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Előtörténet 

Reival 

Reival jól jövedelmező munkát 
végez. Ugyanis rabszolgakereskedő. 
Gyanútlan utasokat szállíttat hajóin, 
akiket „véletlenül” a hajó rossz 
szigetre visz. Ezen a szigeten nem az 
üdülőparadicsom, vagy gőzfürdő van, 
de még más nagyobb sziget sincs 
közel-távol. Itt a rabszolgapiac van. 
Mire az utasok felébrednek 
mesterséges álmukból (illetve igazából 
álmukban „altatták” őket tovább 
gázzal), láncba verve fekszenek egy 
mocskos padlón. Innen az út 
egyenesen a gladiátorviadalra vezet 
Abasziszba,vagy egyéb típusú 
rabszolgának külföldre, esetleg 
szűzáldozatnak Toronba.. 

Reival busásan jövedelmező 
állásával profi munkásokat bérelhetett 
fel idővel. Egész utazó-utaztató 
központot épített ki Abaszisz Kyrein 
nevű városkájának kikötőjében. Eddig 
nem bukott le, és egy hamar nem is 
fog, ha minden úgy megy, ahogy kell. 
Egy rabszolgának nem lehet szava, és 
ha egyáltalán meghallgatják, úgyse 
hinne neki senki, és nem is 
foglalkoznának vele. 
 

A JK-k 
Megbízást kapnak egy abasziszi 

boszorkánymestertől (Reival annak 
adja ki magát), hogy hozzák el egy 
méreg receptjét Toronból. Akihez 
Reival küldi a JK-kat a receptért, 
állítólag szintúgy boszorkánymester, 
igazából rabszolgakereskedő, valamint 
6.szintű Tharr-pap. 

El kellene csak hozni a kikötőből 
a frissen lopott receptet(addigra szerzik 
meg Reival társai Toronban - 
állítólag:), és ha esetleg valami gubanc 
lenne, a JK-knak meg kell oldaniuk, 
mindenféleképpen meg kell 
szerezniük, és visszahozniuk a 
receptet. 

ÍGY  a JK-knak van egy hat 
napos útjuk. Hogy hová, az csak rajtuk 
áll. 

Az eredeti út három-négy hét lett 
volna. 

A hajón 
A hajó legénysége 9 fő.1 

hajókapitány, 2 nappali, 2 éjjeli 
matróz, 4 cseléd. Az egyik 
cselédből(14-es szépségű, van 17-es 
szépségű cseléd is) idővel ki lehet 
szedni mondjuk egy pásztoróra után, 
hogy mindig egy szigetre érkezik a 
hajó, kb. a 6-7. napon. 
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A terv 
A hatodik nap előtti éjszakán gázt 

szivárogtatnak az utazók kabinjaiba a matrózok. A 
hajón a 2 éjjeli matróz és a hajókapitány(6. szintű 
renegát Iker fejvadász) tud csak mindent a dologról, 
a többiek csak találgathatnak. 

A gáz még k6+8 órával tovább altatja az 
utasokat, és gyorsan hat, így az utasoknak nem sok 
esélyük van felébredni a gáz szagára. Az 
álmatlanokat pedig a lereteszelt ajtó állítja meg 
.Persze ha a gázt eresztik, még nem biztos, hogy 
mindennek vége, egy ügyes JK még innen is 
kivághatja magát. 

Nos hajnali 6-kor a hajósok bemennek sorra a 
szobákba, láncbaverik az utasokat. Őket a 
rabszolgapiacon, a tárgyaikat a piacon (esetleg 
fekete-piacon) adják el. A használhatatlanoknak 
elvágják a torkát. 

Árulkodó jelek 
A JK-k észrevehetik, hogy a kabinok közti 

falak vastagabbak, mint  a többi, és üregesek(itt 
vannak elvezetve a csövek), a kapitány és a hajósok 
szobáinak falai tömörek. A szobáknak a falain a 
hajós képek rögzítve vannak, ezt akkor vehetik 
észre, mondjuk ha a hajó mozog, és a kép nem 
mozdul.ezek mögött a képek mögött vannak a 
gázcsövek kivezető nyílásai. 

A cselédlányok idegesnek tűnnek, ha az útról 
faggatják őket, kivéve a 17-es szépségű, aki viszont 
nem árul el semmit, ha faggatják. Ilyen kérdésekre 
viszont a matrózok nagyon-talán túl – határozottan 
válaszolnak-persze nem az igazat, ha arról van szó. 

A gázgerjesztő a hajó aljában van, a 
kormányműveknél- egy nagy bödönszerűség, amibe 
a matrózok éjjel beleöntik a mérges matériát. Ennek 
a gőzét vezetik el a csöveken keresztül fel az utasok 
kabinjaiba. 

Lehetőségek 
Sok lehetősége van a JK csapatnak, de 

visszafordulni a hajóval, ha esetleg semlegesítették a 
káros tényezőket (matróz, kapitány) lehet, hogy csak 
úgy van esélyük, ha a hajón utazó Antoh-pap 
segítségét kérik. Ő- külön kérésének megfelelően- a 

hajó legtetején lévő egy szem kabinban utazik 
(persze oda is vezetnek a gázcsövek), onnan 
tudja csodálni a tengert, és szertartásait 
végezni. Ő nem tud semmit a bárkán 
történtekről, mivel egész nap odafent van- 
felviszik neki a kaját, stb. 

Az egyik cselédből is ugyebár ki lehet 
szedni egy-két dolgot, de leginkább csak 
utalásokat. 

NJK-k 

Hajósok 

a harchoz alig értenek, de nem gyengék. 
Kapitány: lásd lejjebb. 
+ antoh-pap, tolvaj, 3 csaj (2 szűz, ők 

Toronba mennek), 3 kereskedő, 1 harcos, 1 ifjú 
pár. 

Kapitány 

ha a JK-k meglátogatják váratlanul, 
megláthatják, ahogy éppen az ingét veszi fel, és  
felsőtestén a rengeteg sebhelyet és egy tetkót a 
mellkasán (toroni iker tetkó). Ő egy veterán, 
renegát toroni iker. 

Értékei: KÉ: 34 /47TÉ:60/76 VÉ:114/128 
ÉP:11FP:59   PSZIP.21  AME 22   MME 24 

TÁM/KÖR:4  
SLAN-PSZI: tetszhalált tudja alkalmazni 

(alkalmazza is, amíg a láncbaverések stb. 
mennek, hogy gyanún felül legyen az esetleges 
túlélő-típusok szemében) 

fegyverek: 2 pugoss (Mf) 

Harcos 

Komor, szótlan. 
KÉ:25 TÉ:57 VÉ:108 CÉ:-- ÉP:13 FP:49 
Fegyver: hosszúkard 
Vért: láncing SFÉ:3 
Nos, sok szerencsét a JK-knak a 

kalandhoz, és a Km-eknek a rabság leírásához 
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