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IX. Szárnyatlan Pegazus 
 

Versenymodul 

Kincses Sziget 
 

Régen Gallyak havának hívták, amikor már alig találni leveleket a fákon és a lehullott lomb sárgás-vöröses 
takaróként terül el a földön. Az erdő szívében álló kis kunyhóhoz könnyű volt megtalálni az utat, a házigazda 
minden nap gondosan felresepregette a leveleket. Ritkán akadt más dolga az év e szakában, így a mérföldekre 
nyúló ösvénynek szentelte minden figyelmét. Dolgos ember lett, miután visszakeveredett a szülőföldjére. 
Aznapra vendégeket várt. A faluból hajnaltájt felszalajtották hozzá a kis kondást az üzenettel, hogy vigyázzon, 
mert utána kérdezősködnek. Adott pár ványadt barackot a fiúnak köszönetképp, majd egész az erdő széléig 
kísérte, hogy megnézze magának a jövevényeket. Az egyszerű dolgokhoz szokott falusiak nem állhatták a 
hívatlan látogatókat, hát még a kiismerhetetlen, nyugtalanító alakokat. Nem csalatkozott, a tarka-barka népség 
a falu határában táborozott. Kalandozók! 
Miközben visszabandukolt, rájött, el nem szökhet, nem is rejtőzhet: mindaz, amit annakidején átélt, valahogy 
kilúgozta belőle az ilyen szándékot. Ezért hát tárt karokkal várta a vendégeit. 
 
Későre nyúlt már az éjszaka, az ágak között egyik hold sem látszott, mikor megérkeztek. Tudták, hogy várja 
őket, ezért a rajtaütés gyors volt és kíméletlen. Csak akkor hökkentek meg kicsit, amikor felforgatták a kunyhó 
minden szegletét, de semmi veszedelmeset nem találtak. Egyikük őrséget állt a tisztás szélén, a többiek 
letelepedtek az asztal köré, szemközt a megkötözött vénséggel. Csupa ránc arcáról nem lehetett leolvasni 
érzelmeket, sem megtörtnek, sem kétségbeesettnek, de még aggódónak sem látszott. Ritka szerzet az ilyen, 
magunkfajta, gondolták. 
Faggatózni kezdtek, mire az öreg mesélni kezdett. Lassan haladt a történet, de a társaság írástudója tintát és 
tollat keresgélt már az első szavak után. Épp ilyen alkalmakra tartogatta a jegyzeteit, és még mindig az északi 
Legendáriumba szánta, ha elkészül vele. A bőrkötéses könyv csatjaival babrált, amikor ezredjére is megakadt a 
szeme a címén: A Holdak alatt – kalandozások a Nyolcadkor hajnalán. 
 
„… végül gyilkosságért ítéltek el, a komámmal kioltottuk a hajdani sempyeri főmajorság egyik számvevőjének 
életét. Levitézlett egy ember volt az istenbarma, kártyába és italba menekült. Úgy emlékszem, alig egy malac 
árával tartozott nekünk, mikor megelégeltük. Toprongyosok voltunk még – másféltucat tavaszt, ha láttunk! Őt 
felkötötték, engem viszont kiválasztottak, eladtak és kihajóztak valami szigetre. Orwella poklának egy bugyrába 
szántak, gondolom. A különös az, hogy az ezt követő évekre alig emlékszem, bár az elején mintha…” 
 
Sercegett a toll, ahogy az önjelölt krónikás igyekezett lejegyezni az vénség minden szavát. Társai komótosan, a 
mesére alig-alig figyelve forgatták az apró agyagpoharakat az ujjaik közt. Mindketten a gondolataikba merültek, 
csak néha pillantottak a másikra. A köztük feszülő mentálfonálon ilyenkor a saját észrevételeiket osztották meg, 
szinte veszekedtek a felmerülő kérdések kapcsán. Mennyi idős is lehet a remete? Száz év? Talán a kétszerese, 
vagy még annál is több?! Embernek ember, de… 
Merengésükből az írnok torokköszörülése zökkentette ki őket. Állával az öreg felé bökött, aki egy ideje furcsán 
átszellemült arccal merengett a szigeten töltött évekről, és bár beszélt, semmi értelmeset nem tudtak 
kihámozni a szavaiból. A torkából feltörő hangok mégsem voltak artikulátlanok és teljesen idegenek: az egyik 
mentalista elsötétülő arccal hallgatta, majd szálegyenesen kihúzta magát a rönkszéken, amikor összpontosítani 
kezdett. Ismerősen csengtek a fülében, a Hetedkor egynémely varázshasználója és papja használt hasonló 
zöngéket. 
 
Az elméje akadály nélkül hatolt be a másik tudatába. Épp csak annyira volt óvatos, hogy a vénség kusza 
gondolatmenetét meg ne akassza, mégis átterelje a lényegtelen pillanatokon. A szigeten töltött emberöltő 
nyomai olyanok voltak, mintha hézagos polcokat és könyveket tallózott volna. Nem látott még ilyet, ahol 
ennyire természetes volt a hiány, a kiüresedés. A mentáltesten nem találta nyomát külső beavatkozásnak: sem 
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hegeket, sem parazitát, semmit. Értetlenül állt a jelenség előtt, és óvatosan tovább sürgette az emlékek 
áradatát. 
 
A kalandozók vezetője sokat látott, sokat megélt, kemény alak volt. Amikor partvidéken először hallottak a vén 
remetéről, felkeltették a figyelmét a részletek. Az új Kor új szabályokat hozott, és neki meggyőződése volt, hogy 
mind a múltból eredtek. Márpedig egy olyan emberfajzat, aki át-, sőt túlélte a Korváltást, értékes tudásforrássá 
válhatott!  
Mindeddig félre tudta söpörni a kételyeit, de az elnyúló élettörténet egyre unalmasabbá, egyre hétköznapibbá 
vált. Tévedett volna? Titkokra szomjazott, nem holmi elbeszélésekre veteményezésről, bányászatról és a 
hetenkénti szüretről! A varázsszavak adtak némi reményt, a sületlenségeket hallgatva viszont megkívánta a friss 
levegőt. A másik kettő úgyis tudta a dolgát. 
Az ajtónak használt kéreglap nyikorgott, ahogy kilépett a kunyhóból. Egy nyilakkal tűzdelt kör jelölte, hol 
őrködik a Szürke. A tisztást megülő ködben persze elveszett az alakja, még a holdak sem látszottak, mindent 
ellepett a gomolygó fehérség. Álságos lidércfények suhantak ide-oda, amiket talán ő, talán a vidék hívott életre. 
Mélyet szívott a hideg, párás levegőből és elnézegette a kergetőző lángokat, szeme előtt fiatalkora rémei 
suhantak tova. Megrázta a fejét és éleset füttyentett az éjszakába, aztán visszafordult a bejárat felé. 
 
A vénség emlékezetéből kirostáltak mindent, ami számukra érdektelen volt. A több emberöltőnyi életből alig 
pár nap maradt, ami ígéretesnek látszott. A mentalista bíztatóan biccentett az írnoknak, majd utoljára is 
megérintette a másik elméjét, meglódítva azt. 
 
„Voltak jelek, hogy készül valami, de a szüretnek rendben kellett zajlania, senki sem állhatott ki a sorból. 
Rendnek kellett lennie! De az idegenek érkeztével odalett a harmónia, odalett a boldogságunk záloga… Éjközép 
múltával bukkantak föl! Egyikük - másikuk alig különbözött az éjszaka sötétjétől, egy társuk körül sistergett - 
izzott a levegő, de volt, amelyik valóságos rém volt, hórihorgas termetével mintha fölénk tornyosult volna! 
Magas volt, mint a Savószemű, a Démonprém hordozója! Azonnal eliszkoltunk, és aki nem követte a példánk, 
azt sose láttuk többet… Szétszóródtunk a földeken, a tengerpartig merészkedtünk, pedig ott is páni félelem 
fogott el minket! Talán emiatt lehetett, hogy akkor először újra eszünkbe ötlött, hogy szökni kéne. Homályos 
vágy tört ránk, hogy hazatérjünk, hogy tegyünk valamit magunkért és lerázzuk a béklyókat magunkról. De a víz, 
a tenger, a habok nem hívogattak, hanem taszítottak, ahogy béklyót sem találtunk magunkon sehol, mégis 
éreztük a súlyukat, ahogy azelőtt soha! Borzalmas volt, sorstársaim sorra őrültek meg, ahogy fel-alá 
csatangoltunk az ismerős köveken és fák közt, egyik parttól a másikig. Végül valahogy az egyik erő a másik fölé 
kerekedett, mire iszonyodva úszni kezdtem: nem néztem sem hátra, sem a mélybe, sem a mindenhonnan 
támadó méregzöld viharfelhőkre. A tenger egyik pillanatról a másikra fagyos lett, rengett a világ, aztán forró ár 
kapott fel és ragadott mérföldeken át a tomboló vihar szívébe! Mindössze egy morzsányi kavicspor volt 
mindenem, mikor magamhoz tértem a parton…” 
 
Reggelig tanakodtak, mitévők legyenek, miután csalódottan elhantolták a vénséget. Kurta szavakkal búcsúztak 
tőle, mert a vöröses kavicspor nem került elő. A mentalista viszont emlékezni vélt egy hasonszőrű szóbeszédre, 
délebbről, a Viharpart vidékéről. Abban egyetértettek, hogy egy ilyen történet színhelye igazi kincseket rejthet, 
ezért napkeltekor a Szürke vezényletével újra átvágtak az erdőn, ezúttal a part felé. Reménykedve emlegették, 
hogy ha nyomára bukkannak és felkutatják a szigetet, bármi megtörténhet! Egyedül a krónikás gondolatai 
kalandoztak el. Vajon hogy és mit végeztek azok a Kalandozók, azon a szigeten, a Hetedkor idején? Karddal és 
mágiával… 
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Előzmények 
Yamm-haikan (ÚB. 117.o.) és ilflind (ÚB. 127.o.). Ősi gyűlöletet táplál egymás felé e két faj. Egy bő 
évezreddel ezelőtt, két példány, mágiától fortyogó dühvel ugrott egymásnak, és azóta is vívják véget 
nem érő, néma harcukat. A Shadoni-öböl északi felén, tudós fők számára érthetetlen módon, egy 
sziget született meg a semmiből, csupán egyetlen viharos éjszaka alatt. A yamm-haikan faj, már ha 
értelmezhető a meghatározás az aquirok között, egy példánya, romlottságától megrészegülve 
pásztázta tengerfenéki uradalmát, mikor jóval az ő befolyásának határai alatt, a tektonikus lemezek 
védelmében egy ilflind családra lett figyelmes. Összetűzésbe keveredtek. Az ősfajok, mint ahogyan 
azt az elmúltak, fóliánsaikban is leírták, puszta szavakkal és a szavak által hordozott hatalmas erővel 
vívják halálos csatáikat. A felszabaduló od, valamint a két ellentétes elem egymásnak feszülése, 
magát a manahálót is megszaggatta. Végül az ilflind, minden erejét felhasználva, megnyitotta 
kettejük alatt a földkérget, és az előtörő lávával, vulkáni börtönbe zárta a yamm-haikant.  A feltörő 
folyékony kőzet egészen a felszínig jutott. Így alakult ki a játék helyszínéül szolgáló sziget, a Pulau 
Warisan (örök sziget), amely a mai napig börtöne a förtelmes yamm-haikannak, és otthona az ilflind 
kővé vált szívének. Az elkövetkezendő évszázadok során sok új lakója lett a szigetnek, azonban 
ismereteink csupán az elmúlt 350 évre terjednek ki. A kormányos néven később még megjelenő 
kurun, aki azóta is a yamm-haikant szolgálja, tevékeny módon embereket szállított a szigetre, főleg 
olyanokat, akik nem hiányoznak senkinek (rabszolgák, bűnözők). A célja az volt, hogy azok a szigeten 
véres halált halva, az ő urának megerősödését szolgálják. Azonban az ilflind kővé vált szíve, amely 
még tartalmazza a lény eszenciáját, a szigetet egy békés, paradicsomi hellyé alakította, ahol az élet 
burjánzása határozottan természetellenes. A növények és egyéb alacsony szintű életformák 
százszoros sebességgel szaporodnak és nőnek, valamint az itt élő állatok, emberek és egyéb 
emberszabásúak természetes öregedése hasonló mértékben lassult le. Az itt élők nem kívánják 
egymás halálát és nem szomjazzák a versenyt, helyette egy kielégítő hippi életformát élnek, közel a 
természethez. A jelent, körülbelül kétszáz évvel megelőzve, egy nagyhatalmú varázsló érkezett a 
szigetre, hogy kutathassa az itt kialakult anomáliákat, azonban ő is a sziget rabjává vált. Ugyan 
ismerte a térmágia fogásait, de az sosem hozta meg neki a szabadulást (nincs térmágia a szigeten). 
Így beletörődvén a sorsába átvette az ilflind szív hordozójának szerepét. Ugyan kidolgozott egy 
formulát, amely segítségével az ilflind szíve megsemmisíthető, de nem vitte rá a lélek, hogy 
alkalmazza is, elpusztítva ezzel a szigetet, amellyel szinte már eggyé vált. Azonban mindössze fél 
évszázadot töltött a szigeten, ugyanis a kontinens szívében egy tűzvarázsló, akit Marses Farrayian 
néven ismertek rendtársai, homályos álmot látott, melyben egy hatalmas kígyó utasította őt, hogy 
keljen útra és lelje meg Sogron Angyalát. Az álomban, Farrayian Sogron akaratának megnyilvánulását 
látta.  Végül hosszas kutatás és több évi munka után arra a következtetésre jutott, hogy Sogron 
Angyalát ezen a rejtélyes szigeten leli majd meg. Az expedíciót bőkezűen támogatta Sogron egyháza, 
így közel huszadmagával kelt útra, és ért el a szigetre. Az ő sorsa sem alakult másképp, mint a 
varázslóé, a sziget fogságában maradt kíséretének megmaradt tagjaival, azonban rálelt valamire, 
amit bátran nevezhetett istene angyalának. A varázsló természetesen nem óhajtotta harc nélkül az 
egyháznak adományozni a szívet, viszont a túlerővel nem bírt el, így erősen megtépázva, bár de a tűz 
urának küldöttei kezére jutott az ilflind szíve. Egy szerencsétlen véletlen vezetett oda, hogy végül 
Sogron követői elveszítették a szívet. 

Egy évszázad elteltével kalózhajó jelent meg az öbölben, és feneklett meg a sekély zátonyokon, így a 
vele érkezett fosztogatók kénytelen kelletlen, de tábort vertek a szigeten. Azonban a magukkal 
hurcolt rabszolgáknak csak egy részét sikerült magukkal a partra menekíteni, a többi vagy ott halt 
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meg a hajó gyomrában, vagy szabadon úszott ki a partra. Így történt egy khál rabszolgával is, akit a 
történelemkönyvek Ninguno néven fognak ismerni. Ninguno, bizalmatlanságában és félelmében, 
nem kereste egyetlen szigetlakó társaságát sem, mégis a sogroniták közelébe keveredett, és a 
vakszerencse folyományaként ő lett a szív hordozója (Lásd Ninguno-nál). És ez idő óta béke honol a 
szigeten. Amíg nem érkezik valaki, aki a kényes egyensúlyt felborítja. Ezek volnának a Játékosok, akik 
csak akkor tudnak elmenni a szigetről, ha a két ősi lény közti néma párbajt, valamelyik fél oldalára 
billentik. Javasolt az ilflindére, amennyiben élve szeretnék elhagyni a szigetet. 

 

A megbízó, Marses Thianan 
150 évvel ezelőtt a család egy nagy tiszteletben álló toroni dinasztia volt, büszkén kérkedve (amúgy 
elhanyagolható) kyr származásával. A családfőt megbízták egy expedíció vezetésével (Sogron 
Angyala). Évek teltek el, semmi hír nem érkezett az expedíció felől, a család félni kezdett a hatalom 
megtorlásától, egy éjszaka alatt a teljes háznéppel, kevés vagyonnal hajóra szálltak, délre 
menekültek. Egy generációnyi vándorlás után egy keleti kereskedőhercegségben telepedtek le, ahol 
jó életszínvonalat biztosítanak1 a családnak, annak reményében, hogy egy esetleges csatározás2 
esetén jó szolgálatot nyújthat egy tűzvarázslókból álló dinasztia. A megbízónk már itt született, egy 
tengerközeli dombon álló kisebb kúriában, amit magas kőkerítés vesz körül a kíváncsi szemek 
távoltartása végett. Mesterei - azoknak az unokái, akik az ő nagyapját tanították - a tűzmágia és 
Sogron vallása mellett kyr öntudatra és büszkeségre tanították születésétől kezdve. Tízéves se volt, 
mikor először hallotta ükapja történetét, nagy kíváncsisággal próbált minél több információt szerezni 
az expedíciójáról, szülei határozott rosszallása ellenére (a család az ükapát hibáztatja azért, hogy el 
kellett hagyni az otthonukat). Tizenéves korában elszökött otthonról, hogy felkutasson minden 
fellelhető információt az őse kutatásáról. Ordanba, majd Toronba utazik, levéltárakat és könyvtárakat 
keres fel. Több évig tartó utazása után hazatérve családja halálhíre fogadja3. A családi vagyon 
maradékát pénzzé téve kalandozókat fogad, hajóra száll, és elindul ükapja álma felé, hogy a család 
utolsó sarjaként visszakerüljön Sogron kegyeibe.  

Személyiség 

Kíváncsi, kalandvágyó. Szigorú nevelést kapott, érzelmeit leplezni próbálja, néha mégis kiülhet az 
arcára az izgalom. Megrögződése kyr származása, követi az ősi szokásokat, babonákat, lenéz 
mindenkit, aki „alsóbbrendű” népekhez tartozik (nem is beszélve az elfekről, pfúj), ám megpróbálja 
az objektív célokat az előítéletei fölé emelni (lenézi az elf harcost, de felbérli testőrnek, ha veszélyben 
érzi magát). Ravasz, mindig figyel a saját biztonságára, ám ha elragadtatja magát, hajlamos 
ostobaságokat csinálni. Utazásai során általában egyszerű nemesnek adta ki magát, mágiát csak a 
legvégső esetekben használt. 

Megjelenés 

Viszonylag magas, ezt magasított talpú csizmák viselésével próbálja még látványosabbá tenni. Földig 
érő vörös-ezüst színű öltözéket hord (a famor kaszt színei – toroni utazásai alatt pietor-színekben 
utazott, a biztonsága megőrzése érdekében). Haját fehér színűre festi (természetesen titokban), erre 
több napos hánykódás után (mikor már a nap jelentős részét a hajókorláton kihajolva tölti) nem 

                                                           
1 Nagyobb földterület 
2 Kelet felől gorviki határsértések, észak felől nyugtalanító hírek, a herceg hajlandó fizetni nagyhatalmú 
szövetségesekért. 
3 Hatalmi harcok során leszámolás 
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figyel oda, a lenőtt, valamint lekopott területeken előbukkanó világosbarna haj senkinek nem 
kerülheti el a figyelmét.  

A karaktereket egy korábbi szívességet behajtva, ismeretségi láncok hosszú során bérli fel. 
Fizetségképpen fejenként 33 aranyat ajánl fel, valamint ha nem tér vissza, akkor a teljes fennmaradó 
vagyonát (ami már nincs neki). A fizetséget egy, a karakterek által meghatározott nagyváros 
bankházában letétbe helyezi, hogy az ő halála esetén is biztosan hozzájuthassanak. A feladatról 
annyit mond, hogy az ük nagyapja által elkezdett, Sogron kegyéért folytatott expedíciót akarja 
befejezni, hogy végre visszanyerhesse a tekintélyét a családja. Azt nem mondja el magától, hogy az 
expedíció nyomtalanul eltűnt. Hajót bérel a Shadoni-öböl partján, és a játékosokkal fog tartani ő 
maga is. A cél a Shadoni-öböl északi részén található feltérképezetlen apró sziget. 

 

A sziget 
Az itt élők Pulau Warisan, néven emlegetik (örök sziget, indonézül), a külső világ számára fehér foltot 
jelent így neve sincsen. A sziget a Shadoni-öböl északi részén fekszik, a pontos helyzete ismeretlen. 
Keletkezésének körülményeiből adódóan a sziget csak mágikus úton tud fennmaradni, amint a mágia 
megszűnik, a sziget lassan magába roskad. A fősziget egy nyolc kilométer átmérőjű szabálytalan szélű 
kör, az északi részén egy öbölbejárattal. A kör középső részén egy nagy öböl terül el, viszonylag kis 
mélységű vízzel és egy nagyobb kiterjedésű korallzátonnyal. A belső öbölben egy kisebb sziget, 
valamint két meredek falú szikla látszik a felszín felett. A fősziget középpontjában egy közel kétszáz 
méter magas sziklanyúlvány áll, aminek az öböl felőli falai szinte teljesen függőlegesek. Tőle nyugatra 
a sziget legjelentősebb hegye található, aminek a csúcsa majd egy kilométerre nyúlik a tengerszint 
fölé. Továbbá még egy hegy van a szigeten, a délkeleti részen, de ennek a méretei sokkal 
szerényebbek. A két hegy között, a déli részen egy mocsaras rész alakult, ami nem kellemes terep a 
kalandozók számára. A szigeten található élőlények édesvízforrása a sziget szerte megtalálható 
víznyelőkből (cenote) származik. A cenote, a valóságban leginkább Mexikó területén megtalálható 
különleges képződmény. A földfelszín felől egy kör alakú lyuk, ami akár 50 méter mélyre is nyúlhat. 
Általában a lyuk peremétől számítva több tíz méterrel édesvíz gyülemlik fel, részint az esővíz 
összegyülekezéséből, részint pedig a talajvíz, jelen esetben a tengervíz, köveken való átszűrődéséből. 
A cenotékat kivétel nélkül mindig sűrű növénytakaró veszi körül, bár a szigeten ez nem annyira 
szembetűnő. Viszont érdemes odafigyelni a víznyelők környezetére, mert van, amelyiket sikerült 
megfertőznie a yamm-haikannak. Ezeknek a víznyelőknek a környezetében kis számban és/vagy 
elkorcsosult növények találhatóak. Ezért ha a játékosok találnak egy víznyelőt, akkor érdemes leírni a 
környezetet, aztán eldöntik, hogy ez mire utalhat. A yamm-haikan nem csak bizonyos víznyelőket 
fertőzött meg, de a környező tenger és az öböl is őt szolgálja. Egyfajta aquir birtok (a démoni birtok 
mintájára, azzal a különbséggel, hogy ez nem segít a boszorkánymestereknek és egyéb 
nekromanciával foglalkozó lényeknek sem) alakult ki a sziget környezetében, amitől a tenger 
„gonosszá” vált. Mindenre, ami nem alkalmazkodott (vízi kártevők) vagy nem a yamm-haikan 
teremtette, súlyos hatással van. A tárgyak sokkal gyorsabban korrodálódnak vagy rohadnak szét, az 
embert pedig, aki belemerészkedik, rosszullét, hányinger és gyengeség keríti hatalmába. Ha valaki túl 
mélyen merészkedik a tengerbe, az könnyen az életébe kerülhet.  

A fősziget körül még két kisebb sziget található. Ezek egyike sem csatlakozik sem a nagy szigethez, 
sem pedig a tengerfenékhez. Csupán mágikus mivoltuk tartja őket fent a víz tetején, és szintén ennek 
köszönhető, hogy körülbelül másfél napos keringési idővel a fősziget körül úsznak. A két uszadék 
sziget valamikor még a nagysziget köréből hiányzó rész helyén volt, a sziget részeként, azonban egy 
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földrengés következtében leszakadtak onnan. Természetesen, ha a szív halálával süllyedni kezd a 
sziget, akkor a két keringő, akár egy kődarab, úgy merül el. 

 

Élővilág 

A sziget élővilága nagy átfedést mutat egy átlagos trópusi sziget élővilágával, azt leszámítva, hogy 
szinte teljesen hiányoznak a nagytestű állatok. Emlősök és hüllők csupán olyanok találhatóak a 
szigeten, amelyek az ide érkező hajókkal jutottak el a kontinensről. Madárvilág tekintetében azonban 
a trópusi terültek teljes palettája megjelenik. A növénytakaró területenként eltérő, de egységesen 
jellemző minden területre, hogy a növényzet sűrű és túlburjánzó. Előfordulnak a hegyi és a magasabb 
területeken, őserdővel borított részek, az alacsonyabb területeket sűrű bambuszerdő borítja, míg a 
part mentén pálmafákba és mangrove társulásokba botlik az ember. Ahol növény képes megmaradni, 
ott biztos, hogy találhatunk is belőle rendesen. 

 

Érkezés 
A karakterek a megbízó által bérelt hajón érkeznek, amin velük utazik maga a megbízó is. A hajó 
személyzetéből még kiemelendő a Kormányos, aki a yamm-haikan egyik kurun szolgája. A 
Kormányos, a yamm-haikan parancsára időről időre embereket hoz a szigetre, és gondoskodik róla, 
hogy akik megérkeztek, többé ne tudjanak távozni. Egy viharos éjszaka felhangzik a kiáltás, ami 
minden tengerészt megnyugvással tölt el: „Föld a láthatáron!”. A sziget sziluettje egészen közelinek 
tűnik, a hatalmas villámok fényénél, azonban a látási viszonyok ilyenkor erősen csalnak, mikor az 
embert szúrós esőcseppek ostromolják. Mikor már kellően megközelítették a szigetet, a Kormányos 
zátonyra vezeti a hajót, a fősziget tövében, ami ettől azonnal az oldalára dől, és rohamosan süllyedni 
kezd. A hajó legénysége, akár egy megzavart hangyaboly, úgy kezd pánikszerűen menekülni, a káosz 
teljesen átláthatatlan. A Kormányos a kavarodásban átvágja a mit sem sejtő megbízó torkát. Mivel a 
kormányos rég nem táplálkozott lélekkel, magába szívja a sogronita lelkét, így innentől kezdve ő is 
képes alkalmazni annak a tűzmágiáját. A karakterek, ha próbálják megtalálni a megbízót már sehol 
sem fognak rálelni, viszont az idejük korántsem végtelen, így mindenképpen a vízben kötnek ki. (Ha 
annyira bolondok, hogy a végsőkig keresik a sogronitát, akkor nyugodtan haljanak meg. Nem 
kalandozóhoz méltó viselkedés.) A játékosok a fősziget északi részén érnek partot a kis csücsöktől 
valamivel balra. A biztonságot nyújtó homokot még eléri a Kormányos valamint három fiatal matróz 
is. A matrózok, amint sikerül összeszedniük az erejüket saját nyelvükön kiabálva bemenekülnek az 
erdőbe. Ha a JK-k elkapják őket, akkor megszállott módon próbálnak bemenekülni a fák közé, és ha 
kéredzik tőlük, azt mondják tengeri kígyót láttak. A parti felszerelését lehetőség szerint hagyjuk meg, 
mert nem szeretnénk, hogy a karakteralkotás során, drágán megvásárolt cuccaik elússzanak. Kivéve, 
persze ha mondjuk a méregkeverő a kabinjában hagyta a méregkeverő kellékeit.  A MODUL IDÁIG 
MESE, innentől kezdődhet a játék. A JK-k, miközben szedik össze magukat, egyedül maradnak a 
kormányossal, aki ezen a ponton felfedi valódi kilétét. Méghozzá azzal a céllal, hogy a mestere 
segítségére legyen a parti. Elmondja, hogy a megmenekülésük záloga, és egyetlen lehetséges módja a 
yamm-haikan megszabadítása börtönéből, és hogy ennek nem más a metódusa, mint hogy 
mészároljanak le mindenkit a szigeten, és az így kiontott vértől majd erőre kap az ő kedves gazdája… : 
D . Természetesen ez a módszer teljes mértékben működik, azonban levadászni 300 embert egy 
ekkora szigeten nem könnyű feladat. Továbbá a yamm-haikan nem fog nekik önszántából segíteni, és 
miután erőre kapott zsarolni sincs sok esélyük. A kormányos ezután hátat fordít nekik, és elsétál, de 
ha rátámadnak, akkor minden további nélkül visszatámad. Ha elengedik, kicsit később hallhatják az 



 
7 

 

elfutott három matróz vérbe fúló halálsikolyát. Fontos még megjegyezni, hogy ugyan a felszerelésük, 
amennyiben odafigyeltek rá hiánytalan, azonban az elázásra hajlamos dolgok bizony jócskán kaptak a 
tengervízből. Ebből kifolyólag például a parti ott áll vizesen a viharos éjszakában, mindennemű 
élelem nélkül. 

Hogyan tovább? 
A játékosoknak ennél a pontnál teljes szabadságuk van. Arra mennek a szigeten, amerre csak 
akarnak, viszont továbbra is tombol körülöttük a vihar, és éjszaka van. Amennyiben megvárják a 
reggelt, sokkal könnyebben tájékozódhatnak. Nappal, ha átjönnek az északi földnyelv belső felére, 
onnan szépen ráláthatnak a sziget belsejére, az öbölre. Mindenképpen feltűnik nekik a belső kis 
szigeten lévő viszonylag ép hajó, a középső sziklafal északi részére felépített falu, valamint az öböl 
bejáratának túlsó felén látható hajóroncs. Innentől kezdve nincs a kalandban megszabott irány. A 
játékosoknak a szigetet bejárva kell információkat gyűjtenie, és azok alapján valami féle végkifejletet 
kialakítania. 

 

A falu 
A sziget egyetlen jelentősebb települése, a középső sziklatömb függőleges falára épített falu. Itt lakik 
a sziget lakosságának döntő többsége, főleg ha csupán az épelméjű emberi lakosságot vesszük 
számba. A szigetre vetődött emberek, a kalózok és a tűzvarázslók kivételével mind az itt lakó 
közösség békés tagjai. A falu felépítésénél több akadályba is ütköztek az első szigetlakók. A 
növényzetet ugyanis kiirtani szinte lehetetlen, mivel még a lassan növő őserdei fafajok is egy két 
hónap elmúltával visszanőnek a kivágott fák helyére. Ezen oknál fogva az egyetlen logikus választás a 
part lenne, itt azonban fenyegető közelségben van az öböl vize, ami nem elég, hogy szabálytalan 
ütemekben drasztikusan meg tud emelkedni (attól függően, hogy a yamm-haikan ereje mennyire 
növekszik vagy csökken meg), de a tapasztalatok alapján nem különösebben kívánja kiszolgálni, vagy 
akár csak segíteni a szigeten élőket. Így tehát, egy évtized sem kellett a település első lakóinak, hogy 
rájöjjenek, a sziklafal jelentheti számukra a végleges és biztonságos házak felhúzásának helyét. A 
sziklanyelv, mely mélyen az öböl vízébe nyúlik, tömör és durva felületű vulkanikus kőzet, így a 
függőleges építkezésnek kellő szilárdságú alapjául tud szolgálni. Ha a falat egy hatalmas vászonnak 
tekintenénk, a falu egy több szintből felépülő, balról lefelé húzódó festményként nézne vissza ránk. 
Az egyetlen „bejárata”, azaz ahol érintkezik a sík területtel, az az öböl partvonalának és a sziklafal 
lábának találkozásánál található. Onnan egy meredek, lépcsőszerű tákolmány vezet felfelé, majd 
következnek a házak és a „főutca”. Az egész szerkezet vázát sűrű bambuszváz adja, amely számtalan 
helyen van a megmaradt fém szegekkel a sziklához erősítve. Minden szintet alulról megtámasztottak 
sorban elhelyezett ferde bambusz rudakkal, a szintek padlózata, pedig fából vagy szintén bambuszból 
készült. Első ránézésre, sőt még másodikra is meglehetősen félelmetesnek tűnik a szerkezet, de 
valójában meglepően stabil és biztonságos, köszönhetően a szigetre csak később vetődött, főhercegi 
építésznek, és a korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló természetes építőanyagnak. A lakó, és 
egyéb, például raktárépületek közvetlenül a fal mentén vannak építve, és azokat kígyózza körbe a 
korláttal felszerelt út. Az úton, sok helyen csak egy ember fér el egyszerre, csupán néhány helyen van 
kiszélesítve, hogy a minkét irányba való közlekedést biztosítsák. Szintek között mindenhol van egy a 
bejáratihoz hasonló lépcső, de elszórva létrákat is találhatunk. Egy szinten nagyjából tíz-tizenöt viskó 
található, lakó és egyéb célú vegyesen. Ahogy egy szint egy beépíthetetlen falfelülethez ér, úgy 
mindig új szintet kezdenek építeni, jó néhány méterrel az előző felett. A szikla falának nem csak 
előnye, de egyben hátránya is a keménysége, mert így a kő belseje felé való terjeszkedés borzasztóan 
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erőforrás pazarló (fémet ugyanis nem tudnak a szigeten előállítani, így azokat a fém eszközöket kell 
használniuk, amiket a hajótöröttek magukkal hoztak) és munkaigényes. Az egyetlen nagyobb 
kiterjedésű sziklavájat a középső, ötödik szinten található, ez szinte az egész szint hosszában terül el, 
és egy félkör alakú mélyedés. Ez a közösségi élet színtere, itt étkezik minden nap végén a falu apraja 
és nagyja, és itt ég az egyetlen tűz is. A falunak összesen kilenc szintje található, és mindenféle 
hierarchia nélküli a lakosok eloszlása. A faltól maximálisan öt méterre távolodik el a külső korlát, 
minden építmény ezen a határon belül marad. Az kunyhók négyszögletesek és teljesen zártak, mert 
vihar idején kellemetlen a sós esőcseppeket hordozó viharos szél dühöngése. És minden kínálkozó 
felület valamilyen formában felhasználásra kerül, akár az legyen az étel vagy egyéb dolgok szárítása, 
vagy az eszközök tárolása.  

Lakosok 

A falu lakossága valamivel több, mint 150 főt számlál, de ebbe beletartoznak a gyerekek is. A lakosok 
szemében nem létezik magántulajdon. Nem lopnak a karakterektől, viszont kérdezés nélkül 
nézelődnek a cuccaik között, ha alkalmuk nyílik rá. Az itt élők egyébként segítőkész rendes emberek, 
akik semmilyen körülmények között nem támadnak a játékosokra, persze ha megtámadják őket, 
akkor próbálnak védekezni. Miután megérkeznek a játékosok, a helyiek megvendégelik őket a 
közösségi tűz mellett, és bőséges szárnyas vacsorával kínálják őket. Az érkezésük észrevehetően 
örömöt és kíváncsiságot szül az itteniek körében. Ha beszélgetésbe elegyednek a falusiakkal, 
mindegyik elmeséli szívesen, hogy ki ő, hogyan került a szigetre, és hogy igazából már teljesen 
megbékélt a sorsával ezért nem is igazán kívánkozik el innen. Továbbá a karaktereket is a sorsukkal 
való megbékélésre bíztatja, mivel erről a szigetről még sosem ment el senki. Még érdekesség lehet az 
is, hogy a falusiak akár több generációja is élhet a szigeten, mégis mindegyik friss és fiatal. Ez az ilflind 
mágiájának hatása, amivel hihetetlenül hosszúra nyújtotta az itt élők élettartamát, így könnyen 
előfordulhat, hogy két emberről, akiket korábban a játékosok testvéreknek néztek, kiderül, hogy apa 
és fia. 

A falut elpusztítani nehezebb, mint az első pillantásra tűnik. Mivel nem egymásra épülnek a 
különböző szintek, hanem csak össze vannak kapcsolva, így ha egy szintet képesek a tengerbe 
borítani a kalandozók, a többi akkor is tökéletesen stabilan áll tovább. A tűz sem egy annyira egyszerű 
megoldás, ugyanis ha valamelyik szinten tűz üt ki, akkor a falusiak egyszerűen szétverik a tartó 
elemeket, és hagyják az égő szintet a tengerbe zuhanni. 

Élelem 

Az itt élők táplálékának a legjelentősebb részét a saját maguk által megtermelt búza és kukorica 
jelentik, valamint rovarok, madarak és pockok. A falusiak igyekeznek az állatokat úgy elejteni, hogy 
azoknak ne essen bántódása, mivel megfigyelték, hogy a sziget mohón, és baljóslatúan szippantja 
magába a kiömlő vért. Így az elfogott állatoknak eltörik a nyakát, majd a belsőségeket és a vért tálba 
teszik és kiszárítják. A megtisztított állatot egészben készítik el. De az állati eredetű tápanyaghoz csak 
akkor folyamodnak, ha valamilyen oknál fogva a termésük nem megfelelő mennyiségű vagy valami 
ritka esemény alkalmával. A termelést a sziget nyugati felén, a hegy túlsó oldali lábánál végzik. Ott 
található a helyiek által Tz’onot-nak elnevezett hatalmas víznyelő, ami már-már tónak felel meg. A 
Tz’onot egy kör alakú, jó négyszáz méter átmérőjű lyuk, amelynek vize kristálytiszta, és tökéletesen 
fogyasztató édesvíz. A víz részben az esőből, részben pedig a tengerből, a köveken át beszűrődő 
vízből áll. Ugyan a faluhoz közelebb is található egy víznyelő, ám ez fertőzött vizű, aki inni próbál 
belőle, hosszú hetekre ágynak dől. A cenotéből nyert vízzel, a szigetlakók búzát, kukoricát, kölest és 
árpát termesztenek kis parcellákra osztott területeken. A termelés üteme félelmetes, egy vetés, 
növényfajtától függően, másfél-két hét alatt teljesen kifejlődik, és lehet aratni. Azonban a sziget 
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természetes növényfajai is követelik maguknak a nekik járó helyet, így egyszerre csak a parcellák fele 
van használatban, a másik felét szorgalmas kezek gyomlálják és szántják, hogy mire az előző termés 
beérik, addigra tudják ültetni a következőt. 

 

 

Kincsek 

Az öböl vizében, több helyen is kincsekre bukkanhatnak a játékosok, amiket a korábban hajótörést 
szenvedett hajókból sodort ki a víz. Az erre utaló jelek, lehet egy kevés partra mosott ezüst, vagy egy 
remeterák ezüstkupa házzal. H emiatt úgy döntenek, hogy körülnéznek a vízben, akkor találhatnak rá 
az alábbi tárgyak valamelyikére. A vakszerencse eldöntésére tetszőleges módszert alkalmazhat a 
kalandmester. 

 

Egységár 
(aranyban) 

Db Ár 

dzsenn szablya 120 1 120 

jatagán 1,4 2 2,8 

rúnázott jatagán 6 1 6 

Védőköpeny (+4 SFÉ) 10 1 10 

Repülő szőnyeg 8 1 8 

Erő kesztyűje (+4 Erő) 3 1 3 

Abbitacél félvért 300 1 300 

Abbitacél másfélkezes kard, markolatban 20 kt. hematit (+10 
fegyver TÉ) 

145 1 145 

Nyelvek sisakja 5 1 5 

Mély tarisznya 4 2 8 

Serleg (ezüst) 1 3 3 

Aranyintarziás antik ivókürt  (benne lakik egy remeterák LOL) 8 1 8 

Arany 1 250 250 

Ezüst 0,1 2500 250 

Topáz (nyers) 5 kt. 25 1 25 

Smaragd (nyers) 10 kt. 300 1 300 

Borostyán (nyers) 20 kt. 40 1 40 

Borostyán (nyers) 5 kt. 10 3 30 

Gránát (nyers) 10 kt. 30 1 30 
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Hegyi kristály (csiszolt) 30 kt. 120 1 120 

10 kt. Ametiszt gyűrű (részegség ellen +10 állóképesség) 102 1 102 

10 kt. Türkiz medál (korlátozott asztrális kapcsolat a saját lóval) 25 1 25 

 
   

 
 

Összesen 1790,8 

Találkozások 
Az alábbiakkal találkozhatnak továbbá a játékosok: 

Kalózok 
Ninguno, a khál 
Sámán 
Antoh pap 
Majom bot 
Kormányos és mágiaforgató 
Kurunok 
Gombaemberek 
Vízimanók 

 

Kalózok rejteke 
Fél évszázaddal ezelőtt, egy óvatlan kalózhajó úszott be, csendes vizeket keresve, a sziget öblébe. A 
hajó, a teljesen kiszámíthatatlan fenék miatt homokpadra futott, és keserű próbálkozások árán sem 
sikerült onnan letaszítani. A rajta utazó fosztogatók elhagyták a hajót, ám más út nem lévén, úszva 
mentek a partra, így szinte mindenüket kénytelenek voltak hátrahagyni. Mire visszatértek a szigetre a 
zsákmányuk és a rabszolgáik nagy részének csupán hűlt helyét találták. A kalóz társaság később 
eljutott a sziklafaluba is, ám mivel nem óhajtottak részt venni a falu boldog és egyszerű 
munkáséletében, így egy rövid ott töltött hét után se szó se beszéd elhagyják a sziklát, hogy új 
táborhelyet keressenek maguknak. A tökéletesnek tűnő helyre, a sziget délkeleti részén található 
hegyen találnak rá és végül itt is telepednek le. A hegy lábánál egy hatalmas barlang szája tátong, 
melynek mennyezete több tíz méter magasan húzódik és szélessége is legalább eléri a kétszáz 
métert. Ebben a barlangszájban alakították ki maguknak az otthonosnak ítélt környezetet, majd 
minden maradék használható és mozdítható dolgot idehordtak a hajóról. A hajón korábban 
érvényben lévő hierarchia mit sem változott, továbbra is a kapitány az ura mindennek. A falusiakkal 
nem szakadt meg teljes egészében a kapcsolatuk, időnként kereskednek velük. Leginkább élelmiszert 
hoznak a faluból, és cserébe apróságokkal fizetnek. A barlang berendezése tükrözi a sok helyen látott 
kalóz-rejtekhelyeket. A falakra halálfejes zászlókat aggattak, hogy ne feledjék kik is voltak ők 
valójában. A kalandozókat meginvitálják saját készítésű sörükre, és információkat próbálnak szerezni 
a külvilágról. Persze elsőre úgy gondolják, hogy elcsenhetik a hajót, amivel ideérkeztek a játékosok, 
így szépen óvatosan ezt a témát erőltetik. Nem ellenségként kezelik a partit, inkább, mint egy újabb 
forrást, amiből előnyt kovácsolhatnak. Finom sört főznek a helyi és a falusiak által termesztett 
alapanyagokból, A barlang hátsó részében kecskéket tartanak, így általában kecskehúst, és 
kecskesajtot fogyasztanak. A kalózok, és a később hozzájuk csapódottak mintegy 20 főt tesznek, ki 
férfiak és harcedzett nők vegyesen, így akár gondot is okozhatnak a partinak, amennyiben rájuk 
támadnak. A hajón, amit hátrahagytak, nincsenek vitorlák, mivel óvatosságból azt magukkal vittek a 
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szigeten lévő rejtekükbe. Azt a játékosok megszerezhetik tőlük, illetve a végjátékban, mikor a kalózok 
már a hajón várják őket, már felhúzták a vitorlákat. 

 

 

Kalózok 
 

Haramiák    Kapitány és elsőtiszt 

Ép: 9     Ép: 11 
Fp: 50     Fp: 64 
Ké:35     Ké:42  
Té: 75     Té:132 
Vé:125     Vé:140  
Cé:30     Cé:30  
Tám/kör: 2    Tám/kör: 2 
Kalóz kard: 1k10   Kalóz kard: 1k10+4   
 
Asztrál/Mentál: 7   Asztrál/Mentál: 15 
 
 

Hajó, Roncsok 
A szigeten összesen három, nagyjából épségben lévő hajó található, azonban ezek közül is csupán a 
kalózok hajója képes úszni. A kalózhajó, az öböl északi részén található kis sziget mellett futott rá egy 
homokzátonyra, és még a rendszeres vízszintingadozás sem tudta onnan elmozdítani, csupán rontott 
a helyzeten. A két roncs helye a szigeten, jelölve van. Ezek teljesen használhatatlanok, tönkrementek. 
Hogyha a játékosok ellátogatnak a kurunok szigetén lévő hajóhoz, akkor természetesen meg kell 
küzdeniük egy nagyobb hordával, illetve a hajóroncs belsejében némi kincsre lelhetnek. A roncsok 
részletes leírása, a kalandmesterekre van bízva. 

Ninguno, a khál 
A szigetre vetődött, majd megfeneklett kalózokkal érkezett ide, mint rabszolga. Mikor 
mozgásképtelen hajót a fosztogatók elhagyták, a káoszban sikerült Ningunonak kiszabadulnia és a 
szigeten elrejtőznie. A sziget feltérképezése során felismerte, hogy többen is lakják már a kis 
földdarabot (megtalálja az ordaniak táborát). Éhségében fanyalodik lopásra, és mivel a kalózhoz nem 
kíván visszakerülni ezért az idegen tábort kockáztatja meg. Az egyik éjszaka leple alatt belopózik az 
ordaniak sátrai közé, ám észreveszik, és megtámadják. A tűzvarázslatok szörnyen megrémítik, így bár 
nem kívánt senkit bántani, amikor a sogroniták sarokba szorítják, ő rémületében harap, karmol több 
embert megsebesít, sőt egyet meg is öl, majd sikeresen ám súlyosan sérülve elmenekül. Az ember, 
akit megölt, a sogroniták vezetője volt, akinek élete végével az ilflind esszenciája a khálba költözik. A 
khál lassan észre is veszi a változásokat és új képességeit, melyek meglehetősen megnehezítik életét. 
Sogron új angyala képes megidézni a tűz őselemét, azonban nem akarattal. Amikor elveszti türelmét 
akkor véletlenszerű tűzvarázslatok jönnek létre, melyek igen veszélyesek egy olyan lényre melynek 
egész testét szőr borítja. Az égett bundája miatt érzett szégyenében rengeteget bujkál, és közben 
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kiválóan kiismerte a szigetet. Az idő múlásával megtanult uralkodni az érzelmein is (nem volt más 
választása), és újonnan szerzett képességeit is megtanulta többé kevésbé uralni legalább annyira, 
hogy azok ne jelentkezzenek kívánatlanul. 

A szigetet nem kívánja elhagyni, az ilflind gondolatai még munkálnak valahol az elméje mélyén és 
tudja, hogy neki a szigeten még fontos feladata van. 

Az ötven év alatt, amit a szigeten töltött egészen megváltozott. Annyira megtanult uralkodni az 
érzelmein, hogy szinte lehetetlen kihozni a sodrából (bónusz az asztrálra). A különleges képességeit 
többé kevésbé uralja. A következő varázslatokat képes használni: 

• Tűzkitörés 1E maximum naponta (két kiadós pihenés között) ötször 
• Tűzaura 1E naponta egyszer 15 körig 
• Tűzgolyó 1E naponta ötször 

Fiziológiája is megváltozott. Az itt töltött időt nem lehet látni rajta, nem tűnik egyáltalán öregnek. 
Kedveli a meleget: 40-50 fokon érzi magát igazán jól, ezért választotta főhadiszállásául a hegy 
gyomrában lévő egyik barlangot, melybe még felsugárzik a szunnyadó vulkán magmájának hője. Ha a 
szigeten jár, mindig nagyon felöltözik, egyébként kifejezetten fázik. Öltözéke vastag és minden 
testrészére kiterjed. Ez azért is fontos, mert nem mindenhol gyógyultak be nyomtalanul az élete 
során összeszedett különböző sérülések, amiket ezekkel a ruhákkal el is takar. Lábbelit azonban 
sohasem hord, az ilflind szíve miatt állandóan érintkeznie kell a földel. 

Amikor a szigeten jár, egy vastag állatbőrből készült köpenyt terít a vállára mely alatt már kellemesen 
melege van. Ez azonban eléggé gátolja a mozgásban, így ha menekülnie/harcolnia kell ezt ledobja és 
ha kell, hátra is hagyja. 

Megjelenése tiszteletparancsoló, sugárzik róla a hosszú élete során szerzett kiegyensúlyozottság és 
tapasztalat. A harcot nem keresi, de nem is fut el előle. Megfélemlíteni nem lehet, de a túlerőt és 
életveszélyt felismeri, nem fog a halálába rohanni. Khál neveltetéséből a tiszteletet és a becsületet 
tartja legfontosabbaknak, és eszerint él és cselekszik, mindig igazat mond, de ha nem akar, 
egyszerűen nem válaszol. Ha ígéretet tesz a kalandozóknak, akkor azt pontosan betartja.  

Kasztja leginkább a fejvadászokéra emlékeztet, de pszit nem képes használni. Elméje azonban koránt 
sem védtelen a támadások ellen. Alaphelyzetben két szablyával harcol, melyeket a köpenye alatt 
visel, de ha úgy adódik más fegyverrel is kifejezetten veszélyes.  

A szív eredeti formájában a sziget felülnézeti mása, színtiszta nyers rubinból. Az alapos megfigyelő 
gyenge pislákolást is megláthat benne. A varázsló készített neki egy arany foglalatot, és egy láncon 
hordta a nyakában. Marses Farrayian, a 150 éve a szigetre érkezett tűzvarázsló, mikor megszerezte az 
ilflind szívét, végrehajtott rajta egy rituálét, amivel egyesülni tudott a szívvel. Az egyetlen hatás az 
volt, hogy némi extra tehetségre tett szert a kő által, de még így is középszerű varázshasználó 
maradt. A szív beleégett a mellkasába vastag elszenesedett heget égetve maga körül. Egyé vált az 
angyallal, innentől kezdve az bíbor izzás a rubin belsejében, az ő szívverését követte. Mikor Ninguno 
véletlenül megölte őt, a vére bekerült a szervezetébe, így a szív az új gazdájának a testébe ágyazódott 
bele. Ha nincs a vér akkor a szívet ki lehet vágni a holttestből. 

Ninguno, a sziklafalutól nem sokkal nyugatra, magasabban a hegyoldalon él. Miután a sogronitákkal 
megvívta gyilkos összetűzését, és ő maga vált a szív hordozójává, a köreikben maradhatott. Azonban 
Sogron hívei látták újdonsült vezetőjükben a hitetlenséget, így nem sokáig tartottak ki a pártján, 
viszont az angyalt elpusztítani sem volt merszük, így tehetetlenségükben maguk mögött hagyták a 
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régi táborukat, és szétszéledtek a szigeten. A khál a tűzvarázslók régi táborhelyén él, így a fészke 
olyan mintha hithű sogroniták laknák (egy ideig így is volt). Mindenfelé sogronita rajzok és 
szimbólumok láthatóak, és még mindig itt vannak a tűzúr szolgáinak hátrahagyott dolgai. A 
felszerelések között van a hajdani Marses Farrayian ládája is, ami a kutatásait tartalmazza. Az iratok 
tetején egy bőrkötéses naplót találnak, ami a láda tulajdonosáé. Ezt oda kell adni a játékosoknak, 
külön fűzve. Valamint egy gondosan becsomagolt tekercsre bukkannak még, ami pedig a varázsló 
formulája, amivel megsemmisíthető az ilflind szíve, valamint hogy az milyen következményekkel jár. 

Ninguno, a khál 

Jellem: rend   AME/MME: 20 
Kaszt: fejvadász* 6.tsz 
 
Erő: 20     Fontosabb Képzettségek neve fok/% 
Gyorsaság: 19    Fegyverhasználat *9  Af 
Ügyesség: 17    Fegyverdobás *3  Af 
Állóképesség: 18   Ökölharc (mancs)  Mf 
Egészség: 19    Csapdaállítás    MF 
Szépség: 10    Vakharc    Af 
Intelligencia: 11   Álcázás     Mf 
Akaraterő: 13    Nyomolvasás/eltűntetés Af 
Asztrál: 17    Mászás    60 
     Ugrás     35 
Max. Ép: 15    Esés     35 
Max. Fp: 79    Rejtőzködés    70 
     Lopakodás    70 
 
Fegyver    tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés 
Mancs    2  53 93 130 k6+7 
Szablya    2  38+ 63+ 123+ 

Különleges képességek: 

• Veszélyérzék 20% (életveszély esetén 40%) 
• Hallás és látás az emberi*2 
• Szaglásuk kiváló, mint az udvari orké 
• Üvöltésével képes az állatokat megvadítani 
• Képes két fegyvert forgatni negatív módosítók nélkül 
• Az iflind miatt a mérgekre immunis, és van némi asztrális és mentális ellenállása is 

 

Luferac, a sámán 
Sok-sok évvel ezelőtt kalandvágyó Tulipán sejk Abu Baldek ura úgy döntött, hogy csapatot verbuvál s 
maga keresi meg a Titkos Várost El Qusarma erdeinek mélyén. Csapata vegyes volt, mint egy jól 
elkészített gyümölcskosár. Északi ifjak, déli bölcsek. Útra kelt hát a karaván, s ahogy az lenni szokott 
sosem találták meg a Titokzatos Várost… Ám útjuk során a kalandvágyó társaság egy tagja egy északi 
lovas a Vágtatók közül úgy döntött, hogy elege van a puszta sivárságából. S mivel az erdő és 
kiváltképp az erdőben élő kakaóbarna bőrű nép lányai nagyon megtetszettek neki… letelepedett a 
neki legszimpatikusabb falucska lakói között. Szerelmének megannyi gyümölcse született és sok-sok 
gyermekkel ajándékozták meg az istenek. Egy gyermek azonban furcsa tulajdonságokkal született. 
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Egészen pontosan már megvolt az egyik foga s a bal lábán egyel több ujja volt. A falu Öregje egyből 
sejtette, hogy ő egy kiválasztott és, hogy már neki sem kell aggódnia azért, hogy ki lesz az örököse. 
Így hát a csokoládébarna bőrű kislányt az Öreg vette maga mellé nem sokkal azután, hogy az anyja 
melléről leválasztották. A gyermek sikeresen elsajátította mind azt a tudományt, amit az öreg csak át 
tudott adni neki. A dzsungelről s annak minden lakójáról. A szellemekről s azok minden hatalmáról. 

Hogyan került a szigetre?  

A 60 év alatt, amit eddig leélt mindig is vonzották a dzsinnekről szóló legendák és mesék. Sok kutatás 
és idő után sikeresen megkaparintott egy kaputárgyat. Ám a folyó partján bíbelődve az idézési 
litániába hiba csúszott. A ráncos bőrű vén banya egy másik dzsungelben találta magát. Köszönhetően 
a dzsinnek. 

A sziget mikroklímája majdnem olyan volt, mint az otthon megszokott dzsungel. Csak kissé más. 
Tanyát verve elkezdte a szokásos tevékenységeit itt is folytatni. Gombákat és különböző bódító 
szereket termesztett, kevert, kutyult. Merthogy szegényem még odahaza kapott rá a trombitavirág 
szárított virágának agyagpipában történő elszívására. Ettől elméje kissé megkopott s már nem is 
képes komolyabb idézésekre, varázslatokra. Énekelni, dobolni azonban még mindig tud s ehhez társul 
kecsesnek nem mondható tánca. Bármikor, amikor kedve szottyan, táncra perdül és énekel. Akkor is, 
amikor éppen valami fontosat mesél. Történik mindez azért, mert a magával hozott magokból nevelt 
növények a sziget klímája miatt teljesen más hatsokat okoznak.  

A viselkedéséről. 

Szinte folyamatos bódulat uralkodik rajta. Már nem tud kikeveredni a hatása alól és teljesen függővé 
vált. Ha kérdezik, készségesen válaszol ám mindig rébuszokban vagy elrejtve a választ valami humbuk 
mögé. Nem agresszív csak akkor, ha valaki a veteményesét fikázza, bántja, dézsmálja. Mivel anno 
gyógyító volt a sziget nem torzította el teljesen. Tehát csak a legvégső esetben támad vagy öl. Már 
nem vágyik el a szigetről, teljesen jól érzi itt magát. Ha egy meglehetősen szép férfival találja, 
szemben magát kislányosan felvihog és zavartan birizgálja a haját. Megpróbálja szép szerével rávenni 
a ficsúrt legalább egy csókra. Mindenféle finom falatokkal halmozza el, illegeti magát előtte. Igazán, 
nem akar tőle semmit, csak egy kicsit felborzolja a kedélyeket. Az esti tábortűz mellett mindig énekel 
és azt nagy sértésnek veszi, ha valaki nem hallgatja végig. Korára és szenilitására való tekintettel 
hölgyekhez nem illő módon böfög és olykor szellent is. Ezt mindig az elfogyasztott gombákra és az 
általa készített mézsörre fogja. Ha a figyelő közönség csendben hallgatja hajlamos arra, hogy bealszik 
és lassan csordogál a nyál a szája sarkából. Ha nem jut két óránként egy pipányi trombitavirághoz, 
akkor agresszívvé és nagyon ingerültté válik. Ha napos idő van, akkor vidám és közlékeny, ha esőre 
fordul mélabús és szótlan. Ilyenkor kár zavarni. Mivel nagyon régóta él a szigeten ezért töviről 
hegyire ismer minden zegzugos részt. Ám a dzsungelt nem szívesen hagyja el. Ide köti a 
veteményese. 

Kinézete 

Ha felegyenesedne, akkor kb 176 cm lenne. De nem teszi. Mert már öreg… Szóval a háta kissé hajlott 
és botjára támaszkodik, amiről mindenféle színes tollak, csontok, kövek és gyanús valamik lógnak. 
Bár csak 60 éves, ami sámán mércével nézve fiatal, arcán mégis megannyi ránc és gyűrődés. 
Homlokán törzsi tetoválások és az arcán is találunk belőle néhányat. Szemei barnák és a sok 
kotyvaléktól és drogtól hol az egyik, hol a másik kancsalít. Ruháját kókuszháncsból készítette, mert a 
sajátja már réges-régen tönkrement. Fején madártollakból és pálmalevélből készített kalapféleség 
van. Haját még mindig a törzsi rituálé szerint fonatokban hordja. A fonatokban színes kavicsok és 
tollak vannak fonva. Fülében zöldarany fültágító karika és az orrában egy ujjnyi vörös lunir pálcika 
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melyen furcsa írásjelek vannak. Derekára kecskebőrből készült övet tekert, amelyről 5-6 kisebb 
tökhéj kulacs lóg. Mindegyikben más-más folyadék. Az egyikben egy átváltozás itala, amiről már 
maga sem tudja, hogy mivé változtat. (Döntse el a KM) Ezektől megválni nagyon nehezen akar. De 
talán rábeszélhető. Kérdés, hogy ki kóstol először és mit… 

Egyetlen fegyvere az otthonról hozott mágikus bozótvágó, azaz machete! A handzsárnál jobb értékei 
vannak és nagyon nagyot sebez. Különleges tulajdonsága, hogy ha valakit megsebez és túlütést okoz, 
akkor a vesztett ÉP-k arányában százalékosan egy hírtelen rémálmot okoz a szenvedő alanynak. 
Ez a következőként valósul meg: sebez 2 ÉP=20% 3 ÉP=30% stb. Azonban a sebzett ellenfél jogosult 
egészségpróbára. Ha elvéti, akkor az ÉP vesztéssel megegyező körig kábultan küzd. Ha sikeres az 
ellenállása, akkor csak a félelem módosítói vonatkoznak rá. Azért ilyen különleges a fegyver, mert a 
sámán a sámánkodása alatt ördögűzéseket hajtott végre s a gonosz lelkeket ebbe a fegyverbe zárta, 
hogy többet ne jöhessenek elő. Ha valaki esetleg szétzúzza… Kalandja biztosan véget ér. 

Luferac, a sámán 

Jellem: Káosz AME/MME: 54 
Kaszt: sámán 
 
Erő: 14     Fontosabb Képzettségek neve fok/% 
Gyorsaság: 15    Fegyverhasználat *9  Af 
Ügyesség: 16    Fegyverdobás *3  Af 
Állóképesség: 14   Ökölharc (mancs)  Mf 
Egészség: 16    Csapdaállítás    MF 
Szépség: 10    Vakharc    Af 
Intelligencia: 12   Álcázás     Mf 
Akaraterő: 18    Nyomolvasás/eltűntetés Af 
Asztrál: 17    Mászás    60 
     Ugrás     35 
Max. Ép: 10    Esés     35 
Max. Fp: 90    Rejtőzködés    70 
Mp: 72     Lopakodás    70 
 

Fegyver    tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés 
Mágikus machete  2  37 75 123 2k6+2 
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Golfrid Voreuns 
Ismeretlen körülmények között került a szigetre. Az elméje nem tudta feldolgozni, hogy a szigetet 
körülvevő tenger, a yamm-haikan hatására gonosszá vált. Így Antohoz sem tud eljutni az imáival. 
Természetesen nem tudja, mi okozza a vízben a változást, de arról van fogalma, hogy bármi is teszi, a 
sziget közepéről jön, a sziklából. A hosszú idő és hogy elvesztette Antohhal a kapcsolatát, az 
agylágyulás felé sodorta, így nem tud mással foglalkozni, csak a víz gonoszságával, és a lepkék 
elfogásával. Ez nap közbeni tevékenységének nagy része. Mivel a vízbe nem merészkedik, így csupán 
magokon és gyökereken él, ezért csont sovány. Külsőre is teljesen ápolatlan csupán egy szakadt 
bőrnadrágot visel magán. Hosszú sárgásfehér haja és szakálla csapzottan lóg. Szent szimbólumát 
elvették tőle a kalózok, azt a kincseik között meg lehet találni. Minden vagyona egy szigony, egy háló 
(amiket harcban is használ) és egy kagylókürt. A kürtön minden naplementekor szomorú dallamot 
játszik. Lakhelyéül, ahogyan a térképen is jelölve van, a kisebbik mozgó szigetet választotta. 

 

Golfrid Voreuns, az Antoh pap 

Jellem: rend    AME/MME: 20  Mp: 50  Pszip: 17 
Kaszt: Antoh pap 6.tsz 
 
Erő: 8     Fontosabb Képzettségek neve   fok/% 
Gyorsaság: 10    Fegyverhasználat (szigony, háló) Af 
Ügyesség: 14    Időjóslás    Mf 
Állóképesség: 12   Térképészet    Mf 
Egészség: 17    Halászat    Mf 
Szépség: 10    Uszás      Mf 
Intelligencia: 15   Hajózás     Mf 
Akaraterő: 15    Csomózás    Mf 
Asztrál: 17    Tengerjárás    Mf 
     Legendaismeret    Mf 
Max. Ép: 13    Vallás     Mf 
Max. Fp: 49    Pszi      Mf 
     Lélektan    Af 
     Történelem    Af 

Nyelv     5. szint 
     Írás/olvasás    Af 
 
Fegyver    tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés 
Szigony    2  19 54 110 k10+1 
Háló    1/2  16 47 104 
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Botmajom 
 
Ő az egykori szívtulajdonos, a varázsló botja, aki gorilla alakjában kísérte. Halála után a sziget mágiája 
meggátolta, hogy a bot is a gazdájával együtt pusztuljon. Azóta az erdőben él. Rá utalhat a Sámán 
erdőszellemként. Külsőre egy jól megtermett hím gorillához hasonlít, azt leszámítva, hogy sötétbarna 
színű, akár a bot eredeti alakjában. A szőrét apró fa szálkák alkotják, a szeme pedig zölden világít. 

Jellem: káosz 
 
Sebesség: 80     Ép: 42 
Méret: Nagy     Fp: 90 
Ké:15      Méreg ellenállás:8 
Té:80      Asztrál/Mentál: immun 
Vé:115      IQ: Gyermeki 
Cé:15      Pszi: 0 
Tám/kör:3 / mancs, mancs, harapás  MP: 30 / óránként egy töltődik vissza 
 
Harapás: 1k6 
Mancs: 1k10+4 
 
Mozaik mágiát használhat. De a mozaikokat nem kombinálhatja! 

 
 
Kurunok 
 
A yamm-haikan szolgálatában álló kurunok, alapvetően két csoportra oszthatóak. Vannak a szigeten 
közönséges kurunok (ÚB. 130.o.), akik néha átjárnak a szigetre terrorizálni a kalandozókat. Velük 
akkor futnak össze, mikor átkelnek a mocsáron, illetve kockacsörgést elősegítendő véletlenszerűen 
megjelenhetnek a szigeten, főleg az alacsonyabb területeken. Ha összeakadnak velük, körülbelül 
nyolc-tizenkét példány jön. Amikor meghal valamelyik, dobni kell, 5 % esély van arra, hogy a 
kurunban egy tűzvarázsló lelke is volt, halálakor ő felrobban.  

A másik típusba tartozik a Kormányos, aki a hajótörés során magába nyelte a megbízó lelkét, így tudja 
használni a mágiáját. Szintén ide tartozik a szigeten élő Mágiaforgató kurun, aki még a hajdani 
varázsló lelkét forrasztotta egybe a sajátjával.  A modul kezdetén kívül, mindkettejükkel akkor 
találkozhatnak a játékosok, amikor ott állnak a yamm-haikan börtönénél és be akarják dobni a szívet. 
Ekkor a két kurun megpróbálja megölni őket, mielőtt elmondhatnák a litániát. 
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Kormányos 
Jellem: halál 
Kurun Tűzvarázsló 
 
Erő: 12     Képzettség neve  fok/% 
Gyorsaság: 16    Fegyverhasználat Mf  Kígyó kard 
Ügyesség: 16    Pszi    Mf 
Állóképesség: 14   Írás/olvasás  Af 
Egészség: 12    Nyelvtudás   4. szint  
Szépség: 12    Nyelvtudás   3. szint 
Intelligencia: 17   Hajózás   Mf 
Akaraterő: 16 
Asztrál: 16 
 
Max. Ép: 7 
Max. Fp: 65 
Mp: 36 
 
Harcérték kígyókardal:  KÉ: 41   TÉ: 76   VÉ: 130  CÉ: 18   SP: 1k10 
 

Az általa használt varázslatok: 

Varázslatok 
Varázslat 
neve Típus MP E Vr. Idő Ható 

idő Hatótáv ME Megjegyzés 

Tűznyíl Tűz 8 2 2 
szegmens egyszeri     2k6 sp 

Tűzkard Tűz 12 3 2 
szegmens 5 kör kard   3k6 sp 

Tűzkitörés Tűz 16 4 3 
szegmens egyszeri  -1e / 

láb   4k6, -1 / láb távolság 

Tűzhullám Tűz 8 1 6 
szegmens 5 kör zóna   1k6 + 1k6*eltelt kör 

Fémizzítás Tűz 12 3 4 
szegmens 6 kör zóna   1k6 + 1k6*eltelt kör 

Hatalomaura Tűz 19 3 5 
szegmens 2 kör 5-150 

cm   3k6 sp 

Tűzpenge Tűz 20 3 3 
szegmens 4 kör zóna alap 

vé önállóan támad 3k6 sp 
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Lángkitörés Tűz 17 10 5 
szegmens egyszeri zóna A, 

M 
halál, robbanás: tsz*1e + 
2ép*1e+3mp*1e+4fp*1e+5pszip*1e*k6sp 

Tűzkígyó Tűz 34 4 5 
szegmens 12 kör zóna   

4ép, 18fp, KÉ: 56, TÉ: 78, VÉ: 131, CÉ: 34, 
8k6sp, kétszer támad körönként, normál 
fegyver nem sebzi, annak módosítói nem 
számítanak ellene, halálakor, vagy mikor 
idézője akarja, robban 

Mágiaforgató kurun 
 
Jellem: káosz 
Kurun Varázsló 
 
Erő: 8     Képzettség neve  fok/% 
Gyorsaság: 12    Fegyverhasználat  Mf 
Ügyesség: 14    Kyr pszi   Mf 
Állóképesség: 12   Nyelvtudás  5. szint 
Egészség: 8    Ősi nyelv ismerete  MF 
Szépség: 12    Alkímia   Mf 
Intelligencia: 18   Írás/olvasás   Af 
Akaraterő: 18    Sebgyógyítás   Af 
Asztrál: 18    Élettan    Af 
     Legendaismeret  Af 
Max. Ép: 17    Történelemismeret  Af 
Max. Fp: 111    Rúnamágia   MF 
     Hajózás   Mf 
 
Harcérték tőrrel: KÉ: 41  TÉ: 62   VÉ: 117  CÉ: 18   SP: 1k10 
 
Max Mp: 40 
Max pszi: 31 
 
Az általa lehetségesen használt varázslatok: 
 
Varázslatok 

Varázslat neve Típus MP E Vr. Idő Ható idő Hatótáv ME Megjegyzés 

Sav csepp anyag 5 1 / 1g 3 szegmens Amíg le nem 
mossa zóna helyzet 

függő 

k6fp/szegmens, 
akár halál, páncél 
1 körig véd, 
zavaró hátrány: 
ké,té,vé,cé -10 

Láthatatlanság anyag 5 1 / 50Kg 1 szegmens 1 kör       

Láthatatlanság anyag 16 1 / 50Kg 1 kör 1 
szegmens 6 kör       

Láthatatlanság anyag 30 1 / 50Kg 5 perc 1 
szegmens 1 óra       
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Elemi erő aura elemi 10 10 1 szegmens 2 kör     10 sfé 

Elemi erő aura elemi 21 10 1 kör 1 
szegmens 6 kör     10 sfé 

Elemi erő aura elemi 35 10 5 perc 1 
szegmens 1 óra     10 sfé 

Fagy kard elemi 16 8 2 szegmens 5 kör      + 10 sp 

Vakítás elemi 18 9 2 szegmens 2 kör     
aura, Harc vakon: 
-20ké, -60té, -
70vé, -150cé 

Vakítás ultra 
látás elemi 22 9 2 szegmens 2 kör     

aura, Harc vakon: 
-20ké, -60té, -
70vé, -150cé 

Gombaemberek 
Velük a sziget északnyugati részén futhatnak össze a kalandozók, legfőképpen amikor a majombotot 
keresik, de ha a modul elején a part mentén indulnak el, akkor is könnyedén beléjük szaladhatnak.  

A gomba emberek egy parazita gombafaj fertőzése által jöttek létre. Alap esetben gomba a fertőzést 
követően, három hét alatt benövi áldozatát, kívül s belül egyaránt, miközben belőle nyeri táplálékát. 
Az első héten még nem észlelhető változás. A második héten már megjelennek a bőrt behálózó 
gombafonalak. Ilyenkor még érzékelhető hogy mekkora a baj, sőt mivel a gombafonalak beépülnek 
az izmokba, inak köré, az áldozat úgy érzi erősebb, kitartóbb, a bőrét behálózó fonalak megvédik a 
kisebb sérülésektől, viszont mozgása lassabbá válik. A harmadik hét első felében apró gombaszerű 
képződmények jelennek meg a bőre teljes felületén. A harmadik hét második felében kezd 
eltompulni a tudata, a fertőzés ebben a szakaszban teljesedik ki, s uralja el az agyat. Végül nem 
mozdul többet. Él még ugyan, de már nincs tudatánál, olyan akár egy növény. Mozogni nem tud, 
érezni nem érez semmit. Vegetál, amíg a gomba ki nem szív belőle minden tápanyagot, majd együtt 
végleg elsorvadnak. 

Yneven csak a szigeten vannak gombaember kolóniák. Itt a sziget mágiája miatt nem sorvadnak el a 
fertőzöttek, hanem megrekednek a végstádium előtti állapotban. Gondolkodásuk inkább állati, mint 
emberi. Meglehetősen jámborak, mert nincsenek vágyaik. Tudatukat tulajdonképpen már a gomba 
irányítja, bár ez nem igazi irányítás, sokkal inkább csak ösztön. Táplálkozni és szaporodni. A sziget 
többi lakója, amolyan szent őrültekként tekintenek rájuk. Ha valaki a területükre lép, azt 
fenyegetésként tekintik, s ennek megfelelően járnak el. A szaporodás spórák útján történik, belégzés 
vagy sebbe kerülés útján. Ugyanakkor, ha meg támadják őket, meglehetősen komoly ellenfelekké 
válnak, a gomba adta erejük és szívósságuk miatt. Van ugyan Fp-jük, de fájdalmat nem éreznek, így 
annak módosító hatása sincs rájuk. Ha harcra kényszerülnek, pörölyszerű karjaikat használják 
fegyverként. Bármilyen hatalmasakat is képesek ütni, mégsem ez a legveszélyesebb fegyverük, 
hanem hogy fertőznek. Ha megsebzik őket, akkor spóra kerül a levegőbe, ami minden egyes 
alkalommal 1% esélyt jelent, hogy az őket megsebzőt megfertőzik. Mivel nem fegyverrel, hanem 
puszta kezükkel harcolnak, ha ők sebet okoznak, akkor 10% az esélye a fertőzésnek. 
Játéktechnikailag, minden sebzésnél mond egy számot vagy másik esetben 10%-ot a karakter és dob 
k100-al. Ha pont azt dobja, akkor dobhat egészség próbát. Ha elvéti, akkor megfertőződött. Ha 
többször is fertőződik, akkor minden alkalommal mínusz eggyel kell egészség próbát tennie, hisz 
egyre több spóra kerül a szervezetébe. Mivel a gomba részévé válik a szervezetnek, hagyományos 
úton nem gyógyítható, csak magas szintű papi, vagy megfelelő varázslói mágiával. A bőrüket 
behálózó gombafonál, 5 sfé védelmet biztosít számukra. 
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Gombaember 
 
Jellem: káosz 
 
Erő: 22 
Gyorsaság: 12 
Ügyesség: 12 
Állóképesség: 19 
Egészség: 22 
Szépség: 12 
Intelligencia: 8 
Akaraterő: 18 
Asztrál: 10 
 
Max. Ép: 19 
Max. Fp: 81 
 
KÉ: 23  +MF: 5 
TÉ: 92  +MF: 10 
VÉ: 82  +MF: 10 
CÉ: 2 +MF: 10 
 
Harcérték harcban: KÉ: 28  TÉ: 102  VÉ: 92   CÉ: 12   SP: 1k6+6  
Tám/Kör: 2 /a két karjával/ + fertőzési esély 1% ha sebez, vagy sebződik 
SFÉ: 5 
 
Regenerálódás: Ha túléli a harcot, Kb. úgy regenerálódik, mint egy gyík, amikor újra növeszti a farkát. 
 
 
 

Vízimanók 
 

Ezen lények, a yamm-haikan rontó hatása nyomán jelentek meg a szigeten. Céljuk a vízi természet 
egyensúlyba hozása, a természetes állapotok visszaállítása volt. Azonban az aquir mágiával sehogy 
nem bírtak el. Így most céltalanul élik életüket a szigeten és próbálnak mindenkinek ártani, aki jár-kel 
a szigeten. Ez alól csupán a falusiak és a sámán képeznek kivételt, mivel ők teljes harmóniában élnek 
a szigettel, ezáltal nincs összeakaszkodnivalójuk a manókkal. A manók értékeit és szokásaikat lásd az 
Új Bestiárium 192. oldalán. Annyi további kiegészítés, hogy a kalandozókat éjszakánként zaklathatják, 
lopnak tőlük, esetleg megpróbálnak valakit elrabolni a táborukból. Egyszerre négyen-öten jelennek 
meg. 

 

Megszerezhető információk 
Falu 

A falusiakkal folytatott beszélgetések során, arról kaphatnak információkat, hogy kik is lakják a 
szigetet pontosan, és hogy nagyjából merre is találhatóak, valamint térképet tudnak nekik rajzolni, 
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amin a víznyelők helyét, a mocsarat és a termőföldjeiket tudják bejelölni. Körülbelül elmondhatják, 
hogy hol található: 

 - Khál remetelakja 

 - Kalózok barlangja  

 - Tenger istenének furcsa papja 

Továbbá: 

 - Valahol az erdőben a víznyelők környékén él egy sámán. 

 - Időnként (amikor közel van hozzájuk a kurunok szigete) furcsa lények másznak elő a 
tengerfenékről, és támadnak rá a lakosokra, bár a faluig ritkán merészkednek. 

 - És hogy a vizet jobb elkerülni. 

Khál 

Teljesen őszinte a karakterekkel. Viszont nem sokat tud a szigeten zajló dolgokról. Szívesen eltünteti 
a fehér foltokat a játékosok térképén, a yamm-haikanról és az ilflindről semmit sem tud. Ha Sogron 
Angyaláról kérdezik, hallgatásba merül, csupán annyit mond, hogy a táborhelyének előző lakói is őt 
keresték, ha gondolják, nézzenek szét a hátrahagyott cuccaik között. Ekkor találhatják meg a 
játékosok a sogronita naplóját, és a varázsló által készített tekercset is. Ha arra kerül a sor, hogy a 
játékosok azt kezdik firtatni, hogy ő-e az angyal akkor elveszíti a türelmét, de harcolni csak akkor 
harcol, hogyha megtámadják. 

Kalózok 

A kalózok nem túl közlékenyek, úgy rendezkedtek be, hogy az ittlétüket minél kényelmesebbé 
tegyék, így minden információt csak csere alapon hajlandóak megosztani. Ha van mit a 
kalandozóknak cserébe adni, akkor elárulhatnak dolgokat: 

 -A tengeri szörnyek őket is megtámadják időnként, de hogyha lemészárolnak belőlük egy 
párat, akkor nem erőltetik tovább a támadást. A halottaik ocsmány lények, ők el szokták égetni a 
halott lényeket. A lények leírása ráillik a kurunokra. 

 - Három hajó található a szigeten, de ebből csak az övék van jó állapotban, ám az is 
megfeneklett. Az öbölben lévő teljesen használhatatlan, kettétört a hajótest, a kisszigeten lévőnek 
pedig messziről is látszik, hogy nincs se árboca, se vitorlái, ezenkívül egy hatalmas lyuk található az 
oldalán. De csak egy csapatot küldtek eddig oda, az sem tért vissza soha. 

 - Nekik van egy csónakjuk, és azt használják a falusiakkal való kereskedésre, így csak a zátonyt 
kell megkerülniük, nem kell körbemenni. Ha van már a játékosoknak térképe, azon berajzolhatják a 
zátonyt. 

Sámán 

A sámán főleg a szellemek harcáról beszél. Vízszellem és Tűzszellem harcol egymással. A vízszellem 
uralja a vizeket, a Tűzszellem pedig a szárazföldet. Megemlíti, hogy egy harmadik szellem is jelen van 
a szigeten, ám ő nem avatkozik bele a másik kettő harcába. A harmadik fél nem más, mint az 
Erdőszellem, akit csupán az élet érdekel, és azt őrzi. Az erdőszellem valójában a rég halott varázsló 
botja, egy jól megtermett gorilla formájában.  
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Antoh pap 

Magányos őrületében megosztja a karakterekkel, hogy a tenger végtelenül gonosz, és hogy így hiába 
imádkozik Antohhoz, az képtelen neki válaszolni. Valamint még elmondja, hogy a sziget közepéből 
árad a romlott erő. 

 

Játékosoktól független események 
• Kurunok véletlenszerű támadása 
• Vízimanók szemétkedései 
• Kártevők csípései, amik betegséget terjesztenek 
• Fergeteges vihar, villámokkal  

Yamm-haikan börtöne 
A yamm-haikan börtöne a sziklanyúlvány belsejében található. A szikla felső síkján a fák 
rengetegének közepén, egy 10 méter átmérőjű kráter foglal helyet. A kézepétől kiindulva repedések 
hálózzák be az egészet, és a közepén egy negyven centi széles repedés található. Ez a lyuk a szikla 
belsejébe vezet vagy 40 méter mélyen aránylag függőlegesen. Az alján pedig egy kisebb barlang van, 
ami immár 1000 éve ad „otthont” a bebörtönzött lénynek. A víztől szinte teljesen megfosztva várja, 
hogy végre kiszabadulhasson, és véres bosszút álljon. A felszíni repedés nem olyan széles hogy egy 
ember le tudjon ereszkedni rajta, így a yamm-haikan sem tud rajta feljönni. A szív, vagy egyéb apró 
tárgyak bedobásához viszont éppen elegendő. 

 

Végkifejlet 
A kalandnak többféleképpen is vége lehet.  

Az első, ha szót fogadnak a kormányosnak és megölnek mindenkit a szigeten, vagy a khálnál talált 
tekerccsel, még ott helyben megsemmisítik a szívet, akkor a sziget süllyedni kezd és a kalózhajó 
kiszabadul a homok fogságából. Ha így tesznek természetesen a yamm-haikan már a hajón várja őket 
ereje teljében, és igyekezni fog rabszolgákat csinálni a játékosokból, ha kell, még a kurunokat is hívja 
(kétlem, hogy ezzel elbírnának, de ha ezzel nem számoltak hát így jártak). 

A másikfajta befejezés, az akkor érhető el, hogyha az ilflind szívét megszerzik, khállal vagy anélkül, és 
beledobják a yamm-haikan börtönébe. Ezután elmondják a szívhez tartozó litániát, ami megidéz egy 
kaput, a tűz őselemi síkjára, így a börtön egy kohóhoz válik hasonlatossá. Ez ellen már a yamm-haikan 
sem tud védekezni. Mindkét ősi lény elpusztul, a sziget így is süllyedni kezd és a hajó szintúgy 
kiszabadul. Viszont ha vannak még kalózok, azok azonnal a régi hajójukhoz indulnak, így mire a 
játékosok odaérnek, ők már a hajon vannak. És elég nyomós érvek kellenek, hogy magukkal vigyék a 
partit. Ha mindezek után probléma marad a hajózás, akkor az ekkor már békére lelt Antoh pap tud 
nekik segíteni. 
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Függelék 
 

Mintaképek 

Kalózok rejteke: 

 
 
Cenote: 
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Cenote: 

 

Tz’onot: 
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A sziget térbeli képe: 
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Koncepcionális hajórajzok 
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Falu koncepcionális rajza: 
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Krónika Sogron Angyalának kereséséről 

és megtalálásáról 
 

Marses Farrayian pennájából 

 

 
Füst, mi elborít. 
Fény, mi elvakít. 
Hő, mi felhevít. 
Ellenünk az ár 

tűzben ég a világ! 

Erőd a hitünk, 
lángod a lelkünk 
élsz, s mi élünk. 
A tűz síkja vár 

nem féljük a halált! 

(részlet Sogron Ötödik Tűzzsoltárából: Erővel térítő) 

 

 

A Császári Korona 3378. esztendeje, a Baglyok havának 26. napja 

Kegyelmes a Tűzúr! 

Ma éjjel álmot láttam, és az álmomban eljött hozzám az Ő küldötte, Shiggvar - áldott legyen a neve - 
és így szólt hozzám. 

"Halandó, ki a tűz szolgája, s magad is lángvihar vagy, figyelmezz most szavamra! 
Íme megszületett Sogron Angyala tűzben és gőzben. Ereje hatalmas, ám az ellenség körbeveszi 
mindenünnen, és ármány fenyegeti az erőset. 
Ezért most kelj útra, keresd fel a Szentélyt, végy magad mellé segítőtársakat és menj el addig, 
ameddig hited elvezet. 
Ne mondd, hogy esendő és gyarló vagy, ne mond, hogy alkalmatlan a nagy feladatra. Sogron útjai a 
földiek felett vannak. Szolgálataid általad felfogott fele bár kicsinek tetszhet számodra, ne félj! Menj 
bátran, állj a Könyv őrei elé, mondd el kéréseidet, és ők megadják, ami szükséges. 
A Tüzek Urának áldása kísér téged." 

Amikor az álom végén felriadtam, még szinte láttam az éjszakai égbolton lassan elhalványodni a 
hatalmas tűz-palástú, fénylő pikkelyű kígyót, a küldöttet. Szememet nem bírtam immár lehunyni. 



Megértettem, hogy nem álom volt, hanem látomás, melynek távoli részletei füstbe burkolóznak, ám 
a közelieket még én is megérthetem. Utam, küldetésem a Koromerődbe vezet a Tűzkódex 
szentélyébe. Szent tüzet gerjesztettem tehát, és egyetlen inkognón és a parázstartómon kívül minden 
velem levőt feláldoztam. Fogadalmat tettem a Kobrának, hogy nem eszek és nem alszok, míg a 
Fellegvárba nem érek, ahonnan hitem szerint továbbvezet. 
Egy heti járóföldre van a Szentély, indulok. Sogron heve kísérjen utamon! 

 

 

A Császári Korona 3378. esztendeje, a Baglyok havának 33. napja 

Néhány napja Sogron segedelmével megérkezhettem a Szent városba. Az Őstüzek Urai szívélyesen 
fogadtak. Már tudtak az érkezésemről, és küldetésem egyes részleteit is ismerték (hogy honnan, azt 
csak ők és a Lángok Ura tudja). Elbeszéltem nekik álmomat, és ők segítettek, hogy néhány lépéssel 
tovább jussak, messzebbre lássak. 
Egy ideig itt maradok és tanulok, hogy jobban megismerhessem a Tűzkobra útjait és alkalmasabb 
legyek üzeneteinek megértésére. 

 

 

A Császári Korona 3391. esztendeje, a Skorpiók havának 11. napja 

Ideérkezésem óta tegnap harmadszor vehettem magamhoz Sogron Étkét és ismét méltónak 
találtattam uram kegyére. Az eflammorok szerint nemsokára elérkezik indulásom ideje, és valóban, 
egy ideje én is ismét érzem az egyre erősödő tüzet, mely végzetem felé hajt: az Ő akaratát. 

Csapatot toborzok (talán helyesebb lenne útitársaknak hívni őket), és a Zsarátnoktrónus urának 
engedelmével az ünnepi hét után elhagyjuk az erődöt. Az utunk Shulur felé indul. 

 

 

A Császári Korona 3393. esztendeje, a Bogarak havának 7. napja 

Több mint egy éve indultunk útnak Shulurból hajón, s mindeddig Sogron kegye vigyázott ránk. 
Lassan, de biztosan célba érünk. Érzem. 
Érzem, szinte látom az ösvényt a nyílt tengeren is, ami von egyre közelebb ahhoz a magasztos célhoz, 
amit a Küldött tűzött elém. 
Két hete hajóztunk be a Shadoni-öbölbe, át a Vihar-szoroson. Mikor először kikötöttünk az egyik öböl 
parti kisebb városban, nem hittek nekünk. Állítólag még egy hajó sem kelt ott át úgy, hogy a teljes 
legénysége megmaradt. Sogron vigyáz ránk. 

 

 



A Császári Korona 3393. esztendeje, a Kígyók havának 15. napja 

Látó-vers 

 

Csendes a láng, 
élő a kő. 

Reng a világ, 
változ' a jövő. 

 

 

A Császári Korona 3393. esztendeje, a Baglyok havának 26. napja 

Éppen 15 esztendeje, hogy látomásom után fogadalmat tettem, és mindenemet Sogron Angyalának 
felkutatására áldoztam. Minden egyes percnek értelme volt ez alatt az idő alatt, semmi sem veszett 
kárba. És most itt vagyunk. A távolban ismeretlen szárazföld tünedezik fel, nemsokára partot érünk, 
ha a Kobra is úgy akarja. A térképeken nem található a sziget (mert valószínűleg az), és a kikötőkben 
is csodálkoztak, hogy merre készülünk indulni. Azt mondták arra nincs semmi. De lám van, és én 
tudom, hogy itt találom, akit keresek. 

A minap újra álmodtam. Ez most tényleg csak álom volt, bár hogy üzenetet hordoz, abban biztos 
vagyok. 
Földön álltam és mégis vízben. Lábaimmal egy-egy tóban álltam. Az egyik zavaros volt és szó szerint 
bűzlött a gonoszságtól. A másiknak kristálytiszta, vöröses színű, meleg vize volt. Mikor lenéztem 
láttam, hogy a lábszáraimat valamiféle élő anyag (mintha fa lett volna) nőtte körbe. Megpróbáltam 
levágni magamról, ám ekkor éles fájdalom hasított belém: a saját húsom volt az. Felnéztem és 
láttam, amint a gonosz tóból egy víztölcsér, a tiszta tóból egy tűztölcsér emelkedett ki és egymásnak 
feszültek. Akkor, abban a pillanatban biztosan tudtam, hogy eldönthetném a küzdelmüket, mert 
velem van Sogron Angyala, ám nem láttam magam körül senki mást, és a pillanat elszállt. 
Legyökerezett lábaimat nem tudtam kiszabadítani. Elbuktam. 
Hideg verejtékben ébredtem. 

 

 

A Császári Korona 3393. esztendeje, a Baglyok havának 31. napja 

Érdekes ez a sziget. Egyszerre van benne valami furcsa, ami általában taszítana, és valami nagyon 
békés, nagyon marasztaló. Mondjuk, ha belegondolok, más esetben valószínűleg ez is óvatosságra 
intene. 
Keresésünk ezidáig nem járt sikerrel. 

 

 



A Császári Korona 3393. esztendeje, a Pókok havának elején 

Nem vagyunk egyedül! Felderítéssel megbízott társaim egyik csoportja tűzrakó hely maradványaira 
lelt a sziget nyugati felén. Csoda, hogy nem futottak bele valami csapdába. Legközelebb 
óvatosabbnak kell lennünk. 
Egyébiránt pedig csodálatos ez a sziget. Minél régebb óta vagyok itt annál jobban érzem, hogy mindig 
is ide tartoztam. Ez volt életem célja. Az Őstüzek Urai szerint el kell vinnem Sogron Angyalát a 
Koromerődbe, de egyre inkább érlelődik bennem a gondolat, hogy Sogronnak más az akarata. 

 

 

A Császári Korona 3393. esztendeje, a Pókok havának elején 

Ma találtunk valakit az erdőben a három napja felfedezett tűzrakóhelytől nem messze. Szívesen 
fogadott minket. 
Érdekes figura. Tömzsi, pocakos kis ember, kopaszodó ám még alig őszülő fizimiskával. Olyan 
kortalannak tűnik. Varázshasználó, mint mi magunk, de nem Sogron útját járja. Van egy fura faragott 
botja. Majomfejet faragott a mester a végére, és olyan szemeket foglalt bele valamilyen drágakőből, 
hogy gyengébb pillanataimban azt hihetném, engem néz. Badarság. Alighanem valamelyik nagy 
mágus-rend tagja lehet. A legfurcsább benne, hogy mikor a közelembe ért, olyan közel levőnek, 
kézzel tapinthatónak éreztem a célt, mint még soha korábban. Ő lenne Sogron Angyala? Elég fura. 
Mikor rákérdeztem, azt mondta, hogy nem tudja, miről van szó. Ugyanakkor hűvösebbé és 
távolságtartóbbá vált, bár ezt a kolostorbeli tanulmányaim előtt aligha vettem volna észre. Próbálta 
palástolni. Tud valamit Róla. 

 

 

A Császári Korona 3393. esztendeje, a Pókok hava 

Hihetetlen dolog történt! Két napja a varázsló nálunk járt a sziget egyetlen nagyobb hegyének lábánál 
felvert táborban, hogy cseréljünk néhány dolgot. Tudtam, hogy nem teljesen őszinte velünk, ezért 
figyeltem minden mozdulatát. Egy óvatlan pillanatban, ahogyan a köntöse kötője kioldódott, és 
alatta, a nyakába akasztva megláttam a legszebb dolgot életemben. Egy hatalmas, férfiökölnyi, 
szabálytalanságában is arányos, földöntúli, ragyogó drágakövet. Alig bírtam palástolni 
elképedésemet, és örömömet. Próbáltam úgy tenni, mint aki nem is vette észre a balesetet, meg azt 
sem, hogy milyen sietve húzta magán össze újra a köntöst, de szerintem látta rajtam, hogy rájöttem. 
Mert ott abban a pillanatban rájöttem. Világossá vált, hogy megtaláltam Sogron Angyalát. 

 

 

 

 

 



Sogron Angyalának 1. esztendeje, a Pókok hava 

Ma lest vetettünk a varázslónak. Mintha számított volna rá, tudta, honnan jövünk, ránk támadt, és 
szinte sistergett körülöttünk a levegő. Huszonegynéhány társam közül öt jó barátom életét adta a 
célomért. Álljon itt és áldassék a nevük mindörökké. 

Leuv Mesh 
Sarl Igran 

Hania Odlan 
Iwien Lylmer 

Hial Kryel 

Azonban győzelmünk nem teljes. A mágus utolsó erejével a botját átváltoztatta majommá, és az 
elfutott az erdőbe. Ez így leírva lehetetlennek vagy őrültségnek hangzik, s magam is hasonlóképpen 
vélekednék, ha nem a tulajdon szememmel láttam volna. Egyelőre nem látom az értelmét ennek a 
cselekedetének, de látva azt a hatalmas erőt és következetességet, amivel harcolt, nem gondolom, 
hogy véletlenül, vagy halódó elméjének utolsó, már nem tiszta gondolatával tette volna ezt. Az a bot, 
vagy majom, vagy akármi még veszélyt jelenthet. 
Mindenesetre végre célomhoz értem. Magam váltam az Angyallá. A többiek tisztelnek ezért és 
meghajolnak előttem. 

 

 

Sogron Angyalának 1. esztendeje, az Árnyak hava 
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