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SZEGMENSEK

Hangulatkeltő novella

A toll hangosan sercegett a csöndes szobában. A tűzre dobott fa pattogása 
hangosan reccsent a síküveg hallgatásba. Megkapta a végeredményt.  „De ez nem 
lehet!” Összeráncolt szemöldökkel futotta át újra a számításokat. Agyában hangosan 
zakatoltak a gondolatok, mint Kahre egyik fémszörnyetegében – hiába, nem talált 
tévedést a számolási folyamatban. „Nincs hiba… Ha viszont a számokkal nincs baj… 
Akkor  a  világgal  van  valami  nagyon  nagy…” Pillanatnyi  tétovázás  után  újabb 
pergament  ragadott,  és  nagy,  idegességtől  szálkás  betűkkel  belevéste  a  fekete 
üzenetet. Amikor kész lett, azonnal egy templomszolga kezébe nyomta, s meghagyta 
neki, hogy a lehető leggyorsabban el kell juttatnia a Szent Városba, a Papi Szék elé. 
Kiment,  hogy  egy  kis  friss  levegőhöz  jusson,  és  nyugalmat  erőltessen  magára. 
Tekintete akaratlan is az égre vándorolt. „Hamarosan telik…”

Türelemre  intette  magát.  Rövid  időn  belül  sokadjára.  Évszázadokig  várt 
börtönében,  nem  fogja  elrontani  felesleges  kapkodással,  máskülönben  újabb 
ezeréves fogság lesz a jussa hibáiért. Azt nem! Most mindennek tökéletesnek kell 
lennie. És ha kiszabadul,  végre bosszút állhat. Őt megváratni!  A pondrókat pedig 
mind el fogja taposni. Csak legyen már itt az idő. Türelem! Türelem. Mindig csak 
türelem...

A  szakadó  eső  öngyilkos,  nagy  szemei  ólomsúllyal  csapódtak  a  földbe.  A 
számtalan apró harcos nyakát szegve fröcskölte szerte éltető vérét a sárban. A föld 
kitartott. Az ég is bírta még – újabb és újabb ezredeket indított önpusztító útra, s 
néhol sikerült egész cafatokat kiszakítani ellenfele testéből. Az mégis tűrt, csak tűrt, 
és nem támadott  vissza – ahogyan eddig mindig, ha párbajra hívta. Esett.  A sár 
pedig  jelentősen  nehezítette  a  haladást.  A  három páncélos  közül  az  egyik  hátra 
nézett,  a  varázstudókra,  hátha  azok  tudnak  tenni  valamit.  Egyikük  semmit  nem 
válaszolt.  A  másik,  ázott  viaszosvászon  csuklyája  alatt  egy  villámláskor  felvillanó 
arccal nemet intett. Tartalékolni kell az erejüket. És siettetni a lovakat. Az eső pedig 
csak hullt, hullt tovább kérlelhetetlenül.

A  Hain  zöldes-hínáros  folyamának  partján  elterülő  hatalmas,  macskakővel 
borított  Piactérre a lemenő Nap áldozatos vére csak nyomokban jutott el.  Fekete 
esőfellegek  borították  el,  mintha  óvó  kezek  kínálnának  kötözést  a  friss  sebre. 
Feltámadt a szél. Hideget sikoltott, dühös és könyörtelen üvöltéssel nyargalt végig a 
városon. A fellegek pedig nem mozdultak. Gyolcsuk mögött azonban ellopózott a Nap 
gyilkosa, az alkonyat. A felhők is egyre sötétebbé és sötétebbé lettek, ahogy a Nap 
kiszenvedett az éjszaka fojtásában. „Eső lesz… Nagy, elsöprő eső… Kegyetlen, jeges 
eső…” – dünnyögte egy férfi az égre tekintve, és megszaporázta lépteit. Még előtte 
haza akart érni.
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Olyan  lassan  peregnek  a  lelki  szemek  előtt  a  homokszemek.  Olyan  végtelenül, 
végtelenül  lassan.  Ki  akarok  törni.  Hiába  feszülök  dühödten  a  mágiaszőtte 
ketrecemnek – az most még ellenáll akaratomnak. Hamarosan azonban ki fogok jutni 
innen. És ezúttal senki nem állíthat meg. Senki!

A város megremegett a lemenő nap fényében.
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QUNZAIS, KHIDDÓN

Történelem

Új-Pyarron városától ÉNy-ra mintegy hétszáz mérföldre, Erion hatalmas kolosszusától 
DDK-re  fekszik  a  városállamok  szavannájának  közepén  Qunzais  városa.  Méreteiben, 
szépségében vagy gazdagságában meg sem közelítheti  ugyan a fenti  városokat,  Khiddón 
tartománynak  mégis  ez  a  legszebb  városa  –  a  tartományi  székhely,  Lein  sokkal  inkább 
kereskedelmi-ipari beállítottságú, sokkal hidegebb és távolságtartóbb. Ez a szakrális központ 
is – a pyarroni vallásnak ugyanis itt van a legszebb temploma – a Hókatedrális – a környező 
városállamok sorában.

Mintegy  nyolcvanöt  éve  emelkedett  fel  mezővárosi  rangjából  teljes  értékű,  a 
tartomány  második  legnagyobb  hercegi  városává,  mintegy  13500  fős  lakosságával, 
körzeteivel,  a  Hartegass-hegység  keleti  lábától  a  Hain  folyón  leúsztatott  kövéből  rakott 
vastag fallal, folyó menti jelentékeny kereskedelmi kikötővel, hatalmas katedrálissal és saját 
erőddel kevéssel a város falain kívül.

A Hókatedrális már a városi rang elnyerése előtt is itt állt, alapjai például P.sz. 3033 
óta. Ennek oka lentebb olvasható, a „Tiltott történelem” fejezet soraiban.

A  város  élén  a  városmester  áll,  akinek  feladata  a  tanács  (helyi  szóval  jhear) 
figyelembevételével megfelelően kormányozni a várost és száz mérföldes környékét. Az erőd 
is az övé, amelyben az ott történő dolgokról a hercegnek nem tartozik elszámolással – ezt 
mondja ki a P.sz. 3610-ben Werol  amn-Atthaka, a mostani herceg nagyapja kibocsátotta 
Khiddóni Bulla. Ez mondja ki a hercegi városi rangra emelést, a kikötő vámfüggetlenségét is, 
továbbá azt,  hogy a jhear  döntéseit  anyagilag  vagy másképp támogató személyek teljes 
családja gyökerestül irtassék ki. 

A 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 soron kívül bevezette az első éjszaka jogát (P.sz. 3606), betelt a 
pohár. A város 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). A 
város főpapja erre egy évre két félelmetes fegyverével reagált: tartományi egyházi átokkal 
sújtotta  a  herceget,  így  feljogosítva  a  többi  várost  és  falut  a  lázadásra;  és  pattogós, 
lélekemelő  prédikációkra  utasította  az  egyházak  papjait.  A  nyomorúságba  adóztatott 
szerencsétleneket vezetve a gazdaságra berendezkedett városállam ellen a qunzaisi jheart 
fegyvert fogott, s külhoniakkal is támogatott gyűlölködő parasztokkal támadt a tartományi 
seregeknek –  győzelmet  aratva  afelett  (P.sz.  3608).  A  győzelmet  követően amn-Atthaka 
herceg a szomszédos hercegek seregeitől kért segítséget, válaszul a lázadók a termőföldek 
felperzselésével és felsózásával fenyegették meg (P.sz. 3609). A herceg üres fenyegetésnek 
minősítve folytatta tárgyalásait, a tartomány északi részén erre felégetett földek, felszántott 
és  megátkozott  talaj  fogadta.  Werol  amn-Atthaka  végre  megtört,  s  négy  évi  belviszályt 
követően aláírta Khidol go-Shatlan, az akkori városmester követeléseit, s hercegi pecséttel 
hirdettette ki mindenütt a Khiddóni Bullát.

A város innentől egyenes úton halad a fejlődés útján, agresszív konkurensévé válva 
Lein központnak. Werol herceg a lázadást követő negyvenedik évben bekövetkezett halála 
után fia, Bastol amn-Atthaka megszilárdította hatalmát, s ezt hagyta tizenöt évvel fiatalabb 
öccsére, Uriol amn-Atthakára P.sz. 3681-ben, aki ezt a hatalmat a napokban is gyakorolja, 
meg-megremegő  kézzel,  őszes  hajjal  és  szakállal,  hatvannyolc  évesen.  A  hatalom 
megszilárdítása  nem  befolyásolta  a  város  fejlődését  –  mindenki  megtalálta  a  maga 
számítását a virágzásban, ez pedig sikert hozott – a belkereskedelem intenzív fejlődése maga 

Lord Rufus 4 III. Mentálcsavar - Vörös Éjszegmens



után rántotta a külkereskedelem fellendülését, ami pénzt hozott mindkét nagyvárosnak, így 
Qunzais lendületesen fejlődhetett,  míg Lein városának a rendbetételre és szinten tartásra 
kellett fordítania a befolyt összegeket. A két város között erős konkurencia alakult ki, de ezt 
nem nyíltan élik meg, hisz mindketten belátják – az egyik elveszne a másik nélkül.

A városmesterek személyéről azonban nem ejtettünk még szót. Qunzais városmestere 
P.sz. 3603-12 között Khidol go-Shatlan, egy shadoni gyökerekkel rendelkező nagybirtokos 
volt, aki a tanács nyomására rábólintott a lázadásra. Nem bizonyított, hogy miként, de P.sz. 
3612-ben nyom nélkül hagyta el a tartományt. Utódja Erthol kun Arneas (P.sz. 3612-55), 
Werol személyes jó barátja. Halálával Bastol amn-Atthaka a városmesteri rangot egy külhoni 
barátjának, bizonyos Leath de Garle személyének adományozta. A pyar nemes P.sz. 3655-84 
között birtokolta a városmesteri rangot, hogy aztán Uriol amn-Atthaka engedélyével e címet 
fiára, Onthamor de Garle húsz éves főjére hagyományozza (P.sz. 3684). A férfi azonban P.sz. 
3695  Esős  évszakában,  harmincegy  évesen halálát  lelte:  öngyilkos  lett,  kivetve  magát  a 
városmesteri villa üvegablakán (Della mosolya [II. Mentálcsavar kalandmodulja] tesztmeséje 
alapján.) (Mai napig borzongva mesélnek rejtélyes gyilkosokról, sírjukból kikelt holtakról és 
azóta is hallható szellemjátékról – de hát annyi hihetetlen legenda születik a nép ajkán). A 
városi  tanács  két,  azóta  is  legbefolyásosabb  tagja,  Krad  főpapja  –  Crassor  Rendelor  és 
felesége,  Dreina főpapnője  – Ulaya de Hissana ügyes  taktikázással  elhárították  az akkor 
hatvannégy  éves  Uriol  amn-Atthaka  törekvéseit,  hogy  bábját  ültethesse  a  városmesteri 
székbe, így Onthamor fívére,  az akkor vidéki  középnemes,  Erol  de Garle foglalhatta  el  a 
megüresedő helyet még abban az évben (P.sz. 3695). Erol a családjához méltó ügyességgel 
forgatta és forgatja ma is a városmesteri pálcát, így a fejlődés csak átmenetileg torpant meg. 
Qunzais így ma, P.sz. 3699-ben virágzó városként fogadja a látogatókat. És még barátságos 
is, ha hasznot húzhat belőlük.

A város címere eleinte álló, vörös alapon ezüst bal angyalszárnyat szimbolizáló ábra 
volt, ám a Khiddóni Bullát követően balra döntötték, bal felé hasították és címertetőt alkottak 
neki. A címertetőben arany alapon tekercsben írva az ezüstszín shadoni szöveg: „Nileo os 
sialare manius est”, azaz „Az igazság a mi csodánk”. A jobboldali  hasítékon fehér alapon 
vörös  tekercs  leengedve,  a  Khiddóni  Bulla  szimbóluma,  rajta  ezüstszín  szám,  3610,  a 
kibocsátás éve. A baloldali hasítékon az előző címer, vörös alapon ezüst angyalszárny. Ez a 
város mostani címere.

Qunzaisban a környék s a város nemesei által nagyban támogatott, jól szervezett és 
képzett  városőrség,  az  Angyalszárny  működik,  nevüket  a  karjukra  tetovált  és  a  tisztek 
köpenyén szereplő címerszimbólumról kapták.

Igazgatás és városszerkezet

A  tanácsot  a  város  hat  körzetéből  kiemelt  két-két  tanácsos  alkotja  és  duzzasztja 
tizenkét  főre.  Ők  a  Jhearcan-ban,  a  városi  tanácsépületben  üléseznek  évente  tizenegy 
hónapban:  Kyel  első,  negyedik,  Darton,  Uwel,  Alborne,  Adron  harmadik,  Krad  második, 
Dreina és Antoh első, illetve Arel első és negyedik havában. Ilyenkor lehet megkeresni őket a 
nép  problémáival.  Minden  hónap  utolsó  öt  napját  a  városmesteri  udvarban,  az  erőd 
árnyékában töltik, ahol a városmesterrel tanácskoznak.

A városnak körzete van, ezek: előkelő,  kikötő,  nyomor és öröm (együtt alkotva a 
szegények territóriumát), vallás, és termelő. A Hain-folyó nyugat-keleti irányban szeli át a 
várost.

A központi elem a kereskedők körzetének és kikötőnek átfedéséből kialakult  Hain-
menti Piactér. Ez képezi a város szívét, a kereskedők paradicsomát, a szegények körzetéből 
érkező zsebesek bevételi lehetőségeit. Ide vezet a céhházaktól az összes nagyobb utca, és itt 

Lord Rufus 5 III. Mentálcsavar - Vörös Éjszegmens



található,  a  körpiac  két  félkörét  összekötendő,  a  város  egyetlen  hídja,  a  Fehér  Híd 
(fehérgránitból épült széles, masszív alkotás).

Ettől keletre terül el a falig egy keskeny, mintegy öt mérföld hosszú és egy mérföld 
széles sávban az előkelők körzete, ahol a város legnagyobb nemeseinek kúriái és a gazdag 
kereskedők  egy-egy  villája  áll.  Az  előbbiek  tíz  méter  magas  fallal  elkerített  területen 
találhatók, gyakran saját, belső fallal elkerítve, míg az utóbbiak vaskerítésekkel elkülönített 
részeken, többszintes házakkal, jól ápolt udvarral, néhol még rózsakerttel is. A kerületben 
egy  nagyobb  rév  működik,  a  Piactér  közelében.  A  körzet  két  tanácsosa  a  Kereskedő 
Hercegségek sarja, Nynter Kalem és az ibarai Ath Ibn Hassa.

A  Piactértől  nyugatra  húzódik  a  kikötő,  másfél  mérföldes  hosszúságával  és  fél 
mérföldes  szélességével  terül  el  a  város  előtt  harminc  mérfölddel  másfélszáz  lábnyira 
szélesített Hain vizének két oldalán. Itt raktárak, kocsmák és rabszolgaszállások, továbbá egy 
rabszolgapiac épültek, s két rév szeli át a Hain-folyó vizét napi tízszer. Két tanácsosa Rőtes 
Gerog,  a  Rőtes  Kocsma  tulajdonosa,  valaha  volt  tengerész,  illetve  Nemes  Deasth,  egy 
ismeretlen gyökerekkel  rendelkező,  gazdag hajós egy tizenvalahány kereskedelmi  hajóból 
álló flottával.

A  nyugat-kelet  irányú  sáv,  amit  a  fenti  két  negyed  alkot,  viszonyítási  alapként 
szolgálhat. Az öröm körzete a nyomor körzettől nincs élesen elkülönítve, északra helyezkedik 
el  a  fenti  tengelytől.  A  városfal  tövében,  hat-hét  mérföldes  félkörben  a  nyomortanyák 
keverednek  az  örömtanyákkal,  fogadóhelyiségekkel,  bordélyházakkal  és  Noir  egy 
szentélyével.  A  nagyjából  húsz  méter  magas,  három  méter  széles  városfalon  belül  egy 
tizenöt méter magas, két méter széles belső városfal választja el ezt a részét a város többi 
részétől.  A „tiszták”,  ahogy magukat szeretik nevezni,  tüntetőleg nem kívánnak tudomást 
szerezni  a  „mocskosokról”,  akik  ott  tanyáznak.  A  falon  egy  nagy  kapu  (A  Nyomor  Első 
Kapuja)  található,  itt  befelé  ingyen,  kifelé  negyed  ezüstért  lehet  közlekedni,  s  a  kétes 
elemeknek igen kínos kérdésekre is válaszolniuk kellhet. A Nyomor Első Kapuján kívül tíz 
kisebb kapu (A Nyomor Kiskapui) szintén átfúrja a falat, melyek szintén az Angyalszárny 
védelmét élvezik, s befelé negyed, kifelé fél ezüst a belépő – itt általában loppal közlekednek 
az  emberek.  A  városőröknek,  akik  itt  teljesítenek  szolgálatot,  általában  igen  jó  az 
arcmemóriájuk  és  nincs  mit  veszteniük  már  ez  életben.  A  negyedben  két  tolvajklán,  a 
Sárkányvelő  és  a  Kobramarás  is  tevékenykedik,  vívja  harcát  egymással,  az  előbbinek  az 
enoszukei, az utóbbinak a toroni középnemes áll a háta mögött. Képviselői Félszemű Altor, a 
„körzet ura”, egyébiránt a tolvajhercege a környéknek (a Sárkányvelő legjobb tolvaja), illetve 
Rút Kulor, egy sebhelyes, rút „bölcs”, foglalkozását tekintve boszorkánymester,  illetve, ha 
olyan kérdezi,  kereskedő. Ők a nyomorgók körzetének tanácsosai.  A másik körzetet  Issir 
Thantalan,  Noir  papja  és  Szépszemű Felliana,  a  legelőkelőbb  bordély  élén  álló  fehérnép 
képviselik.

A folyótól délre egy alaktalan domb emelkedik a földből, a Templomdomb, melyen a 
város nevezetessége, a hatalmas Hókatedrális áll. Kisebb szentélyek emelkednek a városban 
tisztelt isteneknek (Kyel, Krad, Arel, Alborne, Uwel, Gilron és Ellana). Itt található meg egy 
Darton szentély is, a dombra épült több-emeletes temető közepén (három szint a földbe 
süllyesztve), kovácsoltvassal elkerítve a város többi részétől, amely vas a helyi Gilron-pap és 
tanítványai kezét dicséri. A város falain kívül magasodik a termelői körzetre tekintő Dreina-
templom, kitolva a vallásiak körzetét a falakon kívülre. A körzet képviselői Crassor Rendelor, 
Krad papja és Ulaya de Hissana, Dreina papnője.

 A termelők körzete voltaképpen két  részre osztható.  Egyik  része a falakon belül 
található, a legnagyobb részét jelentve a városnak, céheivel (suszter, asztalos, bőrcserző, 
bognár,  szabó, ékszerész,  patkoló kovács,  fegyverkovács,  páncélkovács,  általános kovács, 
szobrász, kerékgyártó) és az ezek köré csoportosuló házakkal illetve a saját fogyasztásra 
termelő-alkotó fél-polgárokról (városlakók, akik még részben mezőgazdaságból élnek).  Másk 
része a város falának délre néző töve parasztházaival és a város húsz mérföldes környékén 
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elterülő, végtelennek tűnő búzamező, olíva-, citrom-, narancs-, illetve almafás kertekkel, az 
ottani  csőszházakkal  és  parasztlakokkal,  hiszen  nem  mindenkinek  van  ideje  éjszakára 
visszatérni a város falai  közé. A tanácsosok a céhek tanácsának élén álló Faszobrász Inti 
(asztalos), illetve az olívafák mintegy háromnegyedére felügyelő Mogorva Gros mestercsősz.

A  jhear  a  Jhearcan  épületében  ülésezik,  mielőtt  átvonulna  a  közeli  városmesteri 
udvarba.

Hogy  meglegyen  minden  a  városról,  amit  tudni  érdemes,  egy  kisebb  táblázattal 
segítem a mesélői munkát

Lakosság: 13.500 fő
Körzetek: Előkelők, Kikötő, Nyomor, Örömök, Vallás és Termelők körzetei

Herceg: Uriol amn-Atthaka
Városmester: Erol de Garle
Jheart:

Előkelő:       Nynter Kalem Öröm: Issir Thantalan
Ath Ibn Hassa Szépszemű Felliana

Kikötő:        Rőtes Gerog Vallás: Crassor Rendelor
Nemes Deasth Ulaya de Hissana

Nyomor:      Félszemű Altor Termelő: Faszobrász Inti
Rút Kulor Mogorva Gros

Városőrség:  Angyalszárny; 800 fő
Városi sereg:   Angyalszárny

 Népfelkelők (legfeljebb 5000 főnyi polgár és paraszt)
 Nemesi seregek (adott nemes vagyonától függ, legfeljebb 500 fő

nemesenként)
Tolvajklánok:   Sárkányvelő; 350 fő és 24 gyermek és 33 koldus; enoszukei nemes

 Kobramarás; 291 fő és 35 gyermek és 21 koldus; toroni nemes
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A város nemeseiről általában

Khiddón  állam  törvénykönyveinek  egyikéből:  „Érkezzék  a  kiváltságos  bárhonnan, 
bármilyen okkal, ha törvényes (származási  helye uralkodójának, legyen bár király, herceg 
vagy császár,  kézjegyével  ellátott)  nemesi  levéllel  rendelkezik,  ami tartalmazza  a nemesi 
címer leírását (amennyiben ezt a címadományozásba belefoglalták), azt, hogy a kiváltságos 
milyen jogon birtokolja címét (öröklés, érdemi ajándék, vásárlás), és a birtokba vétel idejét 
(adományozás éve vagy öröklött nemesi cím esetén a születés éve) – úgy annak címe a 
mindenkori  hercegi  aláírás  birtokában teljes  érvénnyel  hat  a  tartomány  egész  területén” 
(Nemes és nemtelen rendezéséről, 6.1§; P.sz. 3589). A törvénycikk annyit mond ki tehát, 
hogy a hiteles nemesi címet elfogadják, amennyiben a herceg szignójával ellátja, még ha 
birtoklója Toron vagy Niare szülötte is. Ezen a rendelkezésen a Khiddóni Bullának sem volt 
érdekében változtatni, így a törvény Qunzaisban is érvényes maradt a lázadás elcsitulását 
követően is. Némileg azonban ehhez is hozzáfűz egy „apróságot” a város oklevele: „Az új 
hercegi város városmestere mindenkor jogot formálhat arra, hogy birtokán, azaz a városban 
és  száz  mérföldes  sugarú  körében  semmissé  tegye  a  P.sz.  3589-es  törvénykönyv  6.1 
bekezdésében foglaltakat” (Khiddóni Bulla, 24.§; P.sz. 3610). Tehát a városmesternek joga 
van elvenni a herceg által előzőleg jóváhagyott nemesi címet a város falain belül és száz 
mérföldes körzetében.

Ebből  fakad,  hogy az államban magas a többihez  képest  a nemesség aránya,  és 
különösen magas azoknak a száma, akik valami elől kértek menedéket a tartomány határain 
belül.  Több  olyan  nemes  is  van,  akit  lenézően  bocskorosnak  (vagy  a  szókimondóbbak 
nemtelennek)  neveznek  –  azaz  olyan,  aki  nem  rendelkezik  származási  helyén  vagy  a 
tartományon belül  a  hercegtől  vásárolt  birtokkal,  esetleg  vagyontalan  vagy  a  tartományi 
hercegtől vásárolt nemesi címmel rendelkezik – itt teljes értékűnek érezheti magát, amíg a 
Pyarroni Államszövetség vagy Shadon egy valódi nemesével nem találkozik – ekkor inkább 
titkolnia  célszerű  nemesi  rangját,  hogy  elkerülhessen  egy  nyilvános  megalázást. 
Természetesen  a  nemesi  címek  örökíthetők,  a  herceg  engedélyével,  illetve  jogában  áll 
nemesi  címet  adományozni  magának  is,  s  az  általa  adományozott  címek  a  Pyarroni 
Államszövetség egész területén érvénnyel bírnak.

A birtok ára igen kedvező, bár az utóbbi években jelentősen emelkedett, ahogy egyre 
kevesebb  és  kevesebb  föld  maradt  a  herceg  kezében,  s  ennek  az  évnek  a  tartományi 
gyűlésén fel is vetődött a gondolat, hogy ettől fogva csak kiváltságként lehet hozzájutni, mint 
szolgálatokért cserébe kapott  cím ér birtok).  A gyűlés többszöri  újratárgyalás után mégis 
elvetette a javaslatot.  A már többször  idézett  bulla  nem mondja ki  hogy a városmesteri 
hatáskörbe  ne adományozhatna a herceg birtokot, azt viszont igen, hogy „az új hercegi 
város városmesterének aláírásával hitelesítenie kell a területét is érintő birtokadományokat, 
melynek hiányában más területet  kell  kijelölni  adományként”  (Khiddóni  Bulla,  25.§;  P.sz. 
3610).

A  városban,  ahelyett,  hogy  a  városmester  hatalmától  megrettenve  elkerülnék 
Qunzaist,  viszonylag  mégis  magas  a  nemesi  családok  aránya.  Ez  elsősorban  a  gyors 
fejlődésben látott anyagi haszon következménye, a kikötő nagy pénzeket hajt az élelmesek 
malmára, és abból fakad, hogy ezt a jogot kihasználva a makacsabb ellenfeleket mindig el 
lehet  takarítani  az  útból.  A város pedig jól  jár,  mert  a cím biztosítása  végett  a birtokos 
nemesek  legtöbbje  küld  katonát  a  városőrségbe,  az  Angyalszárnyba,  és  a  vagyonosak 
mindegyike anyagi hozzájárulásával biztosítja a városmester gazdagságát (így nem kell új 
adókat kivetnie) és bizalmát, illetve a középítkezéseket – a Hain-menti Piactér macskaköveit 
például kizárólag öt nemesi család pénzéből vették és döngölték le.

A  város  13500  fős  lakosságának  1%-a,  136  fő  rendelkezik  nemesi  kiváltságokkal 
(adómentesség,  hadkötelezettség,  vámmentes  kereskedelem),  ebből  3  fő,  az  ún.  Három 
Nagy nagybirtokos (200 mérföld2 birtok és felette),  22,5% (31 fő) középbirtokos (50-200 
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mérföld2 birtok)  és a maradék 75% (102) kisnemes (50 mérföld2  birtok alatt)  vagy nem 
rendelkezik birtokkal. A nemesek közül csak a Hét Nagy rendelkezik házzal a város falain 
belül  is,  a  többiek  birtokukon építtették  fel  házaikat.  A  város  száz mérföldes  körzetének 
mintegy ötezer főnyi lakossága a birtokok valamelyikén dolgozik, mint jobbágy, cseléd vagy 
tanonc  –  innen  küldik  ugyanis  be  Qunzaisba  az  Angyalszárnyba  az  utolsó  próbára  a 
felkészített  őröket,  amit  ha  kiállnak,  az  őrség  tagjaként  keresik  tovább  kenyerüket,  ha 
megbuknak,  visszatérnek  a  birtokra  és  tovább  tanulva  újra  próbálkoznak  vagy  a 
magánhadsereget képezik. A hadba vonulásra vonatkozó törvény alapján a Hét Nagy és a 
középnemesek  saját  lobogó  alatt,  saját  sereggel,  míg  a  kisnemesek  és  birtok  nélküliek 
tisztként  Qunzais  lobogója  alatt  képeznek  hadsereget  –  de  csak  akkor  kötelesek  ezt 
megtenni,  ha védekező háborúba vonulnak, a tartományi  herceg támadásához csak saját 
akaratukból kell csatlakozniuk.

A nemesi családok mindegyikének felsorolása igen nehézkes lenne, ezért a Három 
Nagyon és a középnemesek néhány kirívó példáján kívül nem is foglalkozunk vele.

A Három Nagy

„Nagylelkű” Vian Dan Seltabar (pyar; 550 mérföld2 birtok; évi 190a tiszta jövedelem)
A lassan ötven éves pyarroni nemesre, aki a Dúlás forgatagából 

menekült  ide  családvesztett,  sok  pénzzel  és  nemesi  levéllel 
rendelkező házas emberként, de hamarosan megvetette itt lábát, 
és néhány évvel később már rá is ragasztották a nagylelkű jelzőt, 
s valóban – minden hónapban elszór mintegy tíz aranyat a város 
utcáin.  Címerét messziről  megismerik,  ő talán a legnépszerűbb 
embere a városnak. Felesége (Aralea Dan Seltabar) tizenöt évvel 
fiatalabb nála és három gyermek anyja, akik húsz, tizenkilenc és 
tizenhat évesek (Hadrag, Iriogo és Norgen). Az Angyalszárnyba 
félévente  tizenöt  tagot  jelöl.  Palotája  kertjébe  a  városban 
tartózkodása  idején  Qunzais  nincsteleneket  hívja  és  papokkal 
kezelteti  kínjaikat,  ruhát,  gyakran  még  munkát  is  ad  nekik, 
egyszóval – rászolgál a megnevezésére.

„Harcias” Tych al-Vylliris (predoci; 510 mérföld2 birtok; évi 170a tiszta jövedelem)

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 éve vette át a birtok 
igazgatását,  de  rögtön  szakértők  kezébe  adta.  Maga  úgy  vélte, 
helyesebb, ha valami férfihoz méltó feladat után néz – képességei 
pedig az Angyalszárny főparancsnokává tették. A jelző azért ragadt 
rá, mert az idén harminc éves férfi  évente kétszer rendez lovagi 
játékokat  saját  birtokán.  Minden  fél  évben  tizenkét  jelöltet  küld 
saját őrségébe, akik közül soha nem került még további képzésre 
vissza senki. Gyermeke nincs. Feleséget keres.
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„Békés” Eromo sin Deligha (shadoni; 475 mérföld2 birtok; évi 155a tiszta jövedelem)

Shadonból  önként  távozó  idős,  hatvankét  éves  főnemes. 
Felesége  boszorkányság  vádjával  égettetett  meg,  mert  „rávette 
férjét Domvik dogmáinak megtagadására.” Az történt ugyanis, hogy 
Eromo kijelentette, istenével nem fér össze annak Hetedik Arca – a 
címerét azonban már csak Qunzais határain belül változtatta meg. 
A hét mag mutatja, hogy Domvik hitű, a hat levél, hogy számára az 
istennek  csak  hat  arca  van.  Fiai  (Harass  és  Jotham)  a  világban 
szétszóródtak,  hadseregi  tisztekként,  várvédő  főkapitányokként  a 
Dúlásban  vagy  más  határvillongásokban  szereztek  hírnevet, 
egyetlen lánya (Noel) a birtok igazgatásában segít. Tagot nem jelöl 
az Angyalszárnyba, de fél évente ötven arannyal támogatja azt.

Néhány fontosabb, különösebb, kirívó középnemes

Hasekura Tsunenaga (enoszukei; 83 mérföld2 birtok; ebből évi 20a tiszta jövedelem)

Az enoszukéből  elszármazott,  idős daimyo feleségével,  Yuriko 
Miyamotoval a város folyójából elvezetett csermely partján építették 
fel  pagodájukat,  innen  irányítják  a  város  bankját  és  az  alvilágot, 
illetve  a  narancstermelés  egy  részét.  Hat  gyermekük  van,  mind 
kiváló  kardforgatók.  A  város  különlegességének  számít,  hogy  egy 
pagoda is magasodik benne, de a bámészkodásról hamar leszoktak a 
város  emberei  –  rádöbbentek,  hogy  odabent  nem  szeretnek 
megfigyeltetni. A városőrséget évi harminc arannyal támogatja.

Khirrad Duh Ayres (toroni; 55 mérföld2 birtok; ebből évi 12a tiszta jövedelem)

Toron  fiatal  sarja  biztos  kézzel  irányítja  saját  klánját  az 
enoszukei  klánjával  szemben,  riválisként  vagy  szövetségesként 
fellépve egymás vagy a városőrök ellen. A lovagi küzdelmeken való 
tevékeny  részvétel  mellett  egy  aréna  építését  is  megkezdte  a 
birtokán, az év végére be kívánja fejezni, hogy az új évet már egy 
kemény küzdelemmel kezdhesse.  Származását  nem titkolja,  Tharrt 
tagadja,  de  soha nem mulasztja  el  benyújtani  a  számlát  egy-egy 
segítségért vagy sérelemért. Felesége nincs, keres, tolvajai között is 
szívesen hál, fiúval és lánnyal is. Az ópiumból származik bevételének 
jelentős része, amit a duplafalú olajoshordókban csempész be.

Dirin Dul Derol (aszisz; 55 mérföld2 birtok; ebből évi 10a tiszta jövedelem)

Egyike azoknak,  akik  a városban szerezték a címet.  Abaszisz 
nagyhangú, torzonborz, dadogós és italkedvelő sarja kétségtelenül a 
legjobb  tengerjárók  egyike  –  és  mint  a  tapasztalatok  mutatják, 
kikötőmesternek  sem  utolsó.  Nőt  nem  vesz  maga  mellé,  csak 
kurtizánokkal hajlandó ágyba feküdni, akkor azonban nem áll meg 
reggelig. Talán egyetlen nagy hibája, hogy nincs önálló akarata – 
közvetve Khirrad dönt helyette minden fontos kérdésben.
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Helyi különlegesség – Khiddóni Párbaj

A tartomány egyik különlegessége, hogy területén több úgynevezett párbajfogadót 
alapítottak.  Qunzais  városában  ezek  az  Alborne  kegye,  a  Pengetánc  és  a  Darázscsípés. 
Ezekben a fogadókban a  párbajra  váró  vagy párbajt  kereső  nemesek találnak ellenfélre. 
Ezeken a helyeken nem él a Shadoni Párbajkódex öltözékre vonatkozó egyetlen szabálya 
sem, mindenki abban vív, amiben csak akar, és, az ottani, több levélforduláson át szervezett 
párbajok helyett azonnal lefolytatott viadalokra találunk. Kedvelt párbajformák az első vérig, 
a  mesterjel  elhelyezéséig  vagy a hajat  összefogó (rövid  haj  esetén fejpántként  szolgáló) 
selyemszalag elvesztéséig tartó párbajok, illetve a dalpárbaj.

Térkép (Rhea keze nyomán)
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TILTOTT TÖRTÉNELEM – BALJÓS JELEN

A fenti dolgok mindenki számára ismertek. A Hókatedrális Tudás-szárnyában, a Vin-
Erowa Könyvtárban  azonban van egy bőrkötéses, vaskos kódexnek tűnő irat. Ez voltaképp 
egy doboz, melyet több mágikus lakattal zárták le, hogy csak az arra érdemesek olvashassák 
el, a csapdákat hatástalanító varázskulcs pedig Crassor Rendelor birtokában van. Ő dönti el, 
kit avat be a szörnyű titokba, amit a város mélye rejt.

A  kódex-doboz  voltaképp  csupán  egyetlen  tekercset  rejt.  A  tekercsen  pyarroni 
nyelven lejegyezve a város titkos, sehol nem tanított történelemrészlete található. Eszerint 
P.sz.  3033-ban,  épp  666  évvel  a  karakterek  érkezte  előtt,  a  városra  szabadította  egy 
démonúr,  Xyrothgabbargularthuseix  hatalmát  a shadonból  kiátkozott  Aluro ves Krossur  – 
láthatólag jogos volt a kiátkozás, bár felmerül a kérdés, miért nem égették meg. Mert már 
hamarabb elhagyta az országot.

A démon két hét rejtőzködés alatt kivégezte a tartomány egyházi és világi vezetőit – 
ekkor még alig van néhány; a hercegnek sikerül elmenekülnie – és illúziókkal lázadást szított, 
véres belháborút robbantott ki, melyben mindenki mindenkinek ellenségévé vált hamarosan. 
A föld vért ivott, az ég lángot okádott, ahogy az istenek elfordultak a forrongó tartománytól. 
A  többi  tartomány  serege  azonban  hathatós  fellépéssel  megszünteti  a  belharcot,  az 
Államszövetség  és  Shadon  inkvizítorai  pedig  képesek  megfékezni  a  démon  hatalmát, 
legyőzve azt.

Hatalmas  katedrálist  emeltek  az  akkor  még  csak  szórványházakból  álló  Qunzais 
kisebb dombjára, a Templomdombra, melynek altemploma lejáróval szolgál a föld mélyére – 
ahol a démon megidéztetett 666 évvel a jelen előtt. A démon születésének helyére mágikus 
rajzokkal zárták le a lépcsőt, amik semmit nem gyengültek az idők során. A kapu egyetlen 
esetben nyílhatott meg, amikor a Két Hold és a Vérgyűrű egyszerre telik az égen. Ez pedig, 
ahogy számolták, tízezer éven belül nem történhet meg. Ezzel végezve, a dombon téve meg 
ideiglenes székhelyüket, rendet tettek a tartományban, ami azóta is képes volt megmaradni 
a történelem színpadán.

Hogy most ismét porondra léphessen – akkoriban ugyanis rosszul számoltak…
Xyrothgabbargularthuseix  ugyanis  nem  pusztul  el.  Az  összecsapás  előtt  szörnyű 

képességeit felhasználva örökíti hatalmát: hét kőtáblát itat át esszenciájának egy részével s 
szétküldi a világban varázslatok használatával. Egy kivételével – azt megidézésének helyén a 
falba építi, ellátva 50E leplezéssel. A maradék képességével áll ki az inkvizítori küldöttséggel 
szemben – így, bár súlyos veszteségeket okoz annak, alul marad.

Nem tudhatta, mennyit kell várnia, de abban biztos volt, hogy előbb-utóbb eljön az 
ideje.

A  P.sz.  3699-es  év  utolsó  hónapjának  közepén  a  Meridiántól  nyugatra,  a 
Sárkánytérítő mentén elterülő földek felett egyszerre telik a Vörös és a Kék Hold, és izzik az 
egyik  nevezetes  csillagkép,  a  Vérgyűrű  hat  csillagával  –  ez  az  együttállás  megnyitja  a 
démonúr  otthonsíkjának energiáit  erre  a területre,  neki  pedig  alkalmassá válik  az  idő az 
újbóli manifesztációra. A kapu is kinyílik, mely levezet kriptájába. Ehhez azonban szüksége 
van a hét táblára, méghozzá a katedrális gyomrában – hozzá is kezdett az újra-begyűjtéshez.

Egy kereskedőhajó és egy mutatványosokat is szállító áruvivő karaván vezetőjét bízta 
meg e feladattal, akik véletlenül jutottak 1-1 tábla birtokába. Mentális operációkkal irányítva 
testüket mindkét úton három-három táblát szállít vissza Qunzaisba. Arról is gondoskodott, 
hogy  néhány  hamis  tábla  is  készíttessen  az  idők  során.  Minden  adott  tehát  a  terv 
kivitelezéséhez.  A  városba  érve  azonban  feloldja  a  mentális  kapcsolatot  a  két  vezető 
irányában – nem képes ugyanis leplezni csak a kövek mágikus voltát, ily közel a célhoz pedig 
nem hajlandó lebukni. Elleplezi  a kőtáblákat és vár – a megfelelő hordozókra, akik majd 
elviszik ezt a templomba. A kalandozókra…
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A HÉT KŐTÁBLA

A  démon  esszenciáját  hordozó  táblák  mindegyike,  alakjától  függetlenül  öt  fontot 
nyom.  Két  tábla  kivételével  mindegyik  lekerekített  szélű  papírlaphoz  hasonlatos,  melyre 
valami vésve van. A két kivétel az első és a hetedik tábla – az első a falba építtetett, közepén 
lyukas tábla, a hetedik egy csúcsban végződik, mely meglepő módon illeszkedik az elsőbe. 
Megfelelő ismeretek hiányában felismerhetetlen a táblákba vésett  szimbólum. A démonok 
nyelvének  legalább  Af-ú  ismerete  mellett  felismerhető  hogy  ez  egy  név  és  egy  szám 
kombinációja. Rúnamágia Mf ismeretében csupán annyi állapítható meg, hogy mágikus jelről 
van szó. A név ismeretében pedig a Démonológiában Mf-on jártas vizsgálódó azonosíthatja 
Xyrothgabbargularthuseix-et,  mint  egy  „kisebb  hatalmú”  démonurat.  A  szimbólumot 
megtörni  csak a megfelelő  képzettségek  birtokában lehet  –  Szakma – véső/szobrász  Af; 
Démonológia  Mf;  Rúnamágia  Af.  Ha  ezek  mind  megvannak,  már  csak  a  démon 
ellenérzésével kell számolni. Természetesen a fentiek hiányában is meg lehet próbálkozni a 
megtöréssel,  bár  a  Szakma –  véső/szobrász  Af mindenképp  szükséges  hozzá.  Ebben  az 
esetben egy 50 Mp-nak megfelelő szimbólum robbanásával kell számolni.

A démoni táblák mindegyikében 50 Mana-pont tároltatott, melyekből a démon képes 
a varázslói  Mentálmágiát és az  Elemi mágiának Elemi erejét alkalmazni.  Körönként 5 Mp 
visszatér  minden  kőbe,  igaz,  egyszerre  csak  egy  táblán  keresztül  operálhat.  Egy  tábla 
érintéséről azonnal tudomást szerez és képes akaratlagosan 25E  Pszi-ostromot alkalmazni 
(ami 50 Pszi-pontot vagy E-t bont), amíg a célpont teste hozzáér a táblához. Ezután, ha 
tovább  is  érinti  a  testet  a  kő,  minden  ötödik  percben  képes  megismételni  a  támadást. 
Akaratlagosan képes továbbá minden táblát megérintőn Mentálszemet alkalmazni, 50E-vel. A 
táblák környezetében (20 láb) szintén képes a fenti alkalmazásokra, fele akkora erővel.

Ha három tábla már a démon barlangjában van (ehhez csak kettőt kell elvinni oda 
ugyebár), manifesztálódhat, de minden további, barlangjába vitt tábla tovább erősíti. Ha az 
első és az utolsó tábla egymásba csúszik, még tovább erősödik a szörnyeteg.

A DÉMON – XYROTHGABBARGULARTHUSEIX

Gondolati séma: ravasz, felsőbbrendűségi tudattól részeg, hataloméhes, lenéző
Főértékek: 17 (minden, három feletti tábla +1)
Ép: 90 (+5)  Fp: 150 (+15) AME, MME, MéregE: immunis
Mp: amennyi a táblákban
Ké: 50 (+10)  Té: 100 (+25)  Vé: 150 (+20)  SFÉ: 3 (+1)  Sebzés: 2k10+5 (+5)

Minden, a Bestiáriumban leírt démoni hatalommal rendelkezik, emellett ultralátással 
is.  Képes  fél  mérföldön  belül  az  időjárás  tetszőleges  módosítására.  Szemébe  nézni  nem 
tanácsos, ekkor +15-tel hozhat létre varázslatokat – akár a 10. szintű varázslók  Mágikus 
tekintete. 10E láthatatlanságot mondhat magára, minden tábla után két perc időtartamra, 
egyszer egy nap. Akaratlagosan hozhat létre Mentálszemet vagy Pszi-ostromot, 50, illetve 25 
E-vel.  Minden táblában  50 Mp-t  rejt,  ezekből  körönként  5  visszatér.  A  kriptája  körül  25 
méteres körzetben a Mana-regeneráció a kétszeresére nő. Képes a varázslói  Mentálmágia 
mozaikjaihoz  hasonló  hatások  létrehozására  varázshatalmából.  A  kripta  körül  25  lábnyi 
körben  adott  erősséget  fele  Mp-ért  is  elér.  Ha  mind  a  hét  tábla  egyesült  a  templom 
mélyében, a mentálmozaikokat tömegre is ki tudja terjeszteni, egyszerre annyira, ahány Ép-
je akkor aktuálisan van, továbbá képes Ép-i felhasználásával más démonokat idézni: 1 Ép-je 
1 Ép-vel rendelkező démont hív át, többel persze hatalmasabbakat. Ez az idézés annyi körön 
át tart, amennyi az idézett Ép-i számának tizede. Körönként 3 Fp-t, három körönként 1 Ép-t 
regenerál. Egyébként repül, földi sebességének ¾-ével (Gyorsaságx7.5/kör).
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VERSENYT AZ IDŐVEL

A bemeséléshez  nem lehet  konkrét  támpontot  adni,  a  fontos,  hogy valamiképp a 
karakterekhez jusson egy-egy kőtábla.  A karakterek érkezhetnek a karavánnal  kísérőként 
vagy  a  kereskedőhajón  utazóként  vagy  a  szállított,  kiváló  minőségű acél  őreként,  ekkor 
fizetségként kaphatják a táblákat (mert mondjuk korábban látták, amint egy hamissal, hamis 
ügyletben, de 60 aranyért cserélt gazdát). Megeshet, hogy a tolvaj meglátja, ahogy túladnak 
egy ilyenen jó pénzért, és elcsöppen a nyála. A helyi alvilág szolgálatában is állhat a karakter 
és  ellopására  felszólíthatják  vagy  jutalomként  kaphatja.  Végtelen  a  lehetőségek  tárháza, 
minden  csak  a  karakterek  jellemén  és  előtörténetén  múlik.  A  kalandmesternek  itt 
improvizálnia kell, bár ha nagyon nincs ötlete, a többiek bizonnyal jó szívvel segítenek majd. 
Lehetőség  szerint  több  karakterhez  is  juttassunk  táblát  vagy  több  táblát  is  kerítsünk  a 
csapatnak, hogy „biztosítsuk” a démon „sikerét”. Egy fontos: alkonyat előtt fél órával kell 
kezdeni a mesét.

Ahogy megérintették  a táblát,  kezdődik  a bonyodalom.  A mese előtt  tisztázzuk  a 
karakterekről a pszi-pajzsok, a membrán, a működő varázslatok, áldások, rúnák kérdését, 
hogy közben ne legyen belőle baj. Tehát megérintik a táblát, a démon rögtön rohamra indul. 
Pszi-ostrommal bont a pajzson, s ha ezzel végzett, Mentálszemmel kiolvas minden, számára 
lényeges információt  a szerencsétlen lelkéből.  Ezt követően egy ideig hagyja a karaktert, 
majd alkonyatkor lép újra akcióba. Ekkor kezdődik a „verseny az idővel”, ami e kalandmodul 
lényege.

Ahogy  lemegy  a  nap,  a  démon  azonnal  elülteti  a  többi  tábla  megtalálásának 
gondolatát a karakter elméjében – ott fog motoszkálni a fejében, hogy valami mást kéne 
tennie, valahol máshol kéne lennie, és ha megáll és végiggondolja ezt, rájön, hogy a helye 
ott van, ahol a katedrális emelkedik, vagy annak is alatta. Ha megválnak a táblától, a hatás 
megszűnik.

A naplemente után egy órával azonban, akár náluk van még a tábla, akár nem, a 
démon illúzióval utasítást ad: a katedrálisba kell menni, s jutalom reményében minél több 
táblát elvinni neki. Ezt több módon teheti meg. A karakterrel egy papot láttathat szónokolni, 
aki elmondja, hogy busás pénz illeti mindazt, aki elviszi a katedrálishoz a táblákat, vagy úgy, 
hogy egy pletykát hallat, miszerint ha adott ember elvisz egy táblát a katedrálisba, egy időre 
sebezhetetlenné válik, esetleg egy NJK-t használ, stb. Ezek mindig illeszkednek a karakter 
vágyaihoz,  gondolataihoz.  Úgy rendezzük el,  hogy ha eladták a táblájukat, vissza akarják 
majd venni, ha megvan még, azonnal indulhatnak. A visszavétel körül igyekezzünk megint 
csak  húzni  az  időt,  mesélhetünk  harcot,  alkudozást  visszavásárlásra,  lopást  is.  Az  új 
tulajdonosra ugyanis csakugyan hatottak a táblák, tehát ők is befolyás alatt állnak – és miért 
akarná átengedni a jutalmat másnak?

Ha  másfél  órával  naplemente  után  még  mindig  nem  vitték  el  a  katedrálisba  a 
táblákat, akkor konkrétan kezébe veszi az irányítást: mentálisan megparancsolja, hogy oda 
kell  vinni,  és  a  szembeszegülőket  –  még  ha  békés  szavakkal  ellenezzék  is  –  előbb 
Mentálszemmel megszemléli,  majd,  ha gyengébbnek találja,  illúzióval  átalakítja,  s  esküdt 
ellenségévé teszi a karakternek. Így az rá kell, hogy támadjon, és fizikai küzdelem esetére 
még a  Harc gyűlölettel  telve módosítóit  is megkapja. A másikkal  félelmetesnek láttatja a 
karaktert, így arra a Harc félelem hatása alatt módosítói érvényesek.
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A katedrálisban és huszonöt méteres körzetében a démon ereje megnő. Ez azt jelenti, 
hogy adott Mp-ért kétszeres E-t tud létrehozni és körönként 10 Mp regenerálódik 5 helyett. 
Ekkor  minden  erejét  felhasználja,  teljes  varázshatalom-bedobással  befolyásolja  a 
karaktereket,  s  úgy vezeti  –  parancsolja  –  őket  le  az  altemplomba,  s  a  rúnaajtón  át  a 
mélybe. Az ajtó ugyanis kinyittatott az együttállás miatt, ld. fentebb. Odalent pedig az első 
kő kitör a falból (Elemi Erő kitörés). Hamarosan megérkezik a többi táblavivő – hacsak nincs 
már  ekkor  ott  néhány  –  s  a  démon manifesztálódik.  Felajánlja  az  ottlévőknek,  hogy  ha 
istenként  fogadják  el,  megkíméli  életüket  –  lehet  nem  ilyen  lényegre  törő  és  inkább 
burkoltan  fogalmaz.  A  karakterek  nekironthatnak,  vagy  akár  segíthetik  is  a  démont  (az 
utóbbihoz  gyakran  egy-két  Illúzió  hatása  is  segít)  –  persze  a  pyarokkal  szemben  majd 
komoly gondokkal kell ekkor szembenézni. 

Az idő szerepe azért is fontos, mert alkonyat után két órával megérkezik a jelenkori 
pyarroni követség, mert a Krad-főpap utasítására újraszámolták az együttállást, és rájöttek: 
mostanra mégis esik egy. Út közben az idő feltartotta őket – azonnal a templomba rontanak, 
ha a démon ott van, összecsapnak, ha nincs, a városba üldözik. Egy varázsló, Adron egy 
papja és három lovag alkotják a követséget – amíg a varázsló elűzi  a démonurat,  addig 
Adron  papja  fanatizálja  a  három  mágiába  burkolt  lovagot,  majd  saját  varázslatokkal  is 
igyekszik segíteni (Démonlógia Mf-a van, képes Mentálmágiával hatni a démonra, ha megvan 
az E, akkor lebénítja) – feladatuk: feltartani a démont és megóvni a varázsló életét a litánia 
befejezéséig. Bármi áron és minden eszközzel. A varázsló 10., Adron papja 12., a lovagok 
15. szintűek. Az utóbbiak 123 Mp-s teljesvérttel, pajzzsal és fegyverrel rendelkeznek. Mind 
látják a láthatatlant a krizopráz-köves gyűrűk segítségével 20 láb gömbön belül, 15E-ig. Mind 
ismerik a démon nevét – és tudják, hogy kántálniuk kell harc közben.

A karakterek  célja  tehát  túlélni  az  alkonyatot  legalább  két  órával  majd 
vagy a küldöttség, vagy a démon oldalán legyőzni a másik oldalt.

A HANGULATRÓL

A  KM-re  most  is  nagy  feladat  hárul,  hogy  érzékeltesse  a  karakterekkel  a 
gondolataikat,  hogy  beépítse  a  mentális  parancsokat,  illúziókat  az  elméjükbe,  hogy 
zökkenőmentesen parancsoljon a démon hatalmával.

Az év utolsó hónapjának közepén errefelé a csípős a dér, hó azonban nem esik. Egész 
nap jeges, illetve nyomott a levegő, az út mentén zúzmara, a tetőkön, ponyvákon dér, az út 
macskaköveinek rései közt fagyott víz. Számos szürke esőfelleg szűri a Nap amúgy is gyenge 
fényét,  baljósan  mordulva  néha-néha  fel.  Aztán  alkonyat  előtt  néhány  perccel  villámlani 
kezd, mennydörgés kíséri, majd hangos dörömböléssel jégeső hull alá, ahogy a Nap elvérzik. 
A hidegben bőven látszik a lehellet, kopog a talp és nem működik rendesen az izom sem. -25 
fok  van,  szakad  a  jég,  és  köd  ül  a  tájra,  vékony  és  hideg,  mintegy  hetvenöt  méteres 
látótávolsági maximummal. A szél egész nap fel-feltámad, de alkonyat után egyenesen fel-
felüvölt, hangos sikollyal nyargal végig a házak között. A felhőket haragosan kergetve villan 
fel mögöttük az első, a Vörös Hold, és a Vérgyűrű hat vörös csillaga. A fagy meleg ruha 
nélkül halálos lehet, öt percenként k10 Fp sebet okoz. A jégeső a meleg ruházat nélkülieket 
igen  érzékenyen érintheti:  minden percben  k3-at  sebződnek,  de  ez  csak  akkor  tűnik  fel 
nekik, amikor Fp-jük háromnegyedét már elvesztették.

Nos, ilyen környezetben kell játszaniuk.
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A MODUL MESÉLÉSÉRŐL

Szintén  a  KM  feladata,  hogy  ebből  a  történetből  hosszabb  mesét  csináljon.  A 
karakterek  gondolkodásának  ismeretében  kell  mozgatni  őket,  és  mivel  egy  szerepjáték-
versenyen vagyunk, játszatni kell őket – másképp nincs esélyük a győzelemre. A bárdnak 
mesélhetünk dalpárbajt, a bajvívónak párbajt egy fogadóban, a boszorkánymester próbálhat 
az  alvilággal  kapcsolatba  lépni,  a  boszorkány  csábítson,  a  papok  prédikáljanak,  a 
harcosoknak  pedig  adjunk  lehetőséget  képességeik  kibontakoztatására,  a  tolvajok  pedig 
hadd lopjanak és hadd kelljen futniuk. A lényeg egy: nem lehet két csapatnak ugyanúgy 
lemesélni ezt a modult, hiszen cselekménye nagyban függ a karakterektől és a kalandmester 
hozzáállásától  és  mesélésétől.  Ebből  fakadóan  érdemes  előtte  néhány  nappal  átnézni  a 
csapatokat és ennek megfelelően alakítani, csapatra szabni a modult.

VÉGE
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