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A KALANDMODUL SZERKEZETÉRŐL 
 
A kalandmodul alapvetően igyekszik a karakterekre bízni, hogy a lehetőségeikhez mérten mit 
milyen sorrendben és milyen eszközökkel teljesítenek, sőt, egyes részeket teljesen ki is 
hagyhatnak, hanyagolhatnak. 
 
Vannak persze olyan modulrészek, amelyeket a történet szempontjából lényeges, hogy a 
karakterek intézzenek. Ezeket egy, a szakasz címe előtti körrel (○) jelezzük. Ha az idő engedi, 
ezeket mindenképpen meséld le nekik az ott található információk vagy a modul tervezett 
valószínűleg optimális menete miatt. 
 
Nem minden elem olyan azonban, amelynek átélését maguknak választanák, némely 
események mint véletlenszerű elemek érhetik őket a kaland során. Ha túl sokat 
gondolkodnának, lelassulnának vagy a figyelmük lankadna, ezeket a kitöltő elemeket 
bevetheted, ha úgy érzed, hogy a csapatnak van rá igénye és van hozzá kedve. Ezeket az 
elemeket dőlt betűs címmel vezetjük be. 
 
Az egyes részek mindig tartalmazzák az adott szakasz NJK-inak és mellékszereplőinek 
legfontosabb néhány értékét a Mentálcsavar modulokból megszokott szürke szövegdobozban. 
A további értékek, kinézetek, pontos harci technikák kidolgozása az adott szereplők esetében 
a mesélő feladata – szabja a csapatára, formálja saját hangulatára őket kedve és tetszése 
szerint. A megadott értékek meztelen szereplőket jellemeznek, a fegyverek harcértékeit 
mindig pluszban hozzá kell adni a megadott értékekhez. A leírtak alól a kivételt a modulban 
szereplő három megmaradt syl Erwyl képezi – őket részletesebb statisztikákkal, jellemrajzzal 
és kinézettel a Melléklet A syl Erwylek fejezetében találja meg a mesélő. 
 
A bekezdéseknél esetenként egy-egy oldalszám található, mely az adott szakasz lemesélését 
könnyítő térképekre utal. A térképek értelmezése szintén listaszerű, csak a legfontosabb 
elemekre szorítkozik. Ez nem véletlenül lett így szerkesztve, hanem – csakúgy, mint a 
szereplők esetében – szándékosan vázlatos. Ismét a mesélő dolga, hogy a saját mesélési 
stílusára, a saját Rowonjára formálja az ostromlott várost, annak épületeit és helyszíneit. 
 
Az egyes események végén szereplő szürke betűvel írt bekezdések az események háttér 
információit adják, amelyek alapvetően nem lényegesek a karakterek számára – a mesélőnek 
árulják el, hogy ki miért van éppen ott, ahol. 
 
A Mellékletet egy rövid Ostromszabály fejezet zárja, mely új lehetőséget biztosít a nagy 
volumenű küzdelmek modellezésére, benne a hősök elhelyezésére. 
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A KALANDOZÓK 
 
A kalandozók két syl Erwyl – Lirian vagy Malor ügynökeiként kapcsolódnak be a tartomány 
megszállásának krónikájába. Feladatuk nemes, eszközeikről csak maguk dönthetnek – céljuk, 
hogy megváltoztassák a történelem folyását, nevüket pedig örökre beírják a hősök könyvébe. 
 
Lirian embereiként Rowonnak próbálnak egy esélyt kiharcolni, miközben felfedezik azokat a 
nyomokat, melyek arra utalnak, hogy a tartományt saját uralkodónője akarja elveszejteni. 
 
Malor ügynökeiként ezzel szemben az ostromlók veszteségeit minimalizálva próbálják 
kiiktatni a tartományi székváros rúnatornyát és minél érzékenyebb veszteséget okozni a 
védelemnek. 
 

HÁTTÉR 
 
Rusmord király felesége Amellin alidaxi dáma, aki a király halálával 3410-től 
anyakirálynőként uralkodik Antera felett gyermekük, a most hatéves Stossar felnövéséig. 
Amellinnek a király halála után több helyi főrenddel meg kellett mérkőznie a diplomácia és a 
háború mezején is, hogy biztosítsa hatalmát saját maga és később majd fia számára. Ebben 
legfőbb támasza a Vércse Lovagrend volt, melynek nagymesterével, Etis syl Erwyllel már 
régi szeretők. A királynét azonban kötik hazája politikai érdekeltségei, így amikor az alidaxi 
boszorkányúrnő pecsétjével lezárt uralkodói levél érkezik hozzá, remegő kézzel és lélekkel, 
szomorúan kezd hozzá második hazája és szerelme elveszejtéséhez. 
 
Antera egyre növekvő hatalma ugyanis komolyan veszélyezteti a régóta kialakult kényes 
hatalmi egyensúlyi helyzetet a Quiron-tenger déli-délkeleti partvidékén. Hosszú ideje sikerrel 
veti vissza a toroni kísérleteket Keskellon szigetének visszafoglalására, a sinemosi-anterai 
kikötőháború végén pedig, melytől mindenki Antera csúfos vereségére számított, egyenlő 
félként köt szövetséget a Ligával. A Fekete Hadurak laza szövetségi rendszere erre lassan, de 
megállíthatatlanul működésbe lép az ország rendszabályozására.  
3413-ban Amellin királyné Alidaxból a Sinemosi Liga kereskedői útján nagyobb mennyiségű, 
felbecsülhetetlen értékű toroni puskaport kap, melyet Rowon városának egyik 
kalmárfejedelménél helyez el biztonságos megőrzésre. Abaszisz és Toron diplomatái 
megkörnyékezik Antera nagyurait, hogy uralkodójuk trónjának fegyveres elragadására 
csábítsák őket. 
3414-ben Antera királynéja elrendeli, hogy ahhoz, hogy az Anterai Királyi Vércse Lovagrend 
a továbbiakban is élvezze a gileani királyi udvar támogatását, öt éven belül rowoni fellegvár 
kialakítása szükséges a rend önköltségén. 
3415 első hónapjában Alidax komoly pénzzel és rabszolgákkal fizeti meg Karalgar keleti 
barbár kánt, hogy indítson rablóhadjáratot a Nament-sivatag északi pereme mentén fekvő 
államok ellen. Amellin királyné az egyre ellenségesebb nagyuraktól való félelmében Gileantól 
északra, a Raxis körül lévő lankákon vonja össze az uralkodói bandériumokat. Az ország déli 
határán élő wagandák törzsét aszisz követek keresik fel és a közöttük élő Malor syl Erwyllel 
tárgyalásokat kezdenek egy Antera elleni háborúról. 
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3415 nyarán a keleti barbárok megindulnak nyugat felé, a wagandák pedig ennek hírére 
felejtve saját szállásterületeiket a támadás mellett döntenek. Két héttel később berontanak 
Rowonba. Sorra esnek el a királyi átcsoportosítás miatt szinte védtelen területek. A Vércse 
Lovagrend nagymestere romantikus hevületében Rowon várának megvédésére indul, melyet 
gyorsan és hanyagul építettek fel, így több hibája is nehezíti védelmét. 
Karalgar kán Rowon déli határa mellé ér és alidaxi kérésre egyhónapos pihenőtábort állíttat 
fel, így elzárva az esetleges anterai ellentámadás miatti menekülés lehetőségét a wagandák 
előtt, így azokat vezéreik még gyorsabb, még kegyetlenebb küzdelemre késztetik. 
Az egyik anterai nagyúr, Talos del Harsyan azonban nem engedelmeskedik a királyné 
kérésének. Ahelyett, hogy Amellin várakozásával ellentétben bejelentené igényét a trónra és 
Gilean ellen vonulna seregével, délnek fordul és népfelkelőket és zsoldosokat gyűjt maga 
mellé, hogy ha kell, akkor a felségárulás vétségét is megkockáztatva segít a királyság örökös 
tartományán és az annak székvárosát oltalmazó Etisznek. A királynőtől szekérnyi ajándékért 
cserébe három hónap haladékot kér az ítélkezés előtt és jó szándékáról biztosítja, így el tudja 
kerülni, hogy az uralkodói bandériumok szétkergessék a seregét, mielőtt az elérhetné Rowont. 
 
A 3390-es családirtást túlélő Lirian syl Erwyl, akinek élete még a királyné előtt is titok, 
megsejt valamit a gileani királyi udvar mesterkedéséből és szüksége van valakikre, akik meg 
tudják számára tenni azt a néhány szívességet, amelyek a tartomány megtartására egyáltalán 
esélyt adhatnak. 
Lirian öccse, Malor syl Erwyl 3390-től tartó száműzetésében igen gyanakvóvá vált és mivel a 
waganda hadjárat túl könnyen tör előre, cselt sejt, így néhány kiválasztott emberét különleges 
feladatokkal látja el, hogy Rowon tartománya akkor is elessen, ha másoknak egészen más 
tervei vannak. 
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ANTERA TÁMASZAI 

Bemesélés 
Rowon ostroma egy hete tart, a kereskedőtanács primora Gileanba, a királyné mellé menekült, 
a külváros elesett, a belső város és a palota tartja magát. A sámánok odakint minden este verik 
a dobot, a feláldozott foglyok sikolya a palotáig száll. Az emberek rettegnek, a lovagokról, a 
papoktól várnak vigasztalást. A városban megjelennek a véghirdetők, a szerencsétleneket 
lépten-nyomon meglopó tolvajok, idegen istenek prófétái (elsősorban Toron isteneié). 
 
Hőseink számos kisebb feladatot elláttak már a város védelmének érdekében. Karavánokat 
kísértek veszélyes területen, embereket, vagyonokat menekítettek ki, árulókat lepleztek le és 
szabotőröket fogtak el. Többször komoly elismerésben részesültek, Etis pedig kilátásba 
helyezte tiszteletbeli lovaggá avatásukat, ha a várat sikerül megvívniuk. 
 
A karakterek az ostrom hatodik napján naplementekor találkoznak a rowoni primor-palota 
vércse-kútjánál Etisszel. A nagymester tíz lovagja kíséretében illendően üdvözli őket, majd 
felkéri a csapatot arra, hogy tartsanak vele. Előre elmondja, hogy a Kyel-bástyához 
igyekeznek. Az érdemi részekről ott kíván beszélni velük. Úton odafelé röviden ismerteti a 
tartomány helyzetét, ahogyan azt aznap reggel néhány, az ostromzáron átvergődött 
Nyomkereső elmesélte. A helyzet minden, csak nem biztató. A déli végvárak mindegyike 
elesett, csak Dhareon és Aitur tartják vissza az ostromlók egyenként két-kétezer fős seregét, a 
többi úton van ide – ha megérkeznek, tizenkétezer harcossal bővül az ostromzárat fenntartók 
száma. 
Hadvezetéssel látható, hogy a várost ekkora túlerővel szemben legfeljebb egy hónapig lehet 
tartani – belső ellentétek mellett azonban egy hét is csoda lesz. 
Egyre több az áruló gondolat, egyre több a belső bomlasztó, a kalmárfejedelmek a város 
feladását követelik, hogy megkíméljék saját életüket. A királyné – 
Lélektannal megállapítható, hogy a hős lovag az anyakirálynő szeretője 
– parancsba adta, hogy a várost minden feltétel mellett meg kell tartani, az utolsó emberig. 
Nyilvánvaló, hogy a vércsések készek teljesíteni a parancsot. Reményre csak az adhat okot, 
hogy Etis régi fegyvertársa, Talos del Harsyan egy ötezres sereg élén indult a város 
felmentésére – érkezése két-három hét múlva várható. 
 
A Kyel-bástya valójában a palota falába épített kolostortemplom jókora kápolnával. A 
kapuban papok esketik meg őket egyenként, hogy amit ezentúl látnak és hallanak, csakis 
Antera védelmében és a város megtartásáért használják fel. A főpap vezeti a rövid szertartást, 
melyen a lovagok is részt vesznek. Felszólítják őket, hogy bontsák le pajzsaikat bizalmuk 
jeléül. 
Igazság amulettje van a főpap nyakában így azonnal felismerik az ármánykodót, később 
Nyomkeresőkkel követtetik és ha gondot okozna, lefogatják és fellógatják, mint árulót. 
 
A kolostor könyvtárában egy jókora asztal mellett Lirian várja őket elfátyolozva, majd 
megmutatja arcát. 
Kultúra vagy Történelemismeret segítségével megállapítható a személye. 
Feltételezve, hogy rokona elmesélte a politikai helyzetet, nyilván megértik, hogy sietve kell 
cselekedni. Neki, mint országbárónak alapvető feladata, hogy gyorsan tudjon lépni efféle 
ügyekben s hogy áttekintse a teljes tartományi helyzete – mondja. 
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Éppen ezért tudja, hogy délen, a meggyalázott királyi határtól nem messze a Karalgar kán 
vezette négy ramagar törzs portyája ugrasztotta meg a wagandákat. A feladat egyelőre nem 
több, mint rávenni a kánt, hogy Cevalkis iránya helyett Rowonba törjön be, sodorja el a 
wagandákat és rabolja végig a gazdag mocsárvidéket. Cserébe pontos térképet kap a 
kalmárfejedelmek titkos lerakatairól. 
Odafelé hagyományos úton, az egyik menekülőúton fognak kimenni és lóval a törzsfő elé 
érni, visszafelé azonban egy Utazás pálcájával, melyből a csapat egy darabot kap. Kapnak egy 
anterai lobogót, hogy tudják igazolni, hogy követek és képviselhetik az országot. Kapnak 
továbbá egy gyűrűt, mely a várba vezető titkos járatok egyikének helyét fedi fel a visszatérő 
hősök előtt. 
 
Távozóban Lirian mindegyikükre Felejtés mozaikot varázsol időzítve, egy hónapra kitolva a 
menekülőalagút dolgában, így semmiképp nem adják majd ki a helyét, még vallatás hatására 
sem. 
 

○ Karalgar kán 
A városból a lovagrend rendházának lovaglóalagútján távoznak, mely a mocsarakba vezeti 
őket. Kétheti útjuk végén a kán tábora előtt egy ramagar vadászportyával találkoznak – a 
legokosabb, ha velük vezettetik magukat a törzsfő táborába. Ekkor ugyanis nem kell 
vezekelniük a vadászok megöléséért. 
Kultúra vagy Történelem- vagy Legendaismeret Alapfok elég hozzá, hogy tudják. Tizenegyen 
vannak, velük egy ifjú, 3. szintű Ramkir sámánpap. 
 
Ramagar vadászok (és a törzs harcosai) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
16 13 14 14 15 12 30 50 87 4 12 36 1 (szőrme) 
Fegyverzet: lándzsa, hajítódárda 
 
Targghaal, Ramkir-sámánpap, 4. szintű 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Mp 
16 13 14 14 17 16 22 50 100 4 13 50 24 (T, É) 
Fegyverzet: lándzsa, hajítódárda 
 
A tábor hatalmas, mindenütt gyorsan szétbontható sátrak, harcosok, zsákmány, rabszolgák 
hevernek, a sátrakhoz kötözve kurta lábú, tömzsi lovak és bivalyok meg a zsákmány. 
 
A kán sátra aranyozott bőrökkel, kürttel, gyönyörűen díszített ládákba helyezett tollpárnákkal, 
hideg borral és ramagar sörrel, asszonyok tömegével kedveskedik a karaktereknek, ha azok 
követként érkeznek – ha gyilkosként, akkor bejutni is izgalmas lesz, nem hogy tárgyalni. 
 
Karalgar kán 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
19 16 17 20 18 15 58 110 128 7 16 72 1 (szőrme) 
Fegyverzet: mithrill kétkezes csatabárd 
 
A kán hatalmas termetű, jókedélyű harcos, aki hajlik a waganda banda hátbatámadására és a 
raktárak kifosztására. Előre kéri a térképet megnézni, ha hihetőnek tűnik neki a dolog, 
szívesen vállalja a manővert. 
Lélektannal látható, hogy színészkedik, a térképet megtartaná, a karaktereket hazazavarná. 
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Ha átadják neki a papírt, elveszi a térképet és kardlappal-bottal kiveri őket a táborából, 
hangosan röhögve rajtuk, majd utánuk veti, hogy kapnak egy óra egérutat. 
Ha nem adják át a térképet és ezt férfiasan bevallják, hogy miért, akkor próbát fog kérni tőlük 
természetesen. Három próbát kell kiállniuk a hősöknek a régiek hagyománya szerint – a 
három istenség próbáját. 
 

Ramkir próbája a Kőfej. Vállmarkolással egymást fejeli a két versenyző, Erő-próbát 
tesznek, s amennyivel megvan, annyi Fp sebet okoznak az ellenfélnek. Aki hamarabb 
elájul, veszített. A Birkózás képzettség Alapfoka +1, Mesterfoka +3 sebzést jelent a 
próbán. Ha a próba sikertelen, úgy a fejelő veszít 1 Fp-t, ha pedig 0-s dobással sikertelen, 
úgy a támadó szenvedi el a teljes megállapított sebzést. A vállalkozó ellenfele 
Ughaarom, egy 19-es Erejű, Mesterfokon Birkózó hatalmas baromarcú lesz 45 Fp-vel 
(sebzésjáruléka összesen +6 Sp). 
 
Leutaril próbája a vízbemerülés. A karaktert összekötözik és a tábor kötelében kanyargó 
Essla vizébe vetik, majd hosszú bottal döfködnek utána. Minden körben 20% eséllyel 
eltalálják – bot sebzése mellett figyelni kell az elvesztett levegőre is (minden találat 
(okozott Fp)/2 körrel csökkenti a levegőtartalékot). A levegőtartalék az Állóképesség 
értéke, körökben számítva. A feladat kiszabadulni a kötelekből és a felszínre úszni. A 
szabaduláshoz öt sikeres Ügyesség-próbát kell tenni -5, -4, -3, -2, -1 módosítókkal; 
körönként csak 1 próba tehető. A megfelelő képzettség Alapfoka 2-vel, Mesterfoka 5-tel 
csökkenti a levonást (azaz akár bónuszt is biztosít). A víz alatti varázsláshoz sikeres 
Akaraterő-próba kell; a varázslat nem lehet hosszabb, mint egy kör; minden varázslással 
töltött szegmens 1 teljes körrel csökkenti a varázsló levegőtartalékát. A próbára 
vállalkozó ellenfele Ithay, egy tizenéves fiú lesz Alapfokú Kötelékből szabadulás és 
Mesterfokú Úszás képzettséggel. 

 
Tomatis próbája a vaspróba. Parázzsal hintik, izzó vassal simítják a vállalkozók bőrét. 
Aki jobban bírja a kínt, nyer. A karakternek itt a Kínzás elviselése képzettségre és az 
Akaraterő jellemzőre lesz szüksége. A képzettség Alapfoka +2, Mesterfoka +5 módosít a 
próbára, amit a tűz 1k3-1k6 Sp sebzése a sebzéssel csökkent (az Fp mellett, 
természetesen). Az ellenfél Warr, Mesterfokú képzettséggel, 16-os Akaraterővel és 45 
Fp-vel. 
 

Ha a karakterek legalább két próbát megnyernek, a kán úgy határoz, hogy végigrabolja azokat 
a titkos járatokat. Még aznap este kihirdeti parancsát, holnap indulnak is a wagandák hátába. 
Addig azonban mulatság, melyre a karakterek is hivatalosak. 
 
Illendő maradni, a szükség viszont távozásra int. Az Utazás pálcájának eltörésével hamar a 
távozásra is használt titkos alagút bejáratához érnek, amely feltárul előttük, ha viselik a 
Liriantól kapott gyűrűt. A területet egyébként egy 15E Leplezéssel védett 15E Láthatatlanság 
borítja, így csak akkor vehető észre, ha valaki komoly Fürkészést folytat vagy bír egy ilyen 
gyűrűvel. 

○ Eligazítás 
A karakterek visszaérve a vár védőit egy sikerrel visszavert ostrom után találják. Sebesülteket 
szállító katonák és szekerek, fellobbanó halotti máglyák, jajgató szerencsétlenek, kimerült 
harcosok, veszteségeket felmérő írnokok, gyógyítók, papok, igehirdetők mindenütt. 
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Etisz a belső vár udvarán felállított hatalmas tölgyfaasztal mellett áll és a jelentéseket fogadja. 
Halálosan kimerültnek látszik, maga is kivette a részét a küzdelemből, de még ébren van, 
hogy lepihenése előtt parancsokkal láthassa el tisztjeit. A karakterek meghallgathatják, hogy a 
vár 12 bástyájából melyik milyen állapotban van, melyik város zsoldosai és önkéntesei hány 
katonát vesztettek és mennyi a sebesült, s hogy mekkorára becsülhető az ostromlók 
vesztesége és létszáma. 
A Hadvezetés képzettségnek már az Alapfoka is elegendő, hogy megállapítsák: három-
négyszer annyi a halott a sebesültekhez képest, mint amire számítani lehet. Ez a wagandák 
képzettségére, túlerejére és kegyetlen harcmodorára egyaránt utal. 
 
A nagymester kihallgatja a karaktereket is, s újabb feladatokat bíz rájuk, amennyiben azok 
továbbra is részt kívánnak venni a város védelmében. Több területen is szükség van a 
karakterek közreműködésére, de Etis természetesen tudja, hogy szétszakadni senkinek nincs 
módjában, ezért a hősökre bízza, hogy mit vállalnak és mit nem. 
 
Azokat a feladatokat, amelyekre hőseinknek nincs idejük, mások próbálják elvégezni 
helyettük. Minden bekezdés végén szerepel, hogy ha nem a karakterek teljesítik az adott 
feladatot, akkor az erre kijelölt egységnek a sikeres végrehajtásra mekkora százalékos esélye 
van. Ezek alapján az ostrom kimenetele a modul végén található utolsó bekezdés szerint 
meghatározható.  
 

○ A Wakrya-ház lerakatai 
Amíg a karakterek távol voltak, a nagymester nyomkeresői Lirian kérésére kiterjedt 
vizsgálatot folytattak a Rowont irányító kalmárfamíliák belső városban lévő raktáraiban 
névleg azért, hogy a védelemre használható alapanyagokat, élelmiszert, fegyvereket stb. 
lefoglalják és a védők rendelkezésére bocsássák utólagos királyi visszatérítés fejében. A 
valódi ok természetesen az esetlegesen az ostromlók dolgát megkönnyítő anyagok vagy 
személyek felkutatása volt. A Wakrya-ház azonban királyi pecsétes kiváltságlevelet 
lobogtatva nem engedte két lerakatának megvizsgálását, mondván hogy túl veszedelmes lenne 
a megnyitásuk ilyen körülmények között. Etis árulásra gyanakszik, ezért felkéri a 
karaktereket, hogy vizsgálják át ezeket a titkos raktárakat és ezzel menjenek szembe a 
királyi paranccsal – melyről Etis azt feltételezi, hogy nem valódi, csak egy ügyes másolat. 
 
A három raktár a belső város három különböző pontján helyezkedik el, nagyjából hasonló 
belső kialakítással és védelemmel, ezért mindháromról egyetlen térképet biztosítunk. A 
raktárakat öt-öt katona és egy-egy boszorkánymester védelmezi, akik semmiféle szóból nem 
értenek. Fejenként egy aranypénzért elárulják a Wakrya-házat és beengedik a karaktereket, 
máskülönben mágiához vagy acélhoz kell nyúlni ellenük. 
 
Raktárőrök a Wakrya-ház zsoldjában, 5 fő raktáranként 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
15 16 16 15 14 15 33 54 103 6 13 57 3 (sodronying) 
Fegyverzet: csatacsákány és hosszúkard Kétkezes harc Alapfokkal, az egyik Mesterfokon forgatva 
 
Boszorkánymester a Wakrya-ház zsoldjában, 1 fő raktáranként 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi Mp 
16 12 13 15 16 16 21 44 80 14 10 43 25 35  
Fegyverzet: könnyű nyílpuska (6. szintű kínméreg, 1k6/1k10+3 azonnali Fp vesztés), béltépő 
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A raktárak alaprajzát lásd a 34. oldalon. 
 
A raktárak két szinttel rendelkeznek a felszín felett és egy rejtett pincével a földben, melyet 
álcázva abban puskaport tartanak. A raktárakban egyébként a rowoni piszkosabbit mellett 
drágaköveket rejtő hordók és zsákok sorakoznak.  
 
A raktárak főbejáratát egy különleges alakú kulccsal nyitható bonyolult mechanikus zár 
nyitja, mely enyhén mágiát sugároz. A háromfejű mágikus kulcs a Wakrya-ház palotájának 
kincstárában található. 
Mechanika képzettség nélkül a zár kinyitása eleve lehetetlen (-150%), ezt a levonást mérsékli 
a képzettség a Zárnyitásra adott bónuszával. 
A sokáttétes, összetett retesz- és zárnyelv-sor sikeres próba vagy a kulcs alkalmazása mellett 
egy csodaszépen kígyózó fémes menetben visszacsusszan a helyére és feltárul a belső tér. Ha 
nem kulccsal nyitják ki, szimpatikus mágikus úton automatikusan élesít a raktárban minden 
csapdát – ha viszont kulcs tárja fel a belső teret a látogatók előtt, úgy odabent nincs mitől 
tartani, ráadásul mágikus fények gyúlnak a benti lámpásokban, így látni is sokkal könnyebb. 
Az első ilyen csapda egy jól álcázott lezuhanó rostély (Té 100, 3k6+3 Sp, felemeléshez Erő-
próba -3-mal) az ajtó vonalában lévő súlyérzékelővel. Természetesen ez is, mint a benti 
összes csapda mechanikus szerkezet. 
Csapdakeresés -30%, Csapda hatástalanítás -60%, Mechanika bónusz él. 
 
A raktár mellékbejáratát a tetőnyílás jelenti – sajnos a szellőzőablakok igen aprók és 
rácsozottak –, mely fényforrásként is szolgál nappal. A főbejáratnál jóval könnyebb a 
kinyitása – cserébe fel kell mászni észrevétlenül az épületre, hogy az ember hozzáférjen. Egy 
háromszög csúcsain kialakított három különleges pecsétzár biztosítja ezt a bejáratot. 
Zárnyitás -50, háromszor kell dobni, csak mindhárom sikere esetén nyílik ki. 
A pecsétek a helyükre fordulnak, a csapóajtó közepén felpattan egy fogó. A csapóajtó kinyílik 
egyszerű húzásra is és csavarva is. Ha csak kihúzzák, azonnal leszakad a tető egy kisebb 
szakasza, méghozzá a tetőablak körüli 2 láb sugarú rész (vagy annyi, hogy legalább a zárnyitó 
leessen…). Ennek elkerülése nem csak a kétemeletnyi esés (6 láb zuhanás, +1k6 Sp az 
érkezési felület miatt) miatt van szükség, hanem az ezzel keltett hatalmas lárma elől is 
megszabadul a szemfüles karakter. 
Csapdakeresés -100%, hatástalanítás -50%, Mechanika bónusz él. 
 
A raktárakon belül több nyíl-, dárda- és tűcsapda illetve tűzcsapda (izzás, kicsapó forró gőz, 
lángszóró) van, mindegyikük egyfajta szimpatikus hálóban összekötve, melyet a varázslók 
Fürkészéssel 50 Mp értékű bonyolult mechanomágikus alkalmazásnak azonosíthatnak, melyet 
a szokványos módszerekkel meg lehet szüntetni. A raktárt Gilron papjai kellemes 
borzongással élik meg és istenük áldása révén ők nem aktiválják a csapdákat, amiket 
mindenki más igen. 
 
A három raktárt egy kahrei Mérnök áldotta meg a különleges hálóval, mely Gilron isten 
adománya volt számára. Az épületeken belül több jel, dísz és építési motívum utal az isten 
jelenlétére. 
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Puskaporos hordók 
 
A pincében lévő, álfal mögött megbúvó hordók az egyik toroni kereskedőháznak viselik a 
címerét. A fedelet viasszal tapasztották le, melyről megállapítható, hogy az nem régebbi 
néhány évnél. 
Titkosajtókeresés -30% felfedi, tüzetes vizsgálattal a levonás nullázható. 
A címer azonosításához Heraldika és Kultúra (toroni) Af vagy valamely toroni városra 
vonatkozó Helyismeret Af szükséges, a lezárásra vonatkozó információ 
Nyomolvasás/eltüntetés Af segítségével állapítható meg. 
 
A terv szerint a Wakrya-ház képviselője Malor ügynökeinek adja majd át a puskaport, akik 
ezt felhasználva felrobbantják a várat védelmező rúnatornyot, hiszen annak védelme a 
mágikus tűzre terjed ki, a természetes lángok ellen nem oltalmazza a falakat (másképp a 
fáklyát, a kandallót és a máglyát is nélkülözni kéne odabent). 
 
Az első két raktár átvizsgálásához csak az őrökön és a bejáratokat lezáró csapdákon kell 
átvergődniük, ám a harmadikban Malor néhány kiváló képességű kiválasztottja és egy alidaxi 
boszorkány várja őket, hogy megbeszéljék a puskaporok felrobbantásának dolgát. 
 
Malor ügynökei, fejvadászok, 4 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
17 17 16 15 17 17 30 69 110 6 13 65 27 (mf) 4 (sodrony) 
Fegyverzet: 3 dobótőr (toroni pokol), sarlókések Kétkezes harc Alapfokkal belharcra, rövidkard, alkarvédő 
 
Daalia, alidaxi boszorkány 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi Mp 
12 16 18 14 13 17 20 59 90 10 10 41 25 48 
Fegyverzet: kézi számszeríj (6. szintű azonnali bénítás/kábulat méreg, melyet varázshasználóknak szán) 
Felszerelés: hatalom amulettje, kígyó karperec 
 
A drágakövek titkos megőrzésére adott engedélyt a háznak néhány évvel ezelőtt az 
anyakirálynő cserébe azért az anyagi, szavazati és katonai támogatásért, melyet férje, 
Rusmord király halála után nyújtottak neki. Valójában – mindamellett, amit a levél szövege 
állít – a puskapor titkos és zavartalan elraktározása volt a fő szempont Amellin szemében, 
mikor a hálaoklevelet kiállította.  
 
(Ha nem a karakterek teljesítik, úgy Etis néhány nyomkeresőt kér fel a feladatra; a sikerre 
80% az esély) 
 

○ Árulók 
A Wakrya-lerakatok megvizsgálásával egyértelművé vált Etis és Lirian számára, hogy a 
család egy Rowont belülről rohasztó alma. A karakterek feladata, hogy valamilyen módon 
a lehető leghamarabb kitudják, hogy együttműködtek-e másokkal a városon belül vagy 
kívül – és főleg, hogy honnan szerezték a rengeteg puskaport. 
 
Itt természetesen több megközelítés is lehetséges. A három legvalószínűbb a fizikai erővel, a 
tolvajmunkával és a társasági kicsalással való információszerzés. Etis mindenesetre szeretné 
tudni előre, hogy mire számítson és annak megfelelően támogatja meg a csapatot. 
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A Wakrya-palota alaprajzát lásd a 32-33. oldalon. 
 
Ha fizikai erővel állnak a dologhoz, nem lesz könnyű dolguk, hiszen a Wakrya-palota jókora, 
több kijáratos palota, amelybe ha betörnek az egyik ajtón, a kulcsfigurák eliszkolnak a sok 
másik egyikén. Éppen ezért a nagymester ebben az esetben öt-öt katonáját és egy-egy lovagját 
adja minden egyes ajtó őrzésének céljára. Ezt a harminchat embert egy komolyabb 
tapasztalatokkal rendelkező egykori várkapitány, az idős Varjú Olarco vezeti és irányítja – ha 
tehát a karaktereknek más terveik vannak a katonákkal és lovagokkal, akkor azt vele kell 
egyeztetni. Keresztültörve a palota őrségén végül is elfoghatják a család intézőit és a 
családfőt, Laron Wakryát is. Vallatással, fenyegetéssel vagy mágiával megtudható, hogy a 
királyné segítette őket a puskaporhoz és a drágaköves lerakat is ezzel együtt érkezett. 
 
Wakrya-palota katonái, összesen 70 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
16 13 14 14 15 12 30 50 87 4 12 36 2 (keményített bőr) 
Fegyverzet: lándzsa, hajítódárda 
 
Laron Wakrya testőrei, 6 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
14 14 12 16 14 14 18 38 93 2 8 46 18 (af) 4 (pikkely) 
Fegyverzet: lándzsa, rövidkard, alkarvédő 
 
Tursias, a Wakrya-ház udvari varázslója 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi Mp 
10 14 13 15 9 15 24 33 88 11 4 40 38 50 
Fegyverzet: tőr 
 
Tolvajmódszerrel is meg lehet közelíteni a palotát. A levéltár, a kincstár és a családfő 
lakosztálya egyaránt méltónak tűnhetnek a vizsgálatra, és mindegyik hoz bizonyos 
eredményeket. A levéltárban a többi irat, kiváltság- és menlevél, leltár, átadási és átvételi 
nyilatkozatok mellett lezárt abbitfiókban megtalálható 
Zárnyitás -50%, mechanikus zár, kinyitásáról azonnal értesül rossz előérzet képében a ház 
varázslója és Laron is 
a puskapor átvételéről és megőrzéséről szóló, különleges címerrel szignózott levél. 
Heraldika Af és Kultúra Af vagy Történelemismeret Mf elárulja, hogy alidaxi a címer 
A kincstár elsősorban anyagi épülésre szolgál az oda betérő karakterek számára. Különböző 
váltóban heverő aranypénzek, drágakövek és más drágaságok hevernek itt. 
Értékbecslés elárulja, hogy van alidaxi és toroni eredetű pénz is jól elkülönített, pecsétes 
zsákban. 
 
A családfő lakosztályának átvizsgálásával megtalálható Laron személyes jellegű levelezése az 
anyakirálynővel, mely szenvedélyes egymás iránti szerelmet mutat. A levél főként egymás 
után való epekedésről, ajándékváltásokról, szívességekről szól. Azon túl, hogy konkrétan 
szerelmes levelek, nincs bennük semmi kompromittáló. 
Írás/olvasás Mf vagy Lélektan Mf vagy Etikett Mf elárulja, hogy a szerelem csak Laron 
részéről létezik, a királynő inkább a céljaira használja, semmivel nem érez többet iránta egy 
bábunál. 
 



IX. Mentálcsavar Találkozó  Kalandmodul 

Rowon ostroma - 13 - Lord Rufus 

Laron Wakrya nem az a fajta ember, aki különösebben tartana attól, hogy a wagandák 
tönkreteszik városát. Éppen ezért az ő palotájában az ostrom alatt is zajlik az élet, művészek, 
zenészek és táncosok szórakoztatják egymást nappal és éjszaka. Közéjük könnyen 
beépülhetnek a karakterek és a nőcsábász Laron közelébe kerülve (akár mint nő, akinek a 
szelet csapják, akár mint Laron egyik sportszerű kihívója hölgyek elcsábításában) sokat 
megtudhatnak a családfőről és annak külföldi kapcsolatairól. Kombinálva az előző két 
módszerrel különösebb veszély nélkül sikerülhet bejutni a palota legtitkosabb részeibe is – 
kifelé persze mindenképp izgalmas lesz majd. 
 
Akármilyen úton jutnak is az információhoz, kiderül, hogy Laron Wakrya túl hiú vagy büszke 
volt ahhoz, hogy másokkal együttműködjön a város elveszejtésében, így egymagában bűnös a 
ház. Kiderül, hogy a puskapor alidaxi közvetítéssel toroni forrásból érkezett Amellin királyné 
segítségével. 
 
(Ha nem a karakterek teljesítik, úgy Etis néhány veterán lovagot bíz meg vele; a sikerre 60% 
az esély) 
 

○ Negyven prédikátor 
Az ostromlott városban, mint fentebb említésre került, a legkülönbözőbb igehirdetők, 
prédikátorok és világvége-próféták végzik áldatlan tevékenységüket. Antera, habár elkötelezte 
magát a pyarroni vallás védelme mellett, eddig sem lépett fel példátlan szigorral a toroni 
vallásokkal szemben, így ezzel önmagában kevés probléma lenne. Sajnos jelen helyzetben 
azonban a Tharr- és Sogron-hitű térítők és Orwella ügynökei arra használják ki a káoszt és 
zavarodást, a kétségbeesést és a nyomort, hogy saját tanításaikkal rontva a morált a város 
elestét siettessék. 
 
Etis ezért a város védelmének hatodik napján parancsba adta, hogy a védők harci kedvét és a 
pyarroni vallásba vetett erős hitet aláásó igehirdetőknek kaloda, tüzes vas és húsz botütés a 
jutalma. 
 
A karakterek úton valahová vagy a szálláshelyükön vagy a bordélyban hallják a Tharr 
tanításairól prédikáló khótorrt (vagy, ha a karakterek felfogásához jobban illik, úgy a Sogron 
főségét hirdető papot vagy az Orwella nevében suttogó boszorkát. Mikor a karakterek a 
nagymester törvényeinek és saját meggyőződésüknek engedelmeskedve elfognák az illetőt, az 
ügyesen meglóg egy sikátoron át egy koszos lyukba, ahol több társával együtt meghúzták 
magukat. A karakterekre hárul a feladat, hogy utána vetve magukat kifüstöljék a káosz 
fészkét. 
 
Idegen igehirdető papok, 5 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi Mp 
12 12 13 12 15 17 20 35 88 3 10 21 15 23 (L, H) 
Fegyverzet: rövidkard, bot 
 
Az idegen papok követői, 20-30 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp 
13 10 11 12 13 8 8 19 68 6 6 9 
Fegyverzet: tőr, bot 
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Ha rendes kalandozók módjára ki is fosztanák a próféták fészkét, akkor a felszerelésüket 
átkutatva a szokványos dolgok mellett (tőrök, kardok, sodrony, anterai arany és ezüstdrag, 
fűszerek és bódítók) különlegesebb nyomokra: alidaxi ékszerekre, érmékre és még 
meghívókra is bukkannak. 
Értékbecslés, Kultúra, Történelemismeret, Helyismeret képzettségek segítenek az alidaxi 
befolyás azonosításában. 
 
A hittérítők egy részét a királyné közvetítésével juttatta Alidax Rowon ostromlott városába, 
hogy nehezítsék a védők dolgát. A térítők jó része fanatikus és kihívásnak értékeli a helyzetet, 
nincs különösebben megijedve az izzó vassal való megkínzatás rémétől. 
 

Támadás a nagymester ellen 
Valamelyik alkalommal, amikor a karakterek Etisnek jelentik egyik feladatuk eredményét és 
újabbért jelentkeznek a holtfáradt nagymesternél, mögötte megnyílni látszik az ég és onnan 
egy Shereb ugrik alá a várudvarra, széttépve néhány szerencsétlent, aki az útjába kerül és a 
nagymester felé tör. Etis mindebből sajnos csak későn vesz észre bármit is, így teljesen 
készületlenül éri a gonosz támadása, az élete a karakterekre van bízva. 
 
Shereb 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Sebzés  Pszi 
22 30 12 18 - 15 50 105 145 - 35 75 3k6+6+sav 25 (af) 
Fegyverzet: harapás (sav 1k6 Fp minden körben 10 körön keresztül sebenként) 
Megjegyzés: megjelenésekor Asztrál-próba démoni ereje miatt – ha nincs meg, Harc félelem hatása alatt (és páni 
rettegés) 
Megjegyzés: imm. méregre, savra, elemi mágiára (kiv. Elemi Erő), TAM-ra, Asztrál- és Mentálmágiára (kiv. 
Démonológia Mf) 
Megjegyzés: csak mágikus fegyverrel sebezhető 
 
A túlvilági megjelenését Malor szabotőrei teszik lehetővé, akik a palota túlvilágiaktól védő 
auráját gyengítik, így a legerősebb sámánnak van lehetősége démont idézni Etis 
elveszejtésére. Ha a nagymester meghal, helyét a raxisi rendház komturja, Ishtar dul Argassor 
veszi át, a karakterek irányítását és támogatását pedig immáron közvetlenül az eddig titkolt 
országbárónő, Lirian. 
 

A palota nyughatatlan építői 
Közismert, hogy a rowoni vár korszerűsítése, felújítása és megerősítése rohamtempóban 
történt rövid idő alatt, többszörös anyagi erőforrások ráfordításával, számos balesettel és itt-
ott, valljuk be, elég felületesen. Mikor az egyik falszakasz elkészült a hercegi palota újonnan 
kiépült részein, annak erejével nem volt megelégedve ereni építője, Zarbol mester, és 
munkásaival az egészet újra akarta rakatni. Mivel azok nem akarták, hogy addigi munkájuk – 
és bérük – kárba vesszen, nem teljesítették az építőmester parancsát és nem bontották le a 
falat. Zarbol mester erre az építkezést irányító primorhoz fordult volna, ám munkásai, miután 
kitudták a tervét, megölték az erenit, aki utolsó leheletével megátkozta gyilkosait. Az 
építkezés későbbi szakaszában mind a tizenöt gyilkos tanítványt különös balesetek öltek meg 
és többen öngyilkosok lettek közülük. Testüket Zarbol mester teste mellé zárták egy jókora 
kriptába Rowon primorai és kalmárjai mellé. Mivel ekkor már ismert volt az ereni története, a 
város vezetői gondosan lepecsételtették a kripta bejáratát, hogy senki ne zavarhassa meg a 
holtak nyugalmát. A fal gyenge szakaszát erős szakaszokkal folytatták, a gyengébb terület 
helyét elfeledték. 
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Etis úgy véli, hogy nem hagyhatja nyitva a kérdést, melyet Lirian vetett fel neki. Eszerint 
lehetséges, hogy Zarbol mester lelke nem nyugodhatott és azóta is a kriptában kísért várva, 
hogy lebonthassa a gyenge falszakaszt. Ha ez igaz, gondolja a nagymester, akkor Zarbol 
mester lelke az ostromlók kezében kegyetlen fegyverré válhat – de a védelemben sem 
lényegtelen tudni, hogy melyik falszakasz az, amely különösen gyenge a többihez képest és 
ezért komolyabb védelemre szorul. A karakterek feladata lemenni a kriptába és megtudni 
az igazságot a Zarbol-legendáról. 
 
Mivel Lirian sejtette, hogy ha a legenda akár csak félig igaz, odalent bőven lehet az 
élőholtakból, a lemenésre vállalkozóknak hátrahagyott egy Fény botját. Ezzel az árnyakat 
távol lehet tartani és meg lehet sebezni azoknak is, akik egyébként nem rendelkeznek mágikus 
fegyverekkel vagy mágiával. 
 
A kripta térképét lásd a 29. oldalon. 
 
Az elátkozott tanítványok árnyként bolyonganak a lepecsételt kriptában örök kárhozatra 
ítéltetve bűnükért, Zarbol mester pedig eltorzult, gonosz kóbor lélekként várja, hogy valaki 
kiszabadítsa börtönéből és lebonthassa azt a falszakaszt, mellyel sosem volt elégedett és 
amely a halálát okozta. 
 
Zarbol mester (hekator – kóbor lélek) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép  Fp 
-/test 20/test -/test -/test -/test 17 10 15 55 - megszállt test -  
 
Árnyak, Zarbol mester egykori tanítványai, 12 darab 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Sebzés 
- 16 - - - - 20 50 90 - 30 - 1k10 (és 1 pont Gy) 
Megjegyzés: általában sötétből, teljesen nesztelenül támadnak – Vakharc eggyel alacsonyabb fokon működik 
Megjegyzés: érintésük ellen csak a mágikus páncélok SFÉ-je érvényesül – testüket csak mágikus fegyver vagy 
fény sebzi 
 
Zarbol mester Akaratereje 17 (Intelligencia 15, Asztrál 8, Észlelés 14). Képes nála 
alacsonyabb akaratú lényeket megszállni. Ha ez egy játékos karakterével történik meg, 
továbbra is neki kell alakítania a hőst Zarbol mester mentális tulajdonságaival úgy, hogy 
legfontosabb feladata ezentúl az lesz, hogy bármi eszközzel, bármi áron, bárki halálán 
keresztül lerombolja a rossz falszakaszt. 
A kóbor lelkekről, észlelésükről és a velük való harcról bővebben a Bestiárium 85. oldala 
tájékoztat. 
 
(Ha nem a karakterek teljesítik, úgy Lirian egy tanítványa száll alá hat Vércsével; a sikerre 
75% az esély). 
 

Falroham 
Hajnalban érdemes bemesélni, a reggel első fényénél. Fél éjszakás csend után a waganda 
tábor ismét támadásba lendül, vad csataszólamokkal, sámánok, mágia és szellemek 
támogatásával a kapuknak és a falaknak rontanak. Meglehetősen primitív módszer, ám 
számbeli fölényük miatt sajnos sikerrel kecsegtet. 
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A karakterek dolga természetesen megvédeni egy falszakaszt és egy bástyát. A roham három 
órán keresztül tart, addig kell kitartani. A harc menete a Mellékletben található 
Ostromszabályok szerint folyik. 
 
Eleinte a söpredék érkezik, akikkel a karakterek könnyedén elbánnak. Azután feltűnik egy-
egy vezér vagy sámán, akikkel rendesen érdemes kimesélni a küzdelmet. Végül megjelenik 
egy komoly kihívást jelentő bajnok is a wagandák sorai között, akit legyőzni talán az egész 
csapatnak kihívást jelent. 
 
Waganda harcos 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
16 13 14 14 15 12 30 50 87 4 12 36 2 (lánc) 
Fegyverzet: másfélkezes kard vagy hosszúkard és pajzs 
 
Waganda sámánpap 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ Mp 
16 13 14 14 17 16 22 50 100 4 13 50 4 36 (T, H) 
Fegyverzet: lándzsa, csatabárd 
 
 
Waganda sámán 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Mp SFÉ 
8 14 12 14 13 18 25 38 88 10 5 50 54 3 (öltözék) 
Megjegyzés: a nomád sámán mágiát használják 
 
Waganda bajnok 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
18 16 17 15 17 12 44 71 118 7 15 76 6 (teljes vért) 
Fegyverzet: áldott abbit pallos, csatabárd + szablya 
Megjegyzés: pusztítás és harci láz egyaránt Mf 
 
A küzdelemben javasolt, hogy úgy intézd, hogy ne vigyen el túl sok időt a mesélésből de azért 
izgalmas legyen, így tehát gyakran veszítsenek a karakterek Fp sebeket elszálló 
nyílvesszőktől, dárdáktól, a katapultok lövedékétől záporozó faltörmeléktől, eséstől. Lássák, 
ahogy meghalnak körülöttük az emberek és aláhanyatlanak a mélybe. A reménytelenség 
érzékeltetése után ájuljanak is el, hogy aztán örömmel szippanthassanak mélyet a korom- és 
holttestszagú levegőből, mikor magukhoz térnek felcserek karjai között. A másik lehetőség, 
hogy az ellenséges vezér visszavonja a hadakat, ha megölik a bajnokot. 
 

○ Végjáték 1 
Ha a karakterek végezték a körrel (○) jelzett feladatokat, reméljük, hogy rendelkeznek a 
szükséges információkkal. 
 
Amennyiben a karakterek felderítették a háttérben húzódó események alapvető szálait, 
Amellin királynő szerepét, Alidax karmait és Toron szorítását, Lirian megkéri őket, hogy 
kísérjék el őt Gileanba, a királyi udvarba, mint az ország második emberét. 
 
A gileani királyi palota tróntermének alaprajzát lásd a 35. oldalon. 
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Térmágiával jutnak a királyi városba, hintóval vágtatnak be a palotába, hatalmi szóval és a 
város vércséseinek kíséretében jutnak el a trónteremig. A syl Erwyl varázsló itt szembesíti 
királynőjét annak tetteivel, de védekezni kényszerül, mert Amellin társalkodónője, ellentétben 
a királynővel, komolyan képzett Alidax mágiájában és a varázslónőre támad. A palotaőrök, 
tíz kiválóan képzett lovag a Liriant követő társaira támad, a karaktereknek pedig egy alidaxi 
fejvadászcsapattal kell számolniuk, hogy tehermentesítsék Liriant. 
 
Pearla, Amellin társalkodónője 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi Mp SFÉ 
13 16 18 14 13 17 20 59 100 15 10 51 40 72 3 
Fegyverzet: kézi számszeríj (6. szintű azonnali bénítás/kábulat méreg, melyet varázshasználóknak szán) 
Felszerelés: hatalom amulettje, kígyó karperec, sárkánylehelet itala (10k6), rózsakvarc medál (30 karát, 
védelem) 
 
Alidax fejvadászai, 6 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
15 18 16 17 12 17 42 65 125 20 12 60 22 (mf) 4 (sodrony) 
Fegyverzet: hosszúkard, dobótőr (6. szintű gyors ájulás/rosszullét), könnyű számszeríj (toroni pokol), alkarvédő 
Megjegyzés: közös harcmodor, +6 Ké +12 Té +12 Vé 
 
Anterai királyi palotaőrök, Vércsés Lovagok, 10 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
17 13 14 16 17 15 11 83 102 - 15 80 12 (af) 7 (teljes) 
Fegyverzet: alabárd, hosszúkard, közepes pajzs 
Megjegyzés: közös harcmodor, +6 Ké +12 Té +12 Vé, hadrend ismerete és használata 
 
Ha a karakterek legyőzik a fejvadászokat és segítenek a királyné testőrségének legyőzésében 
is, akkor Lirian le tudja győzni az alidaxi Kupola nagyhatalmú boszorkányát és hazaárulás 
vétségéért egy lovaggal kivégezteti az uralkodásra méltatlan Amellint. 
 
A mesélésnek hivatalosan a királynő fejének lehullásával van vége. Ha így alakulnak az 
események, úgy a kalandmodult az Epilógus 1 zárja. 
 
Ha a karakterek vagy Lirian alul maradnak a küzdelemben ellenfelükkel, a végső tróntermi 
erőviszonyok határozzák meg a mesélés lezárását. Ha így alakulnának az események, úgy a 
kalandmodult az Epilógus 2 zárja. 
 

Epilógus 1 
A királynő halálával fia, a hatéves Stossar nagykorúvá válásáig az ország törvényei 
értelmében az országbáró Lirian vállal régensi tisztséget és ezzel magához ragadja az 
interregnum során elérhető legnagyobb törvényes hatalmat. Azonnal gazdag ajándékot és 
követeket küld a waganda fejedelemhez, a rowoni védők szabad elvonulásának biztosítását 
kéri cserébe. A fejedelem Malor legnagyobb bosszúságára elfogadja az ajánlatot, így Etis és 
lovagjai kivezetik a megmaradt védőket Rowon véráztatta romvárából. 
 
A tartomány és a város ugyan elesett, de a waganda előrenyomulás megtört és sok életet 
megkíméltek a barbár hordák. Nem győzelem, de a legkellemesebb vereség, ami elképzelhető. 
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Epilógus 2 
Ha a karakterek életüket vesztik a harcban, úgy hősi halálként meséld le, ahogy meghalnak az 
országért, s életükkel a remény is meghal, hogy meg lehet még menteni Rowon védőit. 
Ha Lirian hamarabb hal meg és a karakterek megadják magukat, életük hátralevő idejét – egy 
hetet – egy koszos tömlöcben tölthetik, ami után a hazaárulóknak járó felnégyelés lesz a 
jutalmuk hősies bátorságukért és hazafias érzületükért. 
 
Haláluk előtt – vagy szökésük után – még megtudják, hogy a wagandák az utolsó emberig 
lemészárolták Rowon védőit és tovább törnek előre Antera felé. Minden teljesen hiábavaló 
volt.  
 

Végjáték 2 
Ha a karakterek helyett mások végezték el a körrel (○) jelzett feladatokat, dobd ki, hogy vajon 
sikerrel zárult-e a küldetésük, s ez alapján határozd meg, hogy mit tudhatnak a karakterek a 
végjátékra. 
 
Amennyiben a karaktereknek nem sikerült felderíteniük, hogy mi okozza Rowon tartomány 
pusztulását ilyen sebességgel, úgy a nagymester az egyik reggel magához hívatja a 
karaktereket. Látszik rajta, hogy a végső ostromra készül, ahogyan a kinti csend is arra utal, 
hogy a wagandák felkészülnek egy győztes falrohamra. A nagymester hosszan beszél nekik 
hősi feladatukról és arról, hogy eddig milyen hősiesen helytálltak, majd ismerteti a szomorú 
helyzetet, miszerint a katonák között a tífusz pusztít, a védők létszáma a felére apadt 
miközben az ostromló sereg további tízezer harcossal bővült, hogy elfogyott a zsold és az 
élelem, hogy nem tudják már javítani a kapukat és falakat. 
 
Ám Etis nem akarja hagyni, hogy a karakterek is vele haljanak meg az utolsó napon, ezért 
Gileanba szalasztja őket a királynőhöz, hogy elvigyék Rowon elesésének a hírét és 
ösztönözzék őt arra, hogy a banderiális sereget vezényelje a rowoni határra és mentse meg, 
ami még menthető a tartományból. 
 
A karakterek maradhatnak a végső ostromra, az Epilógus 3 várja őket. 
 
Ha viszont Etis parancsára elviszik szavát Gileanba, ott a királyné azonnal fogadja őket, ám 
amikor elmondják neki, hogy mi történt, könnyes szemmel azonnal tömlöcbe vetteti őket 
lovagjaival felség- és hazaárulás vádjával, amiért magára hagyták a nagymestert ezzel 
megölve őt. 
 
Akárhogyan reagálnak a királyi parancsra, az Epilógus 4 fejezi be számukra a modult. 
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Epilógus 3 
A szörnyű mészárlásban a karakterek keményen, de reménytelenül helytállnak. Rengeteg 
wagandát megölnek, szellemekkel, démonokkal, tomboló tűzmágiákkal veszik fel a 
küzdelmet. Lassan kivesznek mellőlük társaik, lábuk alól kiszalad a talaj, kezükben remeg a 
fegyver a fáradtságtól és a vérveszteségtől, újabb és újabb sebeket kapnak, nyíl üti át a 
páncéljukat, kifordul önmagából minden varázslat, amit kapkodva szórnának az ellenségre. 
 
Így halnak meg, több órányi fékevesztett pusztítás után. Körülöttük tort ül a halál. 
 

Epilógus 4 
A karakterek küzdhetnek és idővel alulmaradhatnak vagy elmenekülhetnek. Sem a börtön, 
sem a fejvesztett menekülés nem való hősökhöz. 
 
Érdemes őket elgondolkodtatni rajta, hogy vajon hol rontották el. 
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ANTERA VESZEDELME 

Bemesélés 
Rowon ostroma egy hete tart, a kereskedőtanács primora elmenekült, a külváros elesett, a 
belső város és a palota tartja magát hála a Vércse Lovagrendnek. A sámánok minden este 
verik a dobot, áldozatokat mutatnak be a wagandák isteneihez, a feláldozott foglyok sikolya a 
palotáig száll. Az ostromló tábor egyre duzzad, ahogy egyre újabb seregrészek szabadulnak 
fel, ahogy sorra elesnek az anterai kézen lévő déli végvárak. Idegen zsoldosok állnak a 
waganda fejedelem, Laystor lobogói alá, cserébe csekély fizetséget és szabadrablást kérnek.  
 
A karakterek már több vár elveszejtésében segítségére voltak a fejedelemnek, így az többször 
kitüntette őket saját rabszolgáinak kölcsönadásával, pénzzel és figyelemmel. Így kerültek 
kapcsolatba Malorral is, aki a fejedelem legfőbb tanácsosaként azért felel, hogy az ostromok 
és csaták a lehető leghatékonyabb stratégiával, a lehető legtöbb háttérmunkával legyenek 
megvívva, hogy ezzel minimalizálni lehessen a waganda seregek veszteségeit. 
 
Hőseink az ostrom hatodik napján hajnalban hivatalosak Malor sátrában a Rowon körüli 
dombok egyikén. A wagandákat segítő syl Erwyl sátrában több rabszolga és testőr rejtőzik, 
mint a fejedelemében, erős illatú füstölők sejtelmes füstjébe burkolózva. Maga a 
boszorkánymester is elrejti előlük teljes alakját, hiszen – magából kiindulva – folyamatosan 
merényletre, elveszejtési kísérletre gyanakszik. A következő feladat ismertetése előtt egy 
térképen vázolja az ostrom helyzetét, a győzedelmes hadjárat állását. 
 
A déli végvárak mindegyikét sikerült elfoglalni, csak Dhareon és Aitur erősségei tartják 
vissza az egyenként két-kétezer fős sereget, a többi úton van ide – mire megérkeznek, 
tizenkétezer harcossal bővül az ostromzárat fenntartók száma. 
Hadvezetéssel látható, hogy a várost ekkora túlerővel szemben legfeljebb egy hónapig lehet 
tartani – belső ellentétek mellett azonban egy hét is csoda lesz. 
A várban tevékenykedő kémek jelentései szerint egyre több az áruló gondolat, egyre több a 
belső bomlasztó a szorongatott városban, a kalmárfejedelmek pedig a város feladását 
követelik, hogy megkíméljék saját életüket. Amellin királynő azonban parancsba adta, hogy a 
várost minden feltétel mellett meg kell tartani, az utolsó emberig. Úgy látszik, hogy a védők 
készek teljesíteni a parancsot, ami elhúzhatja az ostromot. 
 
Az északi tartományhatárt szemmel tartó felderítők azonban nyugtalanító híreket hoznak. Egy 
hősként tisztelt veterán, Talos del Harsyan egyre növekvő számú felkelőt gyűjt maga köré s a 
már most ötezres – igaz, jórészt lelkes parasztokból álló – serege élén délnek vonul a város 
felmentésére, holott a királyné a tengerpartra parancsolta az anterai seregeket, mivel a komoly 
rowoni kudarcok miatt attól tart, hogy a hatalmára törnek az ország nagyurai. Talos lovag 
ráadásul állítólag birtokainak egész vagyonát arra váltotta, hogy mindenfelől 
zsoldoskompániákat béreljen, így seregének magját egyre inkább képzett veteránok egyre 
népesebb csoportja alkotja. Mivel a fejedelem legfőbb célja Rowon elfoglalása, az 
ostromgyűrűt alkotó seregeket nem fogja átcsoportosítani, így Talos seregével csak egy 
maréknyi waganda tud megütközni. Az ostromlók harapófogóba szorulnak és vissza kell 
vonulniuk. A karakterek éppen ennek elkerülésére az a feladata, hogy a felmentő sereg 
érkezését késleltessék vagy megakadályozzák Talos kiiktatásával vagy eltérítésével. Ha a 
sereg Rowon eleste után érkezik meg, úgy a wagandák nem csak számbeli, de taktikai 
fölényben is lesznek velük szemben, így sokkal könnyebben vehetik fel ellenük a harcot. 
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○ Talos serege 
A feladat végrehajtásához, amennyiben kérik, Malor biztosít melléjük huszonöt wagandát és 
egy tépett anterai lobogót, hogy menekülő várvédőknek kiadva magukat csatlakozhassanak 
Talos seregéhez és így kerülhessenek közel hozzá, miközben a waganda harcosok védelmét is 
élvezik. Persze ha ez a megoldás ütközik a karakterek tervével, úgy a huszonöt harcos nélkül 
is nekivághatnak az északi útnak, a sikeres végrehajtás esélye keveset változik. 
 
Négynapi vágtával érhetik el a sereg előőrsét a rowoni-anterai tartományhatár mentén. A 
dombokon katonák sátrai és fekhelyei állnak ameddig a szem ellát. A veteránok anterai 
lobogók árnyékában gyakorlatoztatják a parasztokat, kemény fegyveres és pajzskezelési 
gyakorlatokkal kínozzák őket kimerülésig. Itt-ott zene szól, máshonnak hangos kiáltozás 
érkezik, erre lovakat legeltetnek a lovascsapatok, arra íjászatot gyakorol több szakasz veterán. 
Rengeteg város és ország címere alatt gyülekező, ezerszínű, szedett-vedett sereg ez, vezéreik 
sátra azonban oly díszes, akárha valódi, egész országok seregeit tömörítő óriási hadtestek urai 
volnának. 
 
A feladatuk tehát Talos kiiktatása vagy eltérítése. Mindkét verzió végrehajtásában segít, hogy 
a hadvezér maga üdvözli minden, a királyi zászló alá gyűlő kompánia vezetőjét, így a 
közelébe lehet kerülni. Habár az üdvözlés ideje alapvetően nem alkalmas egy merényletre – 
az ősz veterán körül mindenfelé komolyan képzett zsoldosok táboroznak és figyelnek –, a 
célponttal való ismerkedésre tökéletes. 
 
Körülkérdezve illetve körül nézelődve megtudható, hogy Talost hat testőre követi mindenfelé, 
amerre jár, talán csak az árnyékszékre nem. Varázstudó nem felel a biztonságáért, sőt, a 
sereggel is alig-alig tart néhány pap és vajákos. A sereget mintegy ötszáz-ezer zsellér, szolga 
és szórakozást kínáló személy követi, akik a katonák ellátásáért és jókedvéért felelősek. Maga 
Talos gyakorta tart haditanácsot kiadós vacsorái alkalmával, ahová a legnagyobb csapatok 
vezetői hivatalosak – szám szerint hat fő. Ilyenkor alkalmas a leginkább a helyzet egy 
merényletre, hiszen ilyenkor zárt körben, alig ellenőrzött szolgálók között tanácskoznak a 
vezetők. 
 
Nem lehet megjósolni, hogy a karakterek mivel próbálkoznak a feladatuk teljesítésére. 
Bejuthatnak a haditanácsra és megpróbálhatják eltéríteni a sereg vonulásának útját azzal, hogy 
mindenféle hamis információval látják el a vezetőket. Akár fel is daraboltathatják a sereget, 
ha többfelé komoly stratégiai fontosságú pontokat jelölnek meg, amelynek megvívására Talos 
egy-egy seregrészt jelöl ki, folyamatosan apasztva a fősereg létszámát. Várakozásra is 
késztethetik a sereget azzal, hogy a rowoni védők helyzetét sokkal biztatóbbnak, a támadó 
seregek létszámát viszont igen nagynak tüntetik fel, így a hadvezérek amellett döntenek, hogy 
bevárják azt a mintegy ezer-ezerötszáz katonát, akik a környező országokból érkeznek egy 
héten belül. Hamisíthatnak királyi parancsot, mely elszólítja Talost vagy más vezéreket, így 
gyengítve, akadályozva a csapatokat. 
Persze meg is próbálhatják megölni a vezetőket, hogy aztán a különböző lobogók katonái 
közötti ellentét gyengítse, szétmorzsolja és nagyjából a felére-harmadára csökkentse Talos 
seregét. Önmagában Talos megölése is elegendő arra, hogy a sereget még hosszú ideig 
marasztalja – amíg új fővezért nem választanak. 
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Talos del Harsyan 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
19 14 14 20 18 13 18 85 128 - 16 72 25 (af) 7+1 (teljes) 
Fegyver: egykezes abbit csatabárd, tőr, közepes pajzs, rúnaköpeny 
 
Talos tisztjei 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
17 13 14 16 17 15 11 83 102 - 15 60 12 (af) 7 (teljes) 
Fegyverzet: lándzsa, hosszúkard, közepes pajzs 
 
Sorkatona Talos seregében 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
13 13 14 14 15 12 30 50 87 10 12 20 2 (kivert) 
Fegyverzet: hosszúkard, tőr vagy lándzsa, tőr vagy rövidíj 
 
A mesélő ezen a ponton legyen engedékeny és rugalmas, a karakterek jó ötleteit sikerrel 
jutalmazza – és viszonylag sebesen haladjon túl ezen a szakaszon. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy mindenképp koronázza siker a hősök tetteit – ha ostobaságot csinálnak, nyugodtan 
büntesd meg őket érte. 
 

○ A következő feladatok 
Miután elhagyták Talos seregének táborát – akár menekülve, akár sikerrel zárva a Malor adta 
feladatot –, a syl Erwyl az eredménytől függően látja el őket további megbízással. A feladat 
mindenesetre ugyanaz lesz: bejutni a rowoni belső városba és ott közbenjárni az ostrom 
dolgában, néhány feladattal siettetni, megkönnyíteni azt. 
 
Ha Talos seregét nem, vagy csak néhány nappal sikerült késleltetniük – ha tehát Talos él és 
semmiféle különösebben hihető hamis információt nem adtak el neki – úgy Malor igen 
kedves tervvel áll elő, melynek ellentmondani a wagandák köréből való kitaszítást, 
száműzetést és hajtóvadászatot von maga után. 
A terv egyszerű. A fejedelem másnap falrohamot indít egyetlen szakaszra koncentrálva a 
serege egy részével. Az áttörés garantált, a várost azonban bizonyosan nem sikerül így 
bevenni. A karakterek az ostromlók élvonalában rowoni városi öltözékben és álcában 
rontanak a várba és valószínűleg elveszítik az eszméletüket. Ha nem halnak meg, úgy egy 
rowoni ispotályban térnek majd magukhoz – és benn is vannak. Ez a Mellékletek között 
található Ostromszabályok szerint történik. 
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Rowoni sorkatona 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
14 13 14 14 15 12 30 50 87 4 12 36 2 (lánc) 
Fegyverzet: lándzsa, rövidkard 
 
Rowoni íjász 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
14 13 14 14 15 12 30 40 87 24 12 36 1 (posztó) 
Fegyverzet: rövidíj 
 
Rowoni tiszt 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
16 13 14 16 17 15 11 73 102 - 15 60 4 (mellvért) 
Fegyverzet: lándzsa, hosszúkard, közepes pajzs 
 
Ha Talos serege nem jelent közvetlen fenyegetést, úgy Malor is sokkal jobbkedélyű és a 
karakterekre bízza a bejutást. A karakterek továbbra is választhatják a falroham során való 
bejutást de lopva is bejuthatnak a várba. Ehhez mindössze arra kell módot találniuk, hogy 
észrevétlen átjussanak a belső város előtti letarolt külső város romjain, melyet jól be lehet 
látni felülről, a vár bástyáiról és hogy valamiképpen felmásszanak a falakon. 
Varázslatok, pszi alkalmazások, egy várból való kitörés után megsebesültek közé való 
befekvés vagy egy -60-nal dobott Rejtőzés egyaránt megoldják a problémát 
 
További különbség még az első feladat sikerének függvényében, hogy hőseinknek mennyi 
idejük van a későbbi feladatok végrehajtására, ugyanis ha Talos serege közeledik, úgy 
mindössze egy hetük van egyébként viszont nincsenek helyhez kötve. 
 
Malor a következő feladattal bízza meg hőseinket: keressék fel odabenn a Wakrya-házat és 
szerezzék meg tőlük a raktáraikban található puskaport, amivel pedig robbantsák fel a 
várost oltalmazó rúnatornyot, hogy a wagandák sámánjai komoly kárt tehessenek az 
ostromlottakban. Ha mindeközben megtudnák az esetleges menekülő alagutak helyét és 
irányát, megölnék a Vércse Lovagrend nagymesterét vagy a lovagok rendházainak 
komtúrjait, esetleg megtörnék a bástyákban és fontosabb épületekben található Térgát 
varázsjeleket – nos, természetesen az sem lenne haszontalan dolog. 
 

○ Szabadítás 
Alig érkeznek meg a városba – azaz alig lopóznak be vagy térnek magukhoz egy ispotályban 
–, az első fontosabb esemény, amit látnak, nem más, mint Laron Wakrya börtönbe zárása. 
Lovagok gyűrűjében láncra verve csoszog a vártömlöcbe a Wakrya-ház feje, körülöttük egy 
kikiáltó hirdeti dobbal és kürttel felvezetve, hogy a nagymester fogatta el a kalmárt, mivel az 
nem volt hajlandó megnyitni három raktárát a központi ellenőrzésre. Legkésőbb fél nap 
múlva azt is megtudják, hogy csak akkor engedik szabadon a kalmárt, hogyha az megnyitja a 
raktárakat, amelyről a rab azt nyilatkozta, hogy soha, hiszen királyi engedélye van azokat 
zárva tartani s azt holmi lovagrend nagymestere nem írhatja felül. 
 
Ha a karakterek békével akarnak bejutni a Wakrya raktárakba, úgy ki kell tudniuk a 
családfőtől a kulcs helyét. A börtönben meglátogathatják – Laron pedig csak azért cserébe 
hajlandó elárulni, ha kiszabadítják.  
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A tömlöcbástya alaprajzát lásd a 30-31. oldalon. 
 
Erre Malor ügynökeiként elsősorban harccal van lehetőségük úgy, hogy betörnek a tömlöcbe, 
letörik az ellenállást és kinyitják a cellát. Minderre célszerű a minden másnap levezényelt 
waganda falroham során sort keríteni, hiszen ekkor a kavarodásban van lehetőségük élvezni 
Laron kiszabadításának gyümölcsét és nem lohol majd a nyomukban az egész város. Szintén 
nem utolsó ötlet valakit Laron helyére tenni az ő álcájában, hogy ne tűnjön fel rögtön a 
kalmár megfutása. 
 
Laron Wakrya tömlöcének őrei, 20 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
15 15 14 15 13 11 33 54 103 16 13 57 3 (sodrony) 
Fegyverzet: rövidkard, alkarvédő, könnyű számszeríj 
 
A másik lehetőség szerint meggyőzik Etis syl Erwyl nagymestert, hogy Laron ártatlan és hogy 
a nagymesternek kötelessége figyelembe venni a királyi parancsot. Ehhez minden 
valószínűség szerint mágiát kell alkalmazni, amely, figyelembe véve a rúnatorony és az Etis 
pajzsai nyújtotta védelmet, legalább is kegyetlenül nehéz. Ha nem akarnak mágiát alkalmazni, 
úgy a nagymester közelébe kell kerülniük valamilyen okkal és észérvekkel hatni rá. 
Természetesen a nagymester meggyőzését célszerű élő szóban kérni a játékostól. 
Ehhez a következőkre mindenképpen szükség van a sikerhez: Erkölcs Mf, Etikett Mf vagy 
Mellébeszélés Mf, Kultúra Mf, Történelemismeret Af, Jog/törvénykezés Af 
 
A karakterek nem tudhatják, hogy rendelkeznek-e a megfelelő képzettségekkel addig, amíg 
meg nem próbálják meggyőzni a nagymestert. A sikertelen kísérlet azonban nem csak Laront 
hagyja a tömlöcben, de ráadásul gyanússá is teszi a karaktereket Etis szemében. Ennek 
eredménye, hogy hamarosan egy Nyomkereső fejvadász figyel majd a közelükben minden 
tettükre (Észlelés 18, Álcázás Mf, Rejtőzés 75%, Lopózás 75%, Pszi 23 (Jelentéktelenség)). 
 
Nyomkereső a karakterek megfigyelésére 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp 
13 17 19 16 13 15 41 51 111 22 13 77  
Fegyverzet: rövidkard, tőr, alkarvédő, könnyű nyílpuska 
 
Szintén működőképes megoldás, ha az egész szabadítás helyett egyszerűen betörnek a 
Wakrya-palotába és feltúrva azt megkeresik a kulcsot. A Wakrya-palota őrségéről fentebb, az 
Árulók fejezetben (11-12. oldal) olvashatsz, a palota alaprajzát a 32-33. oldalon találod. 
A kulcs a kincstárban található egy titkos falrekeszben. Az ehhez való kulcs Laron szobájában 
a párnájában található. 
Titkosajtókeresés -50%, Csapdakeresés -40%, Csapda hatástalanítása -80% 
Ha nem kulccsal nyitják ki, úgy az ajtó feltörése egy vermet nyit az ajtó előtt és valószínűleg 
a karakter alatt (6 láb esés, Esés -40%), melyre felülről azonnal hegyes aljú acélorgona szakad 
(3k10 Ép). 
 
Végül járható út, hogy a korábban, az Antera támaszai alatt található A Wakrya-ház lerakatai 
fejezet (11. oldal) szerint betörnek a raktárakba és elrabolják a puskaporos hordókat. Ekkor 
lásd ott, kivéve természetesen Malor ügynökeit. Raktáralaprajzot a 34. oldalon találsz. 
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○ A rúnatorony 
Ha tehát szert tettek a puskaporra, akkor következhet a terv izgalmasabb része – a rúnatorony 
felrobbantása. Mivel a torony csak a mágikus tüzet árnyékolja le a vár területén, a fáklyák, 
tábortüzek, máglyák és tűzhelyek nyugodtan loboghatnak – csakúgy, ahogyan nyugodtan 
lángra lobbanhat a puskapor is. 
 
A rúnatorony a Mágusok terének közepén tör az ég felé kemény őrizet alatt. Leszámítva az 
ostrom legválságosabb pillanatait mintegy másféltucatnyi katona oltalmazza épségét. Az 
épület körül állandóan öt Vércsés strázsál, a környező épületek erkélyein pedig 
számszeríjászok – erkélyenként 3, összesen 12. A toronyban vagy annak közelében ráadásul 
Lirian Rowonban tartózkodó három tanítványából legalább egy mindig megtalálható, akinek 
egy támadás esetén első dolga értesíteni Liriant, a másik két tanítványt és a nagymestert 
minderről. 
Ennek köszönhető, hogy mikor a karakterek megkezdik a torony elpusztítását és megtámadják 
az őröket, már nincs visszaút és sietniük is kell, hiszen hamar erősítés érkezhet. Nyugalmi 
állapot idején 1k10, ostrom idején 3k6 perc kell ahhoz, hogy a fent említettek közül valaki 
megérkezzen. Ostrom alatt Etis nem jelenhet meg személyesen, de szívesen szalajt lovagokat 
maga helyett, Lirian pedig valószínűleg olyan könnyen lerendezi a karaktereket, hogy nem 
etikus bevetni. 
 
A rúnatorony lovagjai, 5 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
17 13 14 16 17 15 11 83 102 - 15 80 12 (af) 7 (teljes) 
Fegyverzet: lándzsa, hosszúkard, közepes pajzs 
Megjegyzés: közös harcmodor +5 Ké +10 Té +10 Vé 
 
A rúnatorony számszeríjászai, 12 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
13 16 17 15 13 13 41 51 101 42 13 77 2 (kivert) 
Fegyverzet: könnyű számszeríj, rövidkard, alkarvédő 
 
Lirian tanítványai, 3 fő 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi Mp 
8 13 15 11 13 16 11 20 84 6 7 30 40 50 
 
Ha sikerül a torony közelébe vinni a hordókat, újabb probléma, hogy hová kell azokat 
elhelyezni ahhoz, hogy a torony mindenképpen összeomoljon és a védelme megtörjön. 
Minden különösebb előtanulmány nélkül ennek megállapításához egy -5-tel nehezített 
Intelligencia-próba szükséges. Ha a próba megvan, úgy az induló 20% sikerhez minden egyes 
pont, amivel a próba megvan további 10-10% esélyt jelent a torony összeomlására és a mágia 
megtörésére. Az arányokat az első hordó felett felrobbantott minden további hordó 5-5%-kal 
javítja (összesen 9 hordó várakozik felrobbantásra, amellyel így összesen +40% esély 
nyerhető). 
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Megállapításához Építészet Af (2-vel kevesebb levonás), Alkímia Af (2-vel kevesebb levonás) 
és Rúnamágia Af (1-gyel kevesebb levonás) vagy Mágiahasználat Af (1-gyel kevesebb 
levonás) vagy varázsló kaszt megléte (3-mal kevesebb levonás) esetén módosítók nélküli 
Intelligencia-próba szükséges. 
 
Ha sikerült a tornyot lerombolni legalább egy nappal Talos érkezése előtt, úgy a kaland végét 
a Végjáték 3 árulja el. Máskülönben lásd a Végjáték 4 fejezetet. 
 

Őrjárat és razzia 
Ha a karakterek figyelme ellankadna és túl nyíltan beszélnének a haditervekről vagy 
valamilyen módon kitudódna róluk, hogy nem Antera érdekét szolgálják, a mondat közepén 
egy őrjárat tűnik fel a közelben. Ha a karaktereknek nincs szerencséjük, éppen hallják, amit 
beszélnek (Észlelés-próba az őröknek) és megteszik a szükséges lépéseket. 
Szintén elképzelhető, hogy a karaktereket szállásukon éri egy őrjárat, amely a nagymester 
parancsára hivatkozva igényt formál rá, hogy átnézze a karakterek felszerelését. Amennyiben 
ebben waganda befolyásra utaló jeleket találnak, úgy hőseink ismét csak bajban vannak. 
 
Ez a véletlenszerű esemény elsősorban annak érzékeltetésére szolgáljon, hogy a karakterek, 
mozogjanak bármily nyíltan az ostromlott városban, mégis csak farkasok a bárányok közt és 
lapítaniuk is tudni kell, ha sikereket szeretnének elérni. 
 
Rowoni városőr, 5+1 fő (a +1 minden harcértékéhez és Fp-jéhez adj +10-et) 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp SFÉ 
14 13 14 14 15 12 30 50 87 4 12 36 2 (lánc) 
Fegyverzet: lándzsa, rövidkard 
 

Rowon gyengéi 
A karakterek megpróbálhatják megtudni a menekülő alagutak helyét. Ha ennek az 
információnak erednek a nyomába, hallhatnak a bolyongó építőmester legendájáról és a 
gyenge falról, amely a temető megfelelő kriptájához vezetheti őket. 
 
Bővebben lásd A palota nyughatatlan építői fejezetet (14-15. oldal) és a kripta térképét a 
29. oldalon. 
 
Szintén járható út, ha megszerzik a vár egyik teljes térképét, melynek egyetlen ismert 
példánya Etis birtokában van – pontosabban a szálláshelyén. Szintén falroham idején érdemes 
próbálkozni, ilyenkor csak maroknyi őr figyeli a nagymester szállását, máskülönben jó esély 
van rá, hogy maga Etis kérdez rá a tolvajnál, hogy miért kell neki a menekülőjáratok 
bármelyikének a helye. 
 
Etis szálláshelyének őrei 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
17 13 14 16 17 15 11 83 102 - 15 80 12 (af) 7 (teljes) 
Fegyverzet: lándzsa, hosszúkard, közepes pajzs 
Megjegyzés: közös harcmodor +5 Ké +10 Té +10 Vé 
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Végjáték 3 
A rowoni rúnatorony leomlásával a város legfontosabb védelme zuhan össze. A védők és 
támadók egyaránt érzik ezt, így felkészülnek a végső támadásra. Újult erővel szólnak fel az 
ostromló táborban a dobok és áldozati énekek, reszelős kántálás kúszik az ég felé tucatnyi és 
még több torokból. Az elcsigázott és reményvesztett ostromlottakat Etis gyűjti össze és 
beszédet intéz hozzájuk a hősi halálról. A papok felkészülnek a sámánok varázslatainak 
semlegesítésére. 
A wagandák néhány órával a torony leomlása után teljes körű rohamot indítanak, melyet 
ezúttal már szellemek és démonok is támogatnak, nem is beszélve a sámánok rontásairól és 
természeti mágiájáról. Az anterai papok és varázslók ideig-óráig tudják ellensúlyozni 
egyértelmű fölényüket, így a védők tudják tartani a várat, habár erejüket a végsőkig 
megfeszítik. Mindkét fél érzi, hogy ez az utolsó összecsapás a város 3415-ös ostromának 
történetében. 
 
Alig vetnék bele magukat az öldöklésbe – vagy látnának neki elhagyni a várost – Malor pszi 
vagy varázs útján saját kíséretébe szólítja őket. Idővel Lirian a toronynál vagy a városban 
máshol talált szimpatikus kapcsokat kihasználva a karakterek közelébe nyit egy térkaput, 
amelyen kíséretével együtt átmegy, hogy elszámoltassa őket a torony lerontása miatt. 
Rövid döbbenet következik, mikor Malorral megállnak szemközt, majd megkezdődik az 
összecsapás a két testvér között. A karaktereknek Lirian testőreivel kell elsőként 
megmérkőzniük, ezalatt Lirian látványos és gyors varázspárbajban legyőzi Malort, ám 
kimerülten már jóval kisebb az ereje – a karakterek végezhetnek vele is, ha tudnak (az 
egyszerűség kedvéért Lirian Mp és Fp értéke a teljes érték fele). 
 
Lirian testőrei 
E Gy Ügy Áll Eg Ak Ké Té Vé Cé Ép Fp Pszi SFÉ 
15 18 16 17 12 17 42 65 125 20 12 60 22 (mf) 4 (sodrony) 
Fegyverzet: hosszúkard, dobótőr (6. szintű gyors ájulás/rosszullét), könnyű számszeríj (toroni pokol), alkarvédő 
Megjegyzés: közös harcmodor, +6 Ké +12 Té +12 Vé 
 
Ha a karakterek megölik Liriant, az Epilógus 5, ha Lirian vagy a testőrök végeznek velük, úgy 
az Epilógus 6 zárja a mesélést. 
 

Epilógus 5 
A legyőzött Lirian holtan zuhan össze a gyilkos tombolásban, testén hamarosan egy szakasz 
páncélos waganda tör keresztül, felismerhetetlenné roncsolva a törékeny alakot. Az üvöltő 
küzdelem magával ragadja a karaktereket is, akik hamarosan a rowoni fal alatt küzdenek, fel 
egész a gyilokjárókig és bástyákig. 
Részesei, sőt, hősei a megállíthatatlan, kegyetlen áradatnak, mely az utolsó emberig végez a 
védőkkel és vörös patakot fakaszt a kalmárfejedelmek egykor büszke városában. 
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Epilógus 6 
A varázslónő mágiája végez az utolsó hőssel is. A véráztatta rowoni csatamezőn aláhulló hős 
egyre homályosodó szemei előtt még látszik, ahogy Lirian háta mögött hosszú sorokban 
özönlenek a vár falára a wagandák és a központi vár fokán valaki égig érő lángot lobbant, 
hamuvá emésztve az ott lobogó tépett anterai zászlót. 
Kár, hogy az ünneplésből már nem vehetik ki a részüket – bár nevüket a legnagyobb 
hősökként emlegetik majd sokáig a wagandák. 
 

Végjáték 4 
A karakterek hatalmas éljenzésre lesznek figyelmesek a védők között, s kinézve a távolba ők 
maguk is láthatják Talos seregeinek előőrseit, a díszes zászlókat, a csillogó páncélokat, 
ahogyan az ellenük vonuló wagandák fogadására készülnek. Az ostromzár enyhül, a gyűrűn 
hatalmas rések tátongnak, de a gyűrűt fenntartók is szedelőzködni látszanak. Elmenni 
készülnek talán? 
Malor szinte azonnal pszivel üzentet a karakterekért, ha másként nem, hát más, a városban 
tevékenykedő hírvivőn keresztül. 
 
Ha hőseink vállalják késlekedésük következményeit és visszatérnek a boszorkánymesterhez, 
lásd az Epilógus 7, máskülönben az Epilógus 8 befejezéseket. 
 

Epilógus 7 
Visszatérve a táborba Malor éktelen haragja fogadja őket. Mágiájával készül megbüntetni 
őket. A karakterek felvehetik vele a harcot, ám ha le is győzik, testőrei vagy a környező tábor 
mintegy háromszáz-ötszáz wagandája idővel úgyis végez velük. 
Szomorú véget ér hát ígéretes életük – vajon miként alakult volna, ha nem rontják el azt az 
első feladatot Talos táborában? 
 

Epilógus 8 
A karakterek végignézik, ahogy a távoli harcmezőn Talos seregei hosszú csatában legyőzik az 
őket feltartóztatni érkező wagandákat, miközben a falak alól sorra takarodnak el a 
nagycsaládok, feldúlt földet, füstölgő romokat, holtakat és szemetet hagyva csak maguk után. 
Ujjongó ünneplés helyett csak szorongást éreznek, félelmet, hogy kiderül róluk, hogy kik is 
valójában s esetleg visszaküldik őket Malor vagy a fejedelem elé, netán bitón végzik a többi 
kémhez és ügynökhöz hasonlóan. Ahogy megnyitják a kapukat, hogy Talos csapatai 
bejöhessenek a városba, azonnal távoznak és még sokáig nem is néznek vissza. 
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MELLÉKLETEK 

TÉRKÉPEK 

Kripta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Csigalépcső a felszíni kriptakapuból 

2 – Középső kripta felső része (üres) 

3 – Középső kripta alsó része 

4 – Zarbol mester elnagyolt szobra 

5 – Darton szentélye oltárral és varjúszoborral 

6 – Lepecsételt ajtó az alsó kriptába 

7 – Alsókripta folyosója 

8 – Zarbol építészeinek sírkamrái, névtáblákkal 

9 – Falat díszítő, átlagos minőségű domborművek a 

várépítésről 

10 – Zarbol mester ülő szarkofágja 

11 – Zarbol mester személyes tárgyainak kamrái 

 



IX. Mentálcsavar Találkozó  Kalandmodul 

Rowon ostroma - 30 - Lord Rufus 

Tömlöcbástya 
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Földszint 

1 – Előtér  

2 – Ellenőrző- és bebocsátó helyiség, 4 katona 

3 – Váróterem 

4 – Átvezető helyiség 

 

Első emelet 

5 – Előtér  

6 – Étkező- és időtöltő tér a katonáknak, 4 katona 

7 – Hálószobák közös előtere, fegyverállványok 

8 – Hálószobák, szobánként 2-2 katona 

9 – Árnyékszékek 

 

Második emelet 

10 – Őrhelyiség, 2 katona 

11 – Kínzókamra és vallatóterem 

12 – Közrendű vagy érdektelen rabok gyűjtőtömlöce 

 

Harmadik emelet 

13 – Őrhelyiség, 2 katona 

14 – Átvezető helyiségek az őröknek a cellák között 

15 – Egyéni cellák a rangos, fontos vagy veszélyes raboknak 

16 – Csigalépcső a tetőtérre 

 

Tetőtér 

Szép kilátás, 2 katona 
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Wakrya palota 
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Földszint 

1 – Előtér bejárattal az elülső kertből 

2 – Főkomornyik lakosztálya 

3 – Tárgyalóterem kijárattal a hátsó kertbe 

4 – Kisebb őrszoba asztallal 

5 – Nagyobb őrszoba ágyakkal 

6 – Kincstár polcokkal 

7 – Levéltár levélszekrényekkel 

8 – Fegyvertár állványokkal 

9 – Cselédszállások 

10 – Cselédek étkezője 

11 – A ház asszonyának hálószobája 

12 – A ház asszonyának társalgószobája 

13 – A ház asszonyának kártyaszobája 

14 – Étkező  

15 – Konyha  

 

Első emelet 

16 – Vendégszállások elkülönített fürdőrésszel a falak mögött 

17 – A ház varázslójának szobája 

18 – A ház varázslójának „műhelye” (alkimista és méregkeverő labor) 

19 – A személyi testőrök szobái 

20 – A ház urának fogadószobája 

21 – A ház urának fürdőhelyisége 

22 – A ház urának hálószobája 

 

Pince 

23 – A pince előtere, fűszerek, olaj, mindennapi kellékek 

24 – Szerszámraktár 

25 – Borospince  

26 - Húskamra 
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Wakrya raktár 
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Gileani palota trónterme 

 
1 – Várócsarnok az uralkodó elé járulók számára; máskor a Fehér bálterem 
2 – Vörös bálterem 3 – Kék bálterem 4 – Zöld bálterem 5 – Sárga bálterem 
6 – Fekete bálterem; itt várakoznak az alidaxi fejvadászok a karakterekre és Lirianra 
7 – Korábbi királyok szobrai; talapzatuknál 2-2 uralkodói testőrlovag 
8 – Lépcsősor a trónemelvényig bíborba és feketébe burkolva; tetején 2 uralkodói testőrlovag 
9 – Trónemelvény és uralkodói trónus, mellette a királyné tanácsosa, az alidaxi boszorkány 
10 – Átvezető tér az uralkodó lakosztálya és a trónterem között 
11 – Függönyök, szőnyegek és más díszítőelemek raktára 
12 – Füstölők, kandelláberek, gyertyák raktára 
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A MODULBAN SZEREPLŐ SYL ERWYLEK 
 

MALOR SYL ERWYL 
13. szintű boszorkánymester, a waganda fejedelem legfőbb tanácsosa és stratégája 
45 éves; Halál; waganda pantheon 
 
Erő   Áll   Gy    Ügy    Eg    Sz    
Int    Aka   Asz   Ész  
 
Ép 14   Fp 110 
SFÉ 4(abbit sodronying)+1(szőrme) 
 
Pszi 60 (mf) Mp 91+10 (Mágiahasználat Mf) 
AME   
MME 
 
  alap  
Ké  36  
Té  70  
Vé/Táv 105 
Cé  40 
T/k  1 
Sebz  
  
Különleges felszerelés: 63 Mp abbit áldozótőr, sárkánylehelet itala (10k6), holtak gyűrűje, 
villámsújtás bélyeg (6k10 Sp), 6 Ép gyógyital, 20 Fp gyógyital 
 
Különleges képesség: a Villámmágiát az eredeti Mp költség háromnegyedéért tudja használni 
és villámvarázslataival a mágikus tűzhöz hasonlóan Ép-t sebezni (4 Fp 1 Ép) 
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ETIS SYL ERWYL 
14. szintű lovag, az Anterai Királyi Vércse Lovagrend nagymestere, névleg országbáró 
45 éves; Rend; Dreina 
 
Erő 18   Áll 17   Gy 16   Ügy 15   Eg 17   Sz 14 
Int 16   Aka 16   Asz 15  Ész 13 
 
Ép 14   Fp 170 
SFÉ 12 = 8(teljes vértezet)+4 (rózsakvarc)   MGT 6 (Nehézvértviselet Mf) 
 
Pszi 40 (mf) Mp 10 (Mágiahasználat Mf) 
AME 105 = 5(tme)+80(stat)+20 (din) 
MME 106 = 6(tme)+80(stat)+20 (din) 
 
 alap másfélkezes kard (Mf) közepes pajzs (Mf) 
Ké 66 85    71 
Té 98 125    103 
Vé 147 173    +40 
T/k 2 2 (+1 kieg)   +1 
Sebz +2 2k6+6    1k6+5 + földre döntés 
  (1k6+2) 
 
Különleges felszerelés: 63 Mp abbit másfélkezes kard , abbit közepes pajzs, 63 Mp abbit 
teljes vértezet, medál 40 karát rózsakvarccal védelemre, gyűrű 10 karát jáspissal detekcióra 
(minden mérget, mérgezettséget érzékel), gyűrű 30 karát krizoprázzal detekcióra (3E 
láthatatlanságig érzékel), 10 Ép gyógyital 
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LIRIAN SYL ERWYL 
12. szintű varázsló, a sinemosi Csillaglátók Társaságának és a Dorani Varázslórend 
beavatottja, rejtőzködő országbáró 
47 (22) éves; Rend, Élet; Adron, Kyel 
 
Erő 8   Áll 14   Gy 16   Ügy 17   Eg 15   Sz 17 
Int 17  Aka 18   Asz 16  Ész 16 
 
Ép 9   Fp 70 
SFÉ 3 (védőköpeny) 
 
Pszi 80   Mp 120 
AME 86 = 6(tme)+80(stat) 
MME 95 = 5(tme)+80(stat)+10(amulett) 
 
  alap kézi nyílpuska 
Ké  20 23 
Té  50 - 
Vé/Táv 107 30 
Cé  15 29 
T/k  2 2 
Sebz  - 1k3 
    
Különleges felszerelés: varázslóbot (dorani), 123 Mp rúnaköpeny, tudatvédő amulett, 60 
karátos tiszta rubin (60 Mp), gyűrű 20 karát lapis lazulival okozásra (+20 felhasználható Pszi-
pont), utazás pálcája 
 
Különleges képesség: az Asztrálmágiát és az Időmágiát fele varázslási idő mellett tudja 
használni 
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OSTROMSZABÁLYOK 
 
Mivel a karakterek nem egyszerű sorkatonák száz hasonlóval egy sorban, nem fegyvert 
ragadott, tömegekben erős parasztok, nem kezelhetjük őket ekként akkor sem, ha csatában 
vagy ostromban vesznek részt. Ha minden ellenfél ellen, aki szembejön, külön-külön 
dobásokat kérünk a támadásra és a sebzésre, úgy a küzdelem hihetetlenül lelassulhat és 
unalmassá válhat. Az öldöklésben fegyverrel részt vállaló karakterekre ezért az alábbi 
szabályok vonatkoznak. 
 
Egy csatakör tizenöt perc időtartamot vesz igénybe. Ez alatt az idő alatt mindenki, aki harcos 
kaszttal rendelkezik és nála alacsonyabb Tapasztalati szintű ellenfelekkel harcol, annyiszor 
támadhat, amennyi a szembenálló felek Tsz-e közötti különbség. Az alkalmazott taktikai harci 
alakzat vagy harctéri módosító (roham, védekező harc, túlerő) minden +/-5 Té bónusz után 
+/-1 támadást jelent. Közös harcmodor és ikerharc ilyen helyzetben nem alkalmazható, a harci 
lázat ellenben erre találták ki (minden +5 Té +1 támadás). 
Ha az ellenséges hadtest döntően pajzzsal felszerelt katonákból áll, úgy a pajzs minden 10 Vé-
je 1-gyel csökkenti az ellenük intézhető támadások számát, az általuk alkalmazott védekező 
taktika, elfoglalt harci helyzet pedig a nekik járó +5 Vé után von le egyet-egyet a támadások 
számából. 
A körönkénti támadások száma legfeljebb öt lehet minden módosító alkalmazása után. 
 
A támadás maga a csatában 1k10-zel történik, ha a karakter kétszer támadhat egy körben; 
1k6-tal, ha a körönkénti támadásainak száma egy és 1k3-mal, ha körönként kevesebb, mint 
egy támadásra jogosult. 
 
Támadás kockája  
1k3 1k6 1k10 Eredmény 
1 1 1 Hiba, a karakter sérül (egy körben legfeljebb egyszer) 
2 2-4 2-7 Sikeres támadások, a Td  (+fegyver Sp, ha kétkezes) a sebzés 
3 5-6 8-10 Vérengzés, a Td (x5 ha kétkezes) + fegyver Sp a sebzés 
 
Ha a karakter sérül, az azt jelenti, hogy rést hagyott a védelmén és elszenvedi az ellenfelek 
fegyverének kidobott sebzését Fp-ben. Sikeres támadása esetén az ellenfél harcképes 
katonáinak létszámát csökkenti a táblázat szerint. Az okozott emberveszteséget több dolog 
módosítja: 
 
Tényező Sebzésmódosítás 
Erő-járulék Teljes értéke hozzáadódik a sebzéshez 
Fegyverhasználat Mf +2 
Pusztítás Af +2 
Pusztítás Mf +5 (benne van az Af) 
Ellenfél páncélt visel -SFÉ 
Az alkalmazott fegyver több kockával sebez* +3 minden plusz kocka után 
Ellenfél védekező taktikát követ A sebzés feleződik 
Ellenfél védekező taktikát követ és védekező harcot folytat A sebzés a negyedére csökken 
*Roham és Lovas roham esetén az egy kockával sebző fegyverekből is többkockás sebzésű lesz! 
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Ez alatt a kör alatt az alacsonyabb szintű ellenfélnek 1 visszatámadásra van lehetősége 
amennyiben szemben áll a karakterekkel. Ha már félkörben betörtek az ellenség vonalaiba, a 
visszatámadások száma 2-re (félhátulról módosító), ha teljesen bekerítették őket, 3-ra nő 
(hátulról módosító), melyet a legalább kétszer olyan hosszú fegyverek minden esetben 1-gyel 
növelnek. Szálfegyverek rohammal szemben további +1 támadást biztosítanak. Az ellenség 
támadása a játékosokhoz hasonlóan történik és sebzése is úgy számolandó. 
 
Egy-egy csatakörben mindkét fél legalább egyszer támadja az ellenfelét. 
 
Példa 
Egy 6. szintű ilanori vágtató (Erő 16, Sodronying 3 SFÉ, Pusztítás Af, Szablya Mf) egy 
lovascsapat élén ék alakzatba fejlődve oldalba támad egy keleti barbár tábort. A mesélő 
döntése szerint a barbárok mindegyike 1. szintűnek számít, a szintkülönbség így 5. Az ék (nem 
kráni pusztító ék) a mesélő döntése szerint +5 Té-t, a lovasroham +30 Té-t ad, így a +35 Té 
+7 támadást jelentene. 
A barbárok számítottak a támadásra, így védekező harcmodorban, szétszéledve fogadják a 
vágtatókat, így a technikák biztosította +40 Vé-vel 8-cal csökkentik az ilanori támadásainak 
számát. 
Hősünknek így 5+7-8=4 támadása lesz. Mivel a hagyományos harcban körönként két 
támadásra jogosult a szintje révén, 1k10-zel dobja támadásait. Ezek eredménye 1, 4, 7, 9. 
Nézzük elsőként a sikereket, melyet képzettségei +4 (+2 Fegyverhasználat Mf +2 Pusztítás 
Af), Ereje +2, a lovasroham pedig +3 bónusszal növelnek, ellenfelének taktikája azonban 
felére csökkentnek. A 7 és a 9 kritikus sikernek számít, így értékük a dobott eredményhez 
hozzájárul a szablya dobott sebzése, 5 és 7. Az eredmény így 12 és 16 – bónuszokkal 21 és 25 
–, a 4-es eredmény pedig 13-ra nő. Az eredmények 13, 21 és 25 felének, azaz 6, 10 és 12-nek 
az összege. Ez 28. 
Sikertelenségének eredménye, hogy a barbár csatabárdok 3k6+3 Fp sebet okoz neki (14) 
melyet páncélja 11-re csökkent. A kötelező Ép miatt 1 Ép sérülést is fel kell írnia. A kétkezes 
csatabárdot forgató barbároknak egy támadásuk van ellene, melyet körönkénti ½ támadásuk 
révén 1k3-mal tesznek. Az eredmény 2, melyhez kétkezes fegyver révén 3k6+3 adódik (17), 
amelyet a páncél 3-as SFÉ-je 14-re csökkent.. Újabb 1 Ép. 
A támadás első 15 percének eredménye, hogy hősünk 28 barbárt tett harcképtelenné, míg 
maga 31 Fp és 2 Ép sebet szerzett. Az eredmény valószínűleg egészen másképp alakult volna, 
ha a 15 perc minden egyes (összesen tehát 90) körét lemesélik a játékosnak, ám semmi nem 
garantálja, hogy „mindössze” ennyivel megúszta volna. 
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