökkenésével, 
azonnal beáll a halál. A sámán a rontást az Időtartam lejárta előtt megújíthatja, minden újításkor   
10-zel több Mp és 5-tel több Fp feláldozásával (első újítás 40 Mp + 6 Fp, második 50 Mp + 11 Fp 
és így tovább). Ha a rontás nem végez az áldozattal hatóidejének lejárta előtt, akkor az 8 órányi 
folyamatos pihenés után óránként nyeri vissza a naponta elvesztett mennyiséget, azaz 1k6 Fp-t és   
1 tulajdonságpontot. 
 
Sorsrontás 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 40 Mp + 1 Fp 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: 1 hét/szint 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A Szellemtánc során a sámán egy olyan szellemet szabadít a bábura – és így az áldozatra is, aki 
rossz szerencsét hoz a fejére, azaz a varázslat elszenvedője minden kőben, üregben megbotlik, 
minden szúnyog őt csípi, minden tolvaj őt szemeli ki és minden félreértés valahogy körülötte 
szövődik. A szellem tevékenységének konkrét meghatározása a KM feladata – egy biztos: 
kiindulásképpen sosem életveszélyes, de kétségkívül szerencsétlen, vicces, vagy akár veszélyes 
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helyzetbe kell sodorni az áldozatot, melyből csak nehezen tud kikecmeregni – főleg, mert a rossz 
szerencse nem múlik el még egy jó ideig. 
 
Szakítás 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: lásd a leírást! 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: végleges 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A sámán egyik legrettegettebb fegyvere, mellyel kegyetlenségében talán csak a Fullasztás nevű 
Zotgejt-mágia vetekedhet. A sámán szellemtánc alatt a báburól hosszú körmével apró darabokat 
csíphet le, amely részeket az áldozat is elveszít. Az ujjaktól kezdve – amelyek a legkisebb részek – 
egész a törzsig szét lehet szakítani a szerencsétlent. A borzalmas varázslat Mp-költsége és sebzése 
az alábbi táblázatból deríthető ki: 
 
 

Testrész Mp és Sebződés Sebzés 

   

Láb-, vagy kézujjak 44 Mp + 1 Fp 1 Ép + 1k6 Fp 

Alkar 46 Mp + 2 Fp 1k3+1 Ép + 3k6 Fp 

Lábszár 48 Mp + 2 Fp 1k6+1 Ép + 6k6 Fp 

Teljes kar 50 Mp + 4 Fp 1k6+1 Ép + 6k6 Fp 

Teljes láb 52 Mp + 4 Fp 1k6+2 Ép + 8k6 Fp 

Fej 55 Mp + 1 Ép + 10 Fp Azonnali halál 

Törzs 60 Mp + 1 Ép + 15 Fp Azonnali halál 
 
Átalakítás 
 Típus: Szellemtánc 
 Mana-pont: 73 Mp + 2 Ép + 10 Fp 
 Erősség: 9 
 Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
 Hatótáv: - 
 Időtartam: végleges 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A borzalmas varázslat egyike azoknak, amit csupán a legkiválóbb és legvénebb sámánok 
képesek alkalmazni. Alkalmazásához az átlagostól kissé eltérő Zotgejtre van szükség: aránytalanul 
nagy fejnek kell a bábu nyakán ülnie. A Szellemtánca alatt végrehajtott szertartás kíséretében 
szükség van egy, a sajátjával kevert medve vérével locsolni a babát, hogy meglágyítsa a vonalakat, 
a Zotgejt anyagát – és hogy beleültesse a létező szellemek egyik legkegyetlenebbikét. A varázslat 
segítségével lehetőség nyílik arra, hogy az alkalmazó tetszőlegesen alakítsa át az áldozat 
arcvonásait. Ez azt jelenti, hogy a fülek lecsippentésétől az áll megnyújtásáig, a szemek 
kiszárításától az orr ripityára töréséig, a bőr lenyúzásától az egyszerű, borzalmas hegekig bármi 
változás előidézhető az arcon. A Szépség főjellemző 1-5 pontig változtatható (elsősorban negatív 
irányba), a látás, hallás és ízlelés 70%-kal (100% fölé nem mehet), illetve könnyedén okozhatók 
halálos sebek. A varázslatot kegyetlensége miatt csak a legelvetemültebbek alkalmazzák. 
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MASZKMÁGIA 
 
Könnyítőszíjak 
 Típus: Maszkmágia 
 Mana-pont: 35 Mp + 20 Fp vagy 40 Mp + 5 Fp vagy 80 Mp + 10 Fp 
 Erősség: 25 
 Készítés ideje: 3 óra 
 Varázslás ideje: 1 szegmens 
 Hatótáv: egy személy (a maszk viselője) 
 Időtartam: egyszeri 
 Mágiaellenállás: - 
 
 A Maszkmágia csoportjába tartozó varázslat egy különleges hatalmú a többi között. Nem 
különálló maszkot jelent, hanem a többi maszkra vagy fejdíszre erősíthető, mágiával átitatott 
(tehát szellemeknek otthonául szolgáló), végén csengővel zajongó bőrszíjakat. 
 A Könnyítőszíjaknak három nagy típusa van, melyek mind megegyeznek abban, hogy a 
varázslás folyamatát könnyítik meg. Az első típus (35 Mp + 20 Fp) semlegesíti az első 20 Fp és 3 
Ép költségét az adott varázslatnak. A második típus (40 Mp + 5 Fp) a varázslás idejét, míg a 
harmadik, a leghatalmasabb (és legrettegettebb) típus pedig (80 Mp + 10 Fp) a varázslat Mp-
költségét csökkenti a felére (lefelé kerekítve). A szíjak minden, a sámán által elmondott varázslatra 
alkalmazhatóak, kivéve a Varázstárgyak készítésekor. Az első típusba tartozó szíj három, a 
másodikba tartozó kettő, míg a harmadik típusba tartozó egy alkalommal használható kimerülése 
előtt. Mindhárom szíj hatása egyetlen varázslatra vonatkozik. Egy maszkon legfeljebb három ilyen 
szíj kaphat helyet, melyek hatásai összeadódnak, hatványozódnak. Ez azt jelenti, hogy három, a 
harmadik típusba tartozó Könnyítőszíj a nyolcadára csökkenti egy adott szertartás Mp-költségét 
(tehát egy Démonherceg megidézése 12 Mp-be kerül a sámánnak a fejdíszén lévő három szíj 
aktiválása után). 
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ATHAY ÉNEKE 
(halott kedvesének emlékére megkezdett hősi dalnak egy kiforrott részlete) 

 
Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. 
Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. 
Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. 
Kelevéze ragyog vala balján.  
 
Mint hulla a hulla! veszett a pogány, 
Kő módra befolyván a hegy menedékét: 
ő álla halála vérmosta fokán, 
Diadallal várta be végét.  
 
Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. 
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte; 
Irgalmad, oh Úrnőm, ne légyen övé, 
Ki miatt lőn ily kora veszte! 
 
 (Arany János: Szondi két apródja; részletek) 
 

SAVIOR ÉNEKE 
(shadoni harci ének a peremvidéken élő nomádokkal folytatott háborúk korából) 

 
Mily számmal valátok, az fertelmes pogányi! 
Mily haddal nyomátok- rabot, kincset találni! 
Mily vészben valának szabadjaink végvári! 
Mint űztök falának emberei, jószági! 
 
Bennünkben kárt tesztök, ha elegen valátok, 
De bajosan győztök, ha kevesen vigyáztok! 
Sok számosan lesztök, ha eljön a haláltok-  
Csak bölcsebben tesztök, ha elegen vigyáztok… 
 
Erdő kerekébe, ország elejébe, tipord a pogányt az zöld mezejébe! 
Várnak peremébe, hegynek tetejébe, veszejtsd el a rablót, úgy lész temetése! 
Hátadnak mögötte- nyílt seb már az ország, 
Asszonyinkról, gyermekinkről ne fordítsd el orcád! 
 
Hazug istenébe’ meg ne igen bízzatok! 
Ország közepébe’ sok hadat meghí’jatok! 
Várak erősébe’ vitézül megvívjatok! 
Nomád győzelmébe’ meg ne igen bízzatok! 
 
S Ti, vitéz társaim! Hazáért kiálljatok! 
Jó lovak hátain vért, sebet ne bánjatok! 
Ellennek számain el ne csodálkozzatok! 
Országnak kárain véres bosszút álljatok! 
 
Erdő kerekébe, ország elejébe, tipord a pogányt az zöld mezejébe! 
Várnak peremébe, hegynek tetejébe, veszejtsd el a rablót, úgy lész temetése! 
Hátadnak mögötte- nyílt seb már az ország, 
Asszonyinkról, gyermekinkről ne fordítsd el orcád! 
 
 (Echo of Dalriada: Virrasztó)
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MACSKA-METORPH 
 
Tulajdonságmódosítók: 
 -1 Erő, +1 Gyorsaság, +3 Ügyesség, -2 Asztrál 
 
Lehetséges kasztok: 
 harcos*, gladiátor*, fejvadász, tolvaj, boszorkány 
 
Különleges képességek és hátrányok: 
 rájuk ható Asztrál-varázslatok Erőssége 14-gyel nagyobb 
 
 3 kör alatt végbemegy a teljes átalakulás az eredeti faj és a kismacska között 
 1-2 kör alatt lehetőség van részleges átalakulásra (bunda, macskaszem, karmok) 
 
 alakváltást okozó varázslatokra immúnis 
 
 rendelkezik éjjeli látással (fekete-fehér képek) 
 
 rendelkezik 30% / 50%-os veszélyérzékkel; az utóbbi a közvetlen életveszély esetét jelenti 
 
 születéstől bírja a következő képzettségeket 
   Futás (Mf), Vadászat/halászat (Af), Nyomeltüntetés (Mf) 
  (k3+3)% Mászás, Esés, Ugrás, Lopózás, Rejtőzés, Kötéltánc 
  
 víziszony 
  Úszás képzettséget kétszeres Képzettség-pontért tanulhatják 
  minden vízben töltött perc (nincs képzettség), 5 perc (Úszás (Af)) vagy 15 perc 
(Úszás (Mf)) után köteles Akaraterő-, és Asztrál-próbát tenni – sikertelenség: menekülés, pánik 
 
 emberihez képest kétszeres hallás és háromszoros szaglás 
  1 óránál frissebb nyomot 90%, 
  2 óránál nem régebbi nyomot 55%, 
  4 óránál nem régebbi nyomot 25%, 
  8 óránál nem régebbi nyomot pedig 10% eséllyel követnek a szaglásukkal 
 
 mancsok T/k 2(ütés) + 1(harapás) 
   Ké 15   Té 10   Vé 15 
   1k6 (mancs) / 1k6+1 (harapás) 
 
 legfontosabb reakciók a többi állatra 
  kutyafélék – természetes ellenségek 
  rágcsálók és kisebb madarak – természetes táplálékok (akár reflexes odakapások is) 
  macskafélék – fajtársak 
   kismacskák – ösztönösen vonzódnak hozzá, vezetőként viszonyulnak hozzá 
   nagymacskák – békés közelítés, de nem olyan erős, mint a kismacskáknál
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AZ ALVÁSHIÁNY HATÁSAI 
 

Forrás: Mayer Károly Álmodó kövek c. modulja 
 

 A modul során a karakterek többször szembesülhetnek az alváshiány jelenségével.   
 Előszörre a fogadóház ostromakor, ha bevárják a támadókat (vagy éppenséggel velük 
tartanak); ekkor annyi éjszakán át nem alhatnak rendesen, ameddig képesek tartani az 
épületegyüttest (vagy ha támadók, úgy egy éjszakát virrasztanak). 
 Másodjára akkor, amikor a Loga-patak medrében menetelnek – menekülnek vagy üldöznek 
– hőseink, amikor minden, a nádas ötven lábas körzetében töltött nap virrasztásra kényszeríti őket, 
lévén az idegen hangok (hangosan kuruttyoló békák, az iszap puffogása, farkasok vonyítása, 
susogó nádas) és a különböző rovarok csípései és harapásai (szúnyogok, döglegyek és böglyök) 
lehetetlenítik el a pihenést – ha a karakterek alszanak is, csak néhány órát – ez pedig 
alváshiányhoz vezet. 
 
 Az alváshiány módosítóit nem csak az átvirrasztott éjszakák után kell alkalmazni. Ha a 
karakterek csupán 1-3 órát alszanak (kivételt képeznek az orkok és goblinok, akiknek ennyi is 
megfelel), úgy a módosítóknak csupán a felét kell alkalmazni, lefelé kerekítve. Az orkok és goblinok 
esetében csak teljes alváshiány esetében kell alkalmazni a módosítókat, s azokat is csak felezve. 
 
 Az alváshiány először 1, a második ébren töltött éjszaka újabb 2, a harmadik átvirrasztott 
éjszaka újabb 3 (azaz összesen 6) levonást jelent minden tulajdonságra az ezzel járó módosítókkal 
együtt. Kivételt jelent a Szépség főérték, melyből „csupán” minden két éjszaka után veszít egyet a 
karakter. 
 Emellett minden harcértékre annyiszor 5 levonás jár, ahány módosítót a tulajdonságokra el 
kell szenvedniük, azaz az első nap -5, a másodikon -15, a harmadikon már -30 minden értékből. 
 A teljes sötétségben, Éjközépkor, az első nap után a karaktereknek Akaraterő-próbát kell 
tenniük, melynek elvétése esetén elalszanak. 
 Ha, a Szépség kivételével, valamelyik érték 3 alá csökken, úgy a karakter azonnal és feltétel 
nélkül elalszik. Az alváshiány kipihenéséhez 8 és még annyi óra kell, ahány negatív módosító sújtja 
a kalandozót – három napi virrasztás után tehát  8+1+2+3, azaz 14 óra egyfolytában. 
 
 Az alváshiánnyal a karakterek erőtlennek és ügyetlennek tűnhetnek, ráadásul 
ingerlékenyebbek is – ez azt jelenti, hogy a levonások mellett a Tulajdonság-próbákra még annyi 
nehezítés jár, ahány napot hőseink ébren töltöttek (tehát első nap 1, második nap 2, harmadik nap 
pedig 3).
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A HIT VÉDELMEZŐJE 
Savior ves Parratich segédlő ereklyéje 

 
Források: Ifj. Fehér László A hetedik c. modulja 

Alan O’Connor Az aquir gyűrű c. regénye 
 

 A gyűrű egyike azon hét ékszernek, amelyeket Deradal ves Parratich, Carappo tartomány 
grófja hét gyermekének adományozott, amikor azok elhagyták a szülői házat – örökölve atyjuk 
lázadó, vagy legalábbis nyughatatlan lelkét. 
 P.sz. 3690-ben azonban, amikor a báró hat elkóborolt gyermekét visszahívta udvarába (a 
hetedik egy cselédtől született, abban az időben is cselédként dolgozó fattyú), hogy megírt 
végrendeletét kihirdesse, még az esemény előtt meghalt – vámpírmarás áldozata lett. Az ünnepség 
torba, a tor tragédiába csapott át, amikor az örökösök kezdtek mind Domvik színe elé kerülni – 
rejtélyes gyilkos végzett mindegyikőjükkel. A halott örökösök kezéről a gyűrű a házioltárra került, 
megérdemelt helyére. Mivel minden örökös halálát lelte a szörnyű eseményen – a testőrként 
meghívott kalandorok tehetetlen nézték végig a mészárlást – a gyűrűk hamarosan a birtok értékét 
növelik. 
 Az udvart ideiglenesen öröklő két cselédtől Savior atyja, Alsarus ves Parratich, Deradal 
unokatestvére, követeli el a birtokot – rettegett titkos inkvizítorként magas egyházi körökben lévén 
hivatalos a Főatya akarata szerint a szolgák helyett a legközelebbi hozzátartozóra száll a birtok s 
minden vele együtt. A gyűrűk kivételével – azok, cserébe az ügyletek lebonyolításáért, az Egyház 
kincstárát gazdagították. Az udvarházért cserébe ezekről Alsarus nagylelkűen hajlandó volt 
lemondani – amiért cserébe még százötven arannyal növelte gazdagságát. 
 
 Az Egyház pedig megvizsgált minden gyűrűt – néhányat már szét is osztott leghűségesebb 
szolgái között. Némelyiknek pedig megváltoztatta a hatását – ezek nyilván nem a 
leghatalmasabbak, a kyr, esetleg godoni időből származó darabok voltak, sokkal inkább az 
egyszerűbb, hetedkorban készült daraboké. 
 A Hit Védelmezője Domvik akarata szerint szent esszenciával itatódott, miközben Szent 
Belloras, egy Felföldön hősi halált halt paplovag bebalzsamozott jobbján pihent három teljes éven 
át. Ezalatt az ereklyét őrző Domvik-papok minden nap hosszas rituálékkal fohászkodtak a gyűrű 
megerősítésért az Egyetlenhez. 
 Erőfeszítéseiket siker koronázta: a Hétarcú megtöbbszörözte a gyűrű hatalmát, egy szent 
esszenciájával itatva át azt – az ékszer így valódi ereklyévé vált. 
 
 Savior négy évvel ezelőtt jutott hozzá A Hit Védelmezőjéhez, amit maga a Főatya 
adományozott neki személyesen, cserébe szolgálataiért a nomád féldomíniumokon, a Gályák-
tengerén és Corma-dina szigetein. 
 
 A gyűrű viselőjét, amennyiben az elkötelezett híve a Hétarcúnak, Domvik Áldásában 
részesül, mintha állandó érvényű Áldás varázslat hatása alatt állna. Így minden harcértékéhez 
valamint mágiaellenállásához +5, átkok ellen dobott ellenállásához pedig +50 módosító járul. 
  Aktiválva azonban a Fanatizálás varázslat hatása alá kerül az alkalmazó. Ehhez egyetlen 
szót kell kimondani (1 szegmens), cserébe az aktiváló harcértékeihez +10 járul Domvik Áldásának 
hatásán felül, és nem kell tartania a félelem alapú mágiától sem – ezekre ugyanis immúnissá válik.  
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DACHAUL ÁLLKAPCSA 
 
 Dachaul egy törzse nélkül maradt nomád sámán volt, akit a szellemek a vérivás 
kényszerével átkoztak meg. A wier varázstudó pontosan száz éve taposta Ynev földjét, mikor 
fülébe jutottak az Elátkozott Vidék földjének időviharairól szóló hírek. Úgy gondolta, hogy a Közös 
Sámántudatból merítve képes lesz arra, hogy egy ilyen jelenséget megzabolázzon s erejét 
sajátjává téve többszörözze meg fajtája erejét. Elvégre, ha a nomádok sámánjai akár csak kicsit is, 
de tudnák uralni az időt, bizony igen gyorsan még veszettebb hírnévre tehetnének szert – 
amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Dachaul tehát felkerekedett, s miután jó pénzért tucatnyi 
kalandort maga mellé vett, átlépte az egykori Rualan tartomány határát. 
 Dachaul öt évet töltött a rengetegben, romok között, folytonosan vándorolva. Társainak 
nagy részét már az első évben elvesztette – némelyiket vadak ragadták el, némelyiket maga az 
erdő, mások élőholtak ételévé váltak. A sámán mind-mind magányosabb lett, és egyre kevesebb 
reményt táplált aziránt, hogy találkozni fog az időviharral, amiért életét kockáztatta. Lassan, de 
biztosan – és visszavonhatatlanul tébolyodott meg. 
 A Vidék pedig mintha csak erre várt volna – alig egy hónapra azután, hogy menthetetlenül 
megtébolyodott, egy idővihart böffentett elő a Tinolok bércei közül. 
 A józan gondolkodásúak ilyenkor szokásos menekülésével ellentétben a tébolyodott sámán 
kitárt karokkal, ajkán varázsigékkel rontott a viharnak. Az idő szövedékében hasadékot vágó 
jelenség közepén táncolt, egy mágiáért fohászkodott, az ősök, a régvolt Démonikus Óbirodalom 
isteneinek hatalmát kérte segítségül. Ruhája, majd bőre, végül csontja szakadoztak le róla – a 
viharon kívül pedig látta az időt forogni, változni – múlni, majd visszafelé fordulni. Aztán összeesett 
elporladó csontváza – csak állkapcsa maradt meg, vörösen izzó csontokként az utókor számára. Az 
időutazás kegyetlensége miatt sokkolt lélek azonban örökre megmaradt az állkapocs börtönébe 
zárva. Tébolyultan. Magányosan. És szörnyű hatalommal. Mert bár Dachaul lelke mindent 
elfelejtett addigi mágikus tudásából, kárpótolta érte bőven a Sors. Az időutazás képességével 
áldotta meg a csontokat. 
 Alig hatvan éve, hogy megtalálták – az Elátkozott Vidékről hazatérő kalandozót az állkapocs 
a Hartegass-hegységhez vezette. Itt a területeit elvesztett shalur törzs lemészárolta a sokat látott 
csapatot, az állkapcsot pedig biztos helyre, sámánjuk birtokába helyezték. 
 Az állkapocs azonban nem volt hajlandó segíteni a sámánnak – valami nagyobb, valami 
hatalmasabb feltűnését várta. Valószínűleg tudott valamit. 
 
 Dachaul állkapcsa ránézésre nem több egy hosszú felső szemfogakkal rendelkező humanoid 
szürkére kopott, kiválóan megmaradt, kerekített szélű állkapocspárjánál. Ha azonban erejét 
használja, úgy először szemfogai, majd egész fogsora, végül az állkapocs kezd el vörösen izzani – 
amikor pedig befejezi a varázslást, villan egy nagyot. 
 
 Használatához három dologra van szükség. Az egyik a folyamatos törődés. A magányos 
állkapocs, bár sosem vallaná be, valójában áhítja a társaságot, a figyelmet – ekkor, cserébe a napi 
legalább 1 órányi foglalkozásért, működik. A másik a saját varázserő, a harmadik pedig a saját 
életerő feláldozása. A csontok hatalmának aktiválásához ugyanis a maximális Mp és Ép legalább 
felét fel kell áldozni. Minden feláldozott 2 Mp illetve 1 Ép 1 év ugrást tesz lehetővé a jövőbe vagy a 
múltba. 
 Ezzel kapcsolatosan csak egy kikötés van: ha a használó másodjára ugyanarra a napra 
kívánja forgatni saját maga számára az idő kerekét, az Mp és az Ép mellett a Pszi-pontok és az Fp-
k háromnegyedét is megköveteli. Többször nem lehet visszatérni a múltba. Az utazáshoz az 
alkalmazó saját személyén kívül látóteréből legfeljebb annyi személyt vihet vissza, amennyi a 
feláldozott Mp-k és Ép-k tizede. 
 
 Ego: 65 
 Jellem: Káosz 
    ha legalább napi 5 órát foglalkoznak vele: Élet, Káosz 
 Kommunikáció: telepatikus
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KÖTELÉK 
 
 A Godoni Birodalom nagy dolgokra volt képes. Mágusaik a mágiát oly nagy fokon űzték,  
hogy még a jelenleg Ynev egyik legnagyobb mágikus erejét felmutató tűzvarázslók is ehhez az 
országhoz nyúlnak vissza mágiájukkal és rituáléikkal – még ha elkorcsosult, töredékes formában is. 
 A mágusoknak azonban számosan voltak ellenfeleik, akik szintén nagy varázserővel bírtak – 
ellenül találták ki a Kötelékeket. 
 Ezek az apró varázstárgyak nem néznek ki sem hatalmasnak, sem mágikusnak – egyszerű, 
lapos, szürke, tenyérnyi kődarabnak tetszik, amelybe furcsa vésetek kerültek. Ezek teszik a 
Kötelékeket ilyen erőssé. 
 E varázstárgyaknak három fajtája van. Az egyik bizonyos kasztok mágikus erejére, a másik 
kettő adott mágiaiskolák varázslataira vannak hatással. Működésük módja azonban azonos. 
 
 A kövek az egyszegmenses varázsszó kimondása után először villannak egyet (14E 
Fénykitörés, amely 3 mérföld sugarú körön belül kiválóan látható – ha a fény útjába nem kerül 
akadály), majd éles, sikolyszerű hangot hallat (Hangcsapás, amely 1 mérföld sugarú körön belül 
hallható), ezzel magára vonva a környék figyelmét. Ezután a helyén egy nagy, vastag szemű, 
fekete, rúnákkal ellátott vaslánc jelenik meg – ez csak látványelem – akik azonban látják, 150E-s 
Mentális hatás ellen dobhatnak ellenállást (még a túlvilágiak is, akiknek ellenállása az aktuális Ép-
kkel egyezik meg), amelynek sikertelensége esetén képtelenné válnak a mágia használatára. Az, 
hogy pontosan milyen kasztok tudástárát – vagy milyen iskolákat – és mennyi időre blokkolja a 
Kötelék, alább látható: 
 
Típus  Hatás         Hatóidő 
I.  Mozaikmágia, Szakrális mágia     15 perc 
II.  Tapasztalati mágia használói (konkrét kaszt)   30 perc 
III.  Elemi Mágia, Természetes Anyagok Mágiája, Asztrálmágia  1 óra 
IV.  Mentálmágia, Időmágia, Térmágia, Szimpatikus mágia  1 óra 
 
 Egy-egy ilyen varázstárgy szörnyű erőt ad a használója kezébe – még akkor is, ha „csak” 
naponta egyszer használható. Nagyon kevésről tudunk belőlük – néhányról azonban biztosan 
ismert, hogy a Pyarroni Fehér Páholy illetve Lar-dor varázslóinak birtokában van. 


