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NOVELLÁK 

Naval hivatja a kalandozókat 
El Hamed, 3692, valamikor az év elején... 

„Az első hold keskeny sarló volt csupán az égen, fénye mégis megvilágította a háztetőket, a poros utcákat. Felhőt hónapok 
óta nem látott senki az égen, amit nem lehetett szokatlannak mondani az év ezen szakaszában, most azonban mintha még a 
csillagok is kíváncsian fürkészték volna a dzsadok ügyes-bajos dolgait. 

- Doldzsah, ha figyelsz, adj erőt, türelmet és kitartást, hogy megfelelő embereket válasszak és esküszöm, száz rúpiát áldozok 
neked a nagymecsetben! – sóhajtott fel egy fiatalember a palotakert pálmáinak árnyékában. Válasz persze szokás szerint nem 
érkezett, nem mintha az ifjú számított volna rá. Megszokta már, hogy az istenek sokkal közvetettebb módon fejezik ki, ha 
elégedettek vele és azt is, ha nem. Most úgy érezte, valami miatt igencsak megorroltak rá. 

Mintha nem érte volna be az amundokról szóló hírekkel, a játékok megszervezésével, az erődítési munkálatokkal, a követek 
fogadásával… most még ez is! 

Újabbat sóhajtott, majd rápillantott a szökőkút szobrába épített sobirai időmérő szerkezetre. Fertályórán belül meg kell 
érkeznie mindenkinek. Persze csak ha a szolgák és őrök megtalálnak mindenkit. Nem mintha olyan rettentő komoly feladat 
lett volna, hisz pontosan meghagyta nekik, kit hol keressenek. 

Liriant, a gyönyörű Liriant fogják a legkönnyebben megtalálni, elég csak a fülük után menni. Ilyenkor a tavernában szokott 
zenélni, és ha ő ott van, az eleven szobor sem lehet messze. Kérdés csak az, milyen gyorsan tudnak onnan elszabadulni. 
Imádta a nőt, de nem a pontosságáért szerette. 

Nagyobb összegben mert volna fogadni arra, hogy Kerall megint abban a koszos lebujban ücsörög, és az a vadóc is ott lesz, 
ez olyan biztos, mint hogy két hold jár az égen! 

Narminát, ha minden igaz, már hozzák a szolgák. Az a koszos bahrada meg egészen biztosan ott lohol a sarkában. Ezúttal 
talán nem is baj… 

Hogy Azimot hogyan fogják előkeríteni a bazár lassan csökkenő forgatagában, arról fogalma sem volt, de nem véletlenül 
küldte érte a legügyesebb embereit. 

Őszintén remélte, hogy értenek majd a szóból és nem csak ide jönnek, de tényleg magukkal hozzák az övéiket is. Most igazán 
nagy segítséget jelentene a kalandozók híres összetartása! Minden ember aranyat ér, ő pedig még végképp nem tud 
nélkülözni egyet sem.  

Ha nem lett volna szüksége minden épkézláb emberre, talán nem küld őröket azokért, akiket a nagyvezír javasolt. Nem 
mintha nem bízott volna pártfogójában, Rahim el Haszrában, de szívesebben dolgozott olyanokkal, akiket személyesen is 
ismert. De hát, igaza volt annak a pyarroninak, aki azt mondta: a szükség törvényt bont! 

Hogy a nagyvezír honnan ismert efféle alakokat, azt el sem tudta képzelni. Egy tolvajból megtért Doldzsah-pap meg egy 
közönséges hadzsi… ezeket még meg is érti. De egy tűzvarázsló! Még ha titkolja is… 

Galradzsa a tudója, mindenkire szüksége van. Hogy a sejket – Dzsah legyen a lelkével! – megölték, az szörnyű, de a 
következmények még rosszabbak lehetnek. Nagyságrendekkel rosszabbak. 

A hold észrevétlenül csúszott arrébb égi pályáján, a mérőpálca újabb rovást ugrott a sobirai szerkezeten, jelezve az idő 
kérlelhetetlen múlását.  

Naval újra felsóhajtott. Hiába próbálta elterelni gondolatait, mindenről az jutott eszébe, amit odabenn, a palotában látott. Még 
a szökőkút rőt holdfénytől festett vize is a vérre emlékeztette, ami bemocskolt mindent. A padlót és a falakat, de talán még a 
magas mennyezetet is. mintha egy márid tombolt volna odabenn. 

A fiatalember megborzongott. Nem, biztos nem márid lehetett, arra a varázstudók csak felfigyeltek volna! 

Egészen megörült, amikor a palota kapuja felől ismerős zajokat hallott. Akiket hívatott, pillanatokon belül ideérnek. Mélyet 
lélegzett és kihúzta magát. Régi bölcsesség, jó, ha magabiztos vagy, de még jobb, ha annak is látszol! Fintorogva tette hozzá 
a kelletlen kiegészítést: de dobhatod a sutba, ha kalandozókkal akad dolgod!” 
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„Hogy miféle hely El Hamed? Miért kérded, kis unokám? Hisz’ tavaly már láttad, nem hinném, hogy sokat változott azóta! 

Hogy az a bátyád volt? Ej, meglehet, mindig összekeverlek benneteket. Na, tereljük akkor le a kecskéket a vádihoz, hagy 
igyanak! 

Így ni! Telepedjünk le ide a pálma árnyékába, innen látjuk a jószágot, meg a többieket is! 

Szóval, hogy milyen El Hamed? Hát, nagy. 

 

Mesék El Hamedről 
Vannak nála nagyobb városok még a sivatagban is, hát még azon túl, de sokkal nagyobb, mint bármelyik emberlakta hely, 
ahol valaha jártál. Olyan a sok embertől, mint az akol, amikor egybetereljük a kecskéket. Zsúfolt, hangos és büdös. De ha 
sikerül megszokni, akkor a kecskékkel ellentétben csodálatos. És veszélyes, ne feledd! Olyan, akár a futóhomok, magával 
ragad és elemészt. Látod, a bátyád… nem, nem a te bátyád, anyád nővérének a fia is elment a városba, és azóta se hallott róla 
senki. 

De El Hamed is csak olyan, mint a sivatag. Ha ismered a szabályait és engedelmeskedsz a törvényeinek, életben hagy. Talán 
meg is jutalmaz. 

Látom, megijedtél és így van ez jól, de a város azért nem olyan szörnyű hely. Tele van sok csodával, csobogó patakokkal, 
friss forrásokkal, pompázatos keretekkel, hatalmas palotákkal. Meg persze ott a számos mecset a pompás kupolájával, meg a 
sok hegyes torony, amik mintha az eget karcolnák. Az emberek szép ruhában járnak, gazdagon hímzett kaftánokban és 
papucsokban, ujjukon hatalmas drágakövekkel kirakott aranygyűrűket hordanak, súlyos nyakláncokat és vastag fülbevalókat, 
amiknek az árából nem csak a mi kecskéiket, hanem a falu összes jószágát meg lehetne venni! 

Ne nevesd ki vén nagyapádat, komisz kölök! Igazat beszélek, Galradzsa legyen a tanúm! Olyan nagy urak élnek ott, akiknek 
a gazdagságát el sem tudod képzelni. Több ember lesi az óhajukat, mint amennyit te egyszerre együtt láttál! 

Na, hagyd abba a bőgést, nem vagy te lány és amúgy sem volt akkora az a pofon. Anyád nagyobbakat szokott adni. Hol 
hagytam el? A gazdag uraknál… 

Nem csak úrból van ott több, hanem szolgából és koldusból is. Vigyázni kell velük, mert könnyen elcsenik az állatokért 
kapott rúpiákat, a gazemberek, aztán hogy állunk anyád elé? 

Hogy miért van ott annyi ember? Galradzsa a tudója, nem én! Sokan éppúgy kereskedni járnak oda, akárcsak mi. Oda viszik 
a jószágaikat, szőnyegeiket, a pálmabort és a derdenkenyeret. Ott adják-veszik a rabszolgákat, a különféle szerszámokat, a 
fegyvereket és a szebbnél szebb ruhákat. Emlékszel arra a köntösre, amit apád vitt tavalyelőtt anyádnak, arra a virághímesre? 
Azt is El Hamedben vette. 

Aztán sokan mennek oda azért, hogy szórakozzanak. Megünnepelni a szerencséjüket, vagy elfelejteni balsorsukat. Ott a nagy 
aréna, ahol a bahradák a sivatag, meg távoli tájak fenevadjaival mérik össze erejüket, meg persze ott az ezernyi taverna, ahol 
mindig szól a zene, mindig folyik a bor és gyönyörűek a lányok. Nem, az arcukat ritkán mutatják, fátyol takarja azt, de ami a 
többit illeti, keveset bíz a képzeletre. Nem. Te nem jöhetsz, megígértem anyádnak! 

Meg persze mennek oda azért is, hogy elzarándokoljanak a mecsetekbe. Megyünk majd mi is, hogy hálát adjunk 
Galradzsának, amiért épségben megérkeztünk, meg hogy tartson meg minket jó egészségben. Nem úgy, mint szegény apádat, 
Doldzsah nyugosztalja… 

Hogy mit fogsz először látni? Hát, talán a délibábot! A zöld pálmák felett lefele lógó tornyokat. Abból majd látod, milyen 
szép is. Aztán pár nappal később, ha közelebb érünk, akkor majd lehet látni az emír palotájának tornyait. Magas sziklára épült 
a palota, ahonnan szemmel lehet tartani az egész vidéket. Akkora, hogy egészen eltakarja a nagymecsetet az irdatlan 
tornyával, meg a színes kupolájával együtt. Bár, ha a földtől mérjük, tán a levéltáré magasabbra nyúlik. Nem tudom, nem 
jártam még benne, írástudóknak való hely az! 

A vádi medrét követve északról fogunk a városfalakhoz közeledni. Majd meglátod, milyen hatalmasak, magasabbak, mint 
egy pálma! Az ember egészen kicsinek érzi magát, ha a közelükbe áll, de mi nem megyünk egészen a tövükig. Nincs arra 
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kapu, csak egy rácsos torok, ami elnyeli a vádi vizét és nem is enged be semmi mást, még egy bogarat sem, nemhogy minket. 
Napkelet felé fogunk majd messziről kerülni, hogy a jószág ne keveredjen el a karavánszerájok között. 

a legközelebbi, Dzsahnak ajánlott kapuba a sobirai út torkollik, de mi csak keresztülvágunk rajta. Akkor térnénk rá, ha a 
kecskék két lábon járnának, mert ez visz egyenesen a rabszolgapiacokhoz. 

De négy lábat adott nekik Galradzsa, úgyhogy mi a falakon kívül maradva megyünk a déli oldalra, a piacra, hogy túladjunk a 
jószágon. Errefelé a számtalan állat az idők során már keményre taposta a földet, olyanra, akár a kő és laposra, mint a szikla a 
falunk felett. Itt szokták futtatni a gazdagok a lovaikat, meg a tevéiket. Micsoda versenyek azok! Fiatalkoromban láttam 
egyet, ahol húszan is a paták alá kerültek, de Doldzsah kegyelméből alig tucatnyian maradtak ott. Talán látunk majd mi is, de 
azokat egy holdnappal később szokták kezdeni, amikor már mindenhonnan terelik ide a jószágokat. 

Nem, nincs még korán. A vádiban már apad a víz, nem nagyon hízik már egyik se sokkal kövérebbre. Tudom, hogy korábban 
hoztuk őket, mint tavaly, ebadta kölke, ne akarj te engem kioktatni! Már akkor olvastam a csillagokat, amikor kisebb voltam, 
mint most te, pattanóbogár! 

Hol hallottál te a kékszeműekről? A nagybátyád is jobban tenné, ha a kezét járatná legalább olyan fürgén, mint a száját. Igen, 
Ősi Népnek nevezzük őket, és ha tehetjük, messzire kerüljük őket. Nem hiszem, hogy a nagybátyád tényleg látott volna 
egyet, inkább csak túl sokat ivott az apád datolyapálinkájából. Dehogy miattuk adjuk el most a kecskéket, ne beszélj már 
balgaságokat! A kecskék meghíztak és a szőrük is elég hosszú, ragály se támadta meg őket, Galradzsának hála!A nagyvezír 
nagy játékokat szervez és most a szokásosnál is többen lesznek a városban. Sok éhes száj pedig jót tesz a pásztor 
erszényének! 

Ha jó pénzt kapunk értük, még az is lehet, hogy nem valamelyik szerájban szállunk meg a falakon kívül, hanem odabenn 
keresünk magunknak helyet. Arrafelé drágább, de talán sikerül megalkudnunk valamelyik tavernában. Akkor legalább közel 
lesz az aréna is, meg a bazár is, csak ne felejtsünk el majd venni valami szépet anyádnak! Ismerek arra egy ezüstmívest, aki 
szép fésűket, csatokat, meg mindenféle női cicomát árul. 

Talán még egy jatagánra is futja majd a nagybátyádnak. Nem otthonra kell az neki, mit kezdene vele? Kergetné a legyeket? 
Nem, ő ott marad majd El Hamedban. Ha eladtuk a kecskéket, jó ideig nem kell majd otthon annyi dolgos kéz, az új 
nagyvezír viszont fegyvereseket keres. Dehogy indul háborúba, akkor nem a falakat magasítaná! Bizony, még magasabbra 
építik mindet, úgyhogy ha nem jut fegyver a nagybátyádnak, akkor is lesz munkája. Be nem áll a szája, de követ rakni még ő 
is tud. 

AZ Ősi Nép ellen, ki más miatt? A sobiraiak már megtanulták, hogy innen csak bevert fejjel mehetnek csak vissza. 

Nem azt mondtam, te kutyaütő, hogy nem veszélyesek, hanem azt, hogy a nagybátyád aligha látott közülük elevent. Persze, 
hogy veszélyesek, hogy a fene enné meg őket! Ha csak a róluk szóló mesék fele igaz, akkor legalább olyan rosszak, mint a 
fayumák. 

Nekünk? Miért kéne félnünk tőlük? Sosem jöttek még át azok a vádin…!” 
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BEVEZETŐ
Tisztelt olvasó! A kezedben tartott versenymodult a 
MAGUS szerepjátékhoz készítettük. A modult egy 2009 
októberében megrendezésre kerülő szerepjáték versenyre 
írtuk, de attól függetlenül is szabadon lejátszható. Az alábbi 
tájékoztató irányelvek elsősorban a versenyre vonatkoznak, 
többségük ezért otthoni játék esetén nem köti a kalandmester 
kezeit.  

Mesélési irányelvek 
• A modul lejátszására közel 8 óra áll rendelkezésre. 
Várható, hogy nem minden csapat lesz képes végigvinni 
a modult teljes terjedelmében, ezért több lezárási 
megoldást is előkészítettünk.  

• A csapatnak kiosztott felszerelés adott, de bővíthető. 
Kézenfekvő, hogy a karakterek életviteléhez kapcsolódó 
általános tárgyakat automatikusan magukkal vihetik. 
Ezen tárgyak körét azonban még kezdés előtt tisztázni 
kell a játékosokkal. Különösen értékes használati 
tárgyakat, fegyvereket a kalandmester csak indokolt 
esetben engedjen be a játékba. 

• Ahol a modul nem tér ki valamire, ott a megszokott 
feladat hárul a kalandmesterekre: a kialakult helyzetet 
logikusan végiggondolva, a leírt információk alapján 
kell improvizálni a továbbiakat. Végszükség esetén 
inkább kérjetek a csapattól egy rövid technikai szünetet 
és egy kéznél lévő modulíróval, vagy szervezővel 
vitassátok meg a kérdést. 

• Minden fejezet végén találtok „Ha mégsem úgy 
mennek a dolgok” szekciót, amivel a félrement 
történetet még korrigálni lehet. Ha ez sem elegendő, 
akkor lehet (és kell is) bizonyos engedményeket tenni, 
ha másképp a csapat érdemtelenül elvérezne. Érdemes 
az ilyen változtatásokat megbeszélni valamelyik 
szervezővel, illetve pontozásnál figyelembe kell venni 
az így adott segítséget.  

• A modul nagyjából három nagyobb egységre bontható. 

o Az első rész a bevezetőt, helyszíni nyomozást, 
információgyűjtést tartalmaz. 

o A második rész a leghosszabb, ez a parti városban 
való kutakodását öleli fel. Sok helyszín, sok NJK, 
rengeteg információ és kapcsolatok használata a 
lényege. 

o A harmadik rész színtiszta akció. A városban 
felgyorsuló eseményekre kell a játékosoknak 
reagálniuk. Futás az események után, harc, 
konklúzió levonása, és a végére egy kisebb 
csattanó. 

Karakterek 
A játékban előre generált karakterekkel vesz részt mindenki. 
Ez biztosítja az egyenlő esélyeket, segíti elkerülni a tápolást, 
és a kalandmesterek meglepetése is elmarad.  

A statisztikák mellett a leírások lehetőséget adnak a 
karakterek személyiségének jobb megismerésére. A 
személyiségjegyek kijátszása már a játékosokon múlik, a 
pontozás szempontjából a jellemhűség nehezen követhető.  

Pontozás 
A rendezvényen a versenymodul egyszerre több csapatnak 
kerül lemesélésre. Egyedi pontozási rendszert készül, 
amellyel igyekszünk minél jobban és objektívebben mérni a 
csapatok teljesítményét. A cél a lehetőségekhez mérten egy 
korrekt pontozás kialakítása, amely mind a játékosok, mind 
pedig a kalandmesterek igényeihez optimálisan illeszkedik.  

Szerkesztés, jelölések 
A jobb kezelhetőség kedvéért néhány speciális kiemelést 
alkalmaztunk a modul megírásakor.  

• Tételesen felsorakoztatható információk, események 

Olyan háttér-információk, amik nagyon fontosak a modul és 
az események megértéséhez. 

Mesélési segédlet, amely segíti a kalandmester eligazodását. 

Dobáspróbák célszámokkal, iránymutatással. 

Kiadható függelékek, amelyek a modul végén találhatóak. 

Koncepció 
El Hammedben eltűnik a dzsad bankházakat nyitó 
univerzális kulcs. Rahim El Haszra nagyvezír az általa és 
emberei által ismert kalandozókat (JK-k) bízza meg az 
állítólagos kulcs visszaszerzésével. A nyomok a rablás és 
gyilkosság helyszínéről a városban tartózkodó nemzetközi 
diplomatákon keresztül egy nem várt megbízóhoz vezetnek. 
Végül pedig kiderül, hogy a kulcs sem az, amire a szereplők 
számítanak. A játékosoknak egy kalandozóktól és 
diplomatáktól hemzsegő városban kell minél gyorsabban 
megtalálniuk a megoldást, a tolvaj ugyanis következő éjjel a 
Haszra-bankház felé veszi az irányt.  
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A KALANDBAN SZEREPLŐ NJK-K ÉS 
TARTÓZKODÁSI HELYÜK JEGYZÉKE 
A kaland rengeteg NJK-t és helyszínt tartalmaz. Ezért 
szükségesnek találtuk egy olyan összefoglaló megírását, 
amiben együtt láthatóak mindannyian. 

Városi előljárók 
Musztadzsin el-Hamed, emír (Emír palota) 
„Rahim árnyéka”-ként nem kap szerepeta modulban. 

Rahim el Haszra, nagyvezír (Haszra palota) 
Az uralkodó tanácsadója és hadvezére, Naval főnöke, a 
karakterek patronása. 

Naval (Haszra palota) 
Rahim jobbkeze, a karakterek közvetlen megbízója és 
kapcsolata. 

Abdul im Hamír sejk (Hamír palota) 
Rahim egyik magas rangú embere, a nagyvezír 
titkosszolgálatának friss vezetője. A kaland kezdetén már 
halott. 

Ghaffali Umad, kapitány (Emír palota) 
Rahim ellenlábasa, a hamedi városőrség parancsnoka. 

Külhoni diplomaták (követek) 
Yiens Endrill, Pyarron (Haszra palota) 
A karakterek fő ellenfele. 

Them al Varkose, testőr (Haszra palota) 
Yiens Endrill testőre, aki az összes rablást leszervezi. 

Seren Prae, Ordan (Vörös Félhold Vendégház) 

Venere Maldini, Erone (Pyarroni Fogadó) 

Aurim atya, Shadon (Haszra palota) 

Helyi alvilági vezetők 
Jazíd sejk (Tolvajvár) 
A Papolók el hamedi klánjának feje. A Rózsák tolvajklán 
menekülése után egyeduralkodóvá válik El Hamedben. 

Abú’l Musztain (közel a Bazárhoz) 
Jazíd alvezére, alkimista. 

Bakr (Tolvajvár) 
Jazíd alvezére, hadvezéri feladatok. 

A Hamír palota rablói 
Al-Jawadi, tolvaj (Dzsah szentély, közel a Mirzá 
mecsethez) 

Tarik, tolvaj (Dzsah szentély, közel a Mirzá mecsethez) 

Rilav, tolvaj (Aréna) 

Sonn, tűzvarázsló (Aréna) 

Tegrat Melkias, harcos (Aréna, „Shibara” Taverna) 

Wees, gladiátor (Rabszolgapiac, „Hurik öle” Taverna) 

Roon, harcos (Bazár, „Hurik öle” Taverna) 

Figul Firat, boszorkánymester (Bazár, „Hurik öle” Taverna) 

Banda #1 
Hasszan, a Kontyos, gladiátor (Piac, Aréna) 

Banda #2 
Rahám el Nedzsel, tolvaj/boszm (Karavánszerájok, Murad-
bankáz) 

Banda #3 (Haszra-bankház) 
Lawer cwa Arnulf, Arel pap 

Gerd, fejvadász 

Zeif, fejvadász 

Salina, boszorkány 

Néma, tolvaj 

Haronon vel Wyires, boszorkánymester 

Kapcsolatok 
Affamat - fő állatgondozó és idomár (Aréna) 

Abdulrahman - karavánszeráj-tulajdonos (karavánszeráj) 

Abdul Husszejn - levéltáros, pap (Dzsálel levéltár) 

Gerdewin Dorel – tulajdonos (Pyarroni Fogadó) 

Ghazi - tolvaj, alvilági összekötő (Bazár) 

Hamdi - dervis, Galradzsa-pap (Dzsálel levéltár) 

Karim - állatidomár (Aréna) 

Muradin, karavánvezető (karavánszeráj) 

Musztadzsin - rabszolga-kereskedő (Rabszolgapiac) 

Musztafa Rahími - számadó aga (Haszra palota) 

Otifa - állatkereskedő (Aréna) 

Rafat – tulajdonos ("Shibara" taverna) 

Rahman ibn Rumirá - üzletvezető (Vörös félhold taverna) 

Szeref - bahrada (Aréna) 

Tian apó - tulajdonos, Noir-pap ("Hurik öle" taverna) 

Umar ibn Rumira - főpapja, Doldzsah-pap (Mirzá mecset) 
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TÖRTÉLEMI HÁTTÉR 
Taba el Ibara, El Hamed Emírség, 3692 (év eleje) 

Már hónapok teltek el azóta, hogy a hírhedt ibarai 
manifesztáció létrejött, ám a külvilágnak erről javarészt 
fogalma sincsen. A Mélysivatagban – elszigetelve minden 
civilizációtól – amundok törzsei véres háborúkat vívnak 
egymás között. Amhe-Ramun hívei egyértelmű fölényben 
vannak, közeledik már az Ősi Nép egyesülése, és hódító 
háborújának megindítása. Ám erről egyelőre nagyon 
kevesen tudnak… 

El Hamed az egyik emírség, mely a Manifesztációs 
Háborúnak elsőként útjába esik. Az államalakulat jelenlegi 
nagyvezíre Rahim el Haszra. El Hamed szerepe Ibarában 
kiemelkedően fontos. Az utóbbi évtizedekben politikai és 
gazdasági helyzete megerősödött, térkapu-forgalma és 
kereskedelme miatt Ynev-szerte Ibara Kapujaként 
emlegetik. Kiemelkedően híres továbbá bankházairól, 
melyeknek működése és biztonsága még Al Abadana 
kincstárait is megszégyeníti. 

A hamedi bankházakban az átlagember számára 
felfoghatatlan értékek lapulnak: nem csak arany és 
drágakövek, hanem számos ereklye és dzsinn kaputárgy is. 

A közelgő Manifesztációs Háború hírére Ynev nagyhatalmai 
komolyan aggódnak, hogy ezek a tárgyak rossz – azaz 
amund – kezekbe kerülnek. Több tárgyalást is folytattak 
már, többek között Pyarron, Shadon, Ordan, és (Erone-n 
keresztül) Gorvik is felajánlotta, hogy „megőrzi” a 
tárgyakat, míg elmúlik a veszély. Eddig a tárgyalások 
sikertelenül zárultak. A rossznyelvek szerint Rahim csak a 
legjobb ajánlatot tevőre vár, mások szerint nem bízik 
senkiben, megint mások szerint csak felelőtlen hülye (és 
abban bízik, hogy a dzsadok önerőből megállítják az 
amundokat). 

Rahim nagyvezírként igyekszik addig visszafogni az 
amund fenyegetés hírét, ameddig csak lehet. Ennek ellenére 
nyílt titok a dolog, tehát különféle pletykák szintjén már 
mindenki hallhatott róla a emírségben. A gyávábbak - 
és/vagy életrevalóbbak - már kezdik felszámolni üzleteiket, 
értékeiket könnyen mozgatható drágakövekbe fektetik és 
felpakolnak, hogy menjenek a Kereskedő Hercegségekbe és 
a Hat Városba, vagy (Ordanon keresztül) Erionba. Rahim ezt 
a folyamatot akarja lassítani úgy, hogy soha nem látott 
méretű gladiátor-játékokat szervez. (Valamint ennek leple 
alatt katonákat toboroz az ideérkező karavánkísérők, rablók, 
egyebek közül.) Emiatt – és a kapcsolódó fogadások, 
vendéglátó ipari érdekeltségek miatt – a folyamat nem csak 
lelassul, hanem visszájára is fordul. A szomszédos 
sejkségekből, emírségekből, országokból is érkeznek a 
dzsadok és külföldiek. A játékok ráadásul bevételhez 
juttatják a emírséget, amire szükség is van a közelgő háború 
miatt. (Pénz, pénz, pénz, ugyebár...) 

Rahim már hónapokkal ezelőtt elkezdte szervezni a 
játékokat, és különféle karavánokat bízott meg mindenféle 
egzotikus jószág begyűjtésével. A emírségben már egy ideje 
különös szerzeteket pillanthat meg az érdeklődő közönség. 
Különféle homoki szörnyek meg távoli vidékek egzotikus 
lényei (pl. querdák, aunok, khálok, stb.). Az, hogy ezek egy 
része értelmes lény, viszonylag kevéssé zavarja a derék 
dzsadokat... 

A nagyvezír természetesen azzal is tisztában van, hogy 
egyes baráti, vagy kevésbé baráti nagyhatalmak nem fogják 
tudomásul venni a visszautasítást, ami az ereklyék 
elhelyezését illeti… 

Előzmények 
El Hamed egy felbolydult darázsfészekre emlékeztet. 
Minden szeráj és fogadó teltházzal megy, a piacok a 
szokásosnál is zsúfoltabbak, ideiglenes szállások és arénák 
vannak épülőfélben. A városőrség megnövelt létszámmal 
dolgozik, de még így is nehezen tartja kontroll alatt a várost 
az egyre növekvő forgalom miatt. Rengeteg a külföldi, Ynev 
minden tájáról érkeztek nagy haszonban reménykedő 
kereskedők, feltörni szándékozó gladiátorok, jól fizető 
munkát kereső zsoldosok és kalandozók.  

A városba a modul kezdete előtti napon érkezett egy karaván 
Erionból, mely személyesen a fényes tekintetű Haszra 
nagyvezír számára szállított valamit. Rahim már várta az 
árut: egy univerzális Kulcsot, mely minden dzsad bankházat 
képes megnyitni. Egy ilyen tárgy értéke békeidőben is 
felbecsülhetetlen, de a mostani feszült állapotban a stratégiai 
fontosságát nem kell magyarázni. A Kulcsot Hamír sejk, 
Rahim egyik megbízható embere vette át a karavántól. Ám 
mielőtt másnap a kulcsot eljuttathatná a nagyvezírhez, 
valami közbejön… 

Valakik megszerzik a Kulcsot, mely minden hamedi 
bankház védelmi rendszerét képes kikapcsolni. Ez 
természetesen nem egy átlagos kulcs, feltételezhetően egy 
kivételes erejű mágikus tárgy, de pontos mivoltával és 
működésével csak nagyon kevés beavatott van tisztában. A 
Kulcs Őrét, Abdul im Hamírt, az éjjel meggyilkolták 
családjával és testőrségének egy részével együtt. Ez vörös 
riadót jelent Rahim el Haszra számára, ugyanakkor muszáj 
mindent a lehető legnagyobb titokban tartani. Életbevágóan 
fontos, hogy a kulcsot úgy szerezzék vissza, hogy Rahim és 
El Hamed hírneve csorbulatlan maradjon. 

A városőrség ehhez már kevés, szerencsére Rahim és Naval 
ismer pár olyan kalandozót, akik szükség esetén 
bevethetőek. Ezek a Játékosok. 

Az események valódi háttere 
A városban számos érdekcsoport képviselői jelen vannak, 
akik szeretnék megkaparintani a dzsad bankházak által 
rejtett kincseket. Az egyik ilyen kincs, egy nagyhatalmú 
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dzsenn ereklye Ezt valaki ki is használja. Azonban ez a 
fősumák valójában nem egy ember, hanem egy nagy 
hatalmú dzsenn ereklye Rahim el Haszra kincstárában. 
Megérezte a Manifesztáció szelét és mindenáron ki akar 
szabadulni... 

Szefer Galat, a Titkok Táblája 
Zöld patina borította vörösréz és arany sakktábla, ami 
ügyesen elrejtett csuklók segítségével számtalan módon 
össze- és széthajtogatható. A tábla mindegyik mezőjében 
archaikus dzsenn írással rótt szavak, illetve szövegrészletek 
vannak, amelyek értelme - ha valakinek sikerül elolvasni a 
jeleket - mindig attól függ, a táblát hogyan sikerül szétnyitni. 
Sokan kutatták már a tábla titkát, egyesek szerint a 
megfigyelése során szerzett tapasztalatok révén virágzott fel 
a sobirai zenedobozok és egyéb egyszerű mechanikus 
eszközök készítésének ipara. Az mindenesetre bizonyos, 
hogy a feljegyzések 64-nél lényegesen több szövegrészletet 
tartalmazó mezőről számolnak be. 

A tábla mezőin megjelenő szövegek a hozzá nem értők 
számára jóslatoknak tűnhetnek, holott nem azok. 
Matematikai-logikai transzpolációk. Értelmezésük 
segítségével az ereklye gazdája előre láthatja bizonyos 
cselekmények lehetséges kimenetelét. Sajnos a szövegek 
nem csak, hogy archaikus dzsenn nyelven íródtak, de 
ráadásul absztrakt szimbólumokat tartalmaznak. A tábla 
időnként - ha a helyzetet és a gazdáját méltónak találja - 
hajlandó segítséget nyújtani a szimbólumok értelmezésében. 

Teljesen kinyitva és az egyes mezőkbe rótt jeleket figyelmen 
kívül hagyva a tábla közönséges sakktáblaként is 
használható. Az idők során talán ezért is készítettek hozzá 
különféle bábukészleteket, amelyeket egyes legendák az 
ereklye részeinek vélnek, holott erről szó sincs. A szerte a 
sivatagban kallódó bábuk ugyan nem egy esetben értékes 
műalkotások, de varázserővel a legritkább esetben bírnak, és 
hatalmuk teljesen független az ereklyétől. 

A tábla eredete az idők homályába vész, az többé-kevésbé 
bizonyosnak tűnik, hogy a dzsennek már az első 
manifesztációs háború során is felhasználták. Az ereklye 
fontos tanácsadó szerepet töltött be, ami éppúgy segítette a 
dzsenneket a katonai, mint a politikai és társadalmi 
kérdésekben. Az ereklye mindig kíméletlen logikával érvel 
és nagyon alaposan megválogatja azokat, akikkel szóba áll 
(egyébként a mentálsíkon, telepátiával kommunikál). 
Ostobákra nem vesztegeti az idejét márpedig mindenkit 
teljesen idiótának tart, akinek az intelligenciája 15-nél 
kevesebb. Az ereklye hozzáállása aktuális gazdájához 
egyedül attól függ, az mennyire intelligens. Minél okosabb a 
gazda, annál inkább partnerének tekinti a tábla. A probléma 
a táblával alapvetően az, hogy az elmúlt évezredek alatt 
annyira eltávolodott az "emberektől" (értelmes lényektől), 
hogy már intellektuális szinten sem tudja megérteni érzelmi 
szükségleteiket. A tábla mentalitása veszedelmesen 

eltolódott abba az irányba, amihez manapság leginkább a 
klasszikus ranagolita tanok állnak legközelebb. Az érzelmek 
teljes elvetése, a hideg, tiszta intellektus előtérbe helyezése. 
A tanácsai továbbra is logikusak voltak, de az eredmények 
még a dzsennek számára is elfogadhatatlanok lettek volna, 
hát még az embereknek! Ennek megfelelően a dzsenn 
hatalmasok megkötötték a táblát, amíg még megvolt hozzá a 
megfelelő hatalmuk, de nem pusztították el, és nem is 
száműzték valami ismeretlen síkra. Előre gondolkodtak, 
hogy eljöhet még az idő, amikor újra szükség lesz a 
tanácsaira. 

A Sötét Együttállás torzulásokat idézett elő a manaháló 
szerkezetében, ami a táblát béklyóba fogó ősi rúnákra és 
védőkörökre megrendítő hatást gyakorolt. A tábla ereje szép 
lassan kezd visszatérni, ezáltal egyre aktívabb a mentálsíkon. 
Hosszas, elmélkedéssel töltött évezredek után visszatér, 
hogy megtegye a logikus és szükséges lépéseket. A 
mentálsík számos lénye őt szolgálja, de hatalmát nem képes 
egyelőre nagy távolságokba kiterjeszteni. Ha valaki a 
közelébe kerül (esetleg van olyan vakmerő, hogy hozzá is 
ér), akkor onnantól azonban közvetlenül is képes a tábla 
kommunikálni vele, vagy rákényszeríteni akaratát 
áldozatára.  

Szefer Galat arra a következtetésre jut, hogy Ta’irif-et ki kell 
menekíteni a bankházból, minél messzebbre az amund 
fenyegetéstől. Ha pedig lehetőség adódik, azonnal a 
dzsennek kezére kell juttatni, akik megfelelő hatalommal 
rendelkeznek az ereklye használatára, s így Amhe-Ramun 
megfékezésére. 

Jellem: Rend, Ego: 65 
Személyiség: számító, racionális, és rendkívül arrogáns. 

Jelenlegi – jelentősen legyengült - ereje és tudása:  

• naponta egy 50 E, és egy 10 E erősségű tetszőleges 
mentálmozaik 

• rendelkezése áll négy-öt alacsonyabb rendű 
mentállény, melyek képesek a mentálsík és az 
elsődleges anyagi sík megfigyelésre pár mérföldes 
területen belül.  

• puszta meggyőzés a kristálytiszta gondolatok és a 
nyers logika eszközeivel (20+ Intelligencia). 

Ta’irif, az Istenek Keze 
A fegyver, amivel annak idején sikerült megsemmisíteni 
Amhe-Ramun előző megtestesülését (aki egyébként részben 
emiatt döntött úgy, hogy nem egy testben tér vissza 
legközelebb). 

A fegyver valójában egy ékkövekkel kirakott kesztyű, ami 
képes volt a nap sugarait fókuszálni és abból valamiféle éteri 
lándzsát "készíteni". Ez a fegyver átütötte Amhe-Ramun 
egyébként sebezhetetlen testét. A napsugarak fókuszálása a 
dzsenn istenek segítségével történt. Az ereklye használatára 
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csak a dzsennek legnagyobbjai voltak képesek. Mostanra az 
ereklye hatalma megkopott, nem feltétlenül lenne képes újra 
istent ölni (megöregedett). Csak dzsenn hordhatja, más nem 
megy vele semmire és a dzsennek közül is csak az igazán 
nagyhatalmú tisztavérűek. 

Ta’irif nem több, mint egy isteni hatalmú mágikus eszköz, 
önmagában nem képes semmire, saját akarattal nem 
rendelkezik.  

A fogaskerekek mozgásba lendülnek 
Yiens Endrill, pyarron követe a tárgyalások alkalmával eléri, 
hogy Abdul im Hamír sejk bevigye a bankházba és mutassa 
meg az itt őrzött (kimenekítendő) kincsek egy részét. A 
kincstárban megtekintik Szefer Galatot is, amelyet 
mindketten kézbe vesznek. Ez elég arra, hogy ettől a 
pillanattól kezdve az ereklye képes legyen felvenni a 
kapcsolatot a két személlyel és (kis szerencsével) 
gondolataikat is kifürkészhesse. 

A tábla kihasználja a lehetőséget és meggyőzi Yiens 
Endrillt, hogy még a tárgyalások sikertelensége esetén is ki 
kell jutnia a bankházból. Mindegy hová (Új-Pyarron 
egyelőre tökéletes), csak minél messzebb az amundoktól. 
Ezt nem mágia segítségével tette meg (jelenlegi állapotában 
képtelen lett volna a kiválasztott személyt mentálisan 
manipulálni), hanem logikus érvekkel meggyőzte.  

Rahim azonban visszautasítja Endrill és ezzel együtt Új-
Pyarron ajánlatát.  

Endrill végül úgy dönt, hogy nem számít, mit gondolnak 
majd róla. Ha megteszi, Pyarronban bocsánatot kap úgyis 
(naná, hiszen ha ilyen tárgyakat visz haza... aztán majd 
utólag elsikálják diplomáciailag), az utókor pedig 
megmentőként gondol majd rá, a történelem majd igazolja 
tettét.  

Azonban ereje nagyon kevés ahhoz a védelmi rendszerhez, 
amelyek a Haszra-Bankházat őrzik. Szerencsére erre is van 
megoldás: az ereklye Hamír elméjéből tudomást szerez a 
Kulcsról és tájékoztatja Endrillt a kínálkozó lehetőségről. 

Endrill nem rablógyilkos, és nem is profi behatoló, így 
legjobb emberét (Them al Varkose) bízza meg, hogy 
béreljen fel megfelelő kalandozókat a feladatra. A város tele 
van szabadúszó zsoldosokkal, gladiátorokkal és 
kalandozókkal, így nincs nehéz dolga. Inkognitóban 
összeszed egy, a feladatra alkalmasnak tűnő brigádot: dzsad 
tolvajokat, és külvilági zsoldosokat.  

A rablók feladata a gyors behatolás (lehetőleg vér nélkül) és 
egy értékes tárgy ellopása. A módszert a kalandozókra bízza, 
akik közül egy fő ismeri a helyszínt. Jól megtervezett 
behatolást hajtanak végre a Hamír palotába, de a rablás 
mészárszékké fajul. Them azonban elhozza a kulcsot és 
azonnal el is tűnik a helyszínről, ott hagyva csapot-papot.  

A Kulcs birtokában Endrill már a következő lépéseket 
tervezgeti:  

• másik csapatot toborozni egy bankházba való 
behatolásra 

• elterelő műveleteket végezni a városban, melyek 
lekötik a városőrség figyelmét, végül  

• a Haszra-bankházba való betörés és az ereklyék  
kimenekítése. 
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A KALAND HELYSZÍNE – EL HAMED 
Az emírség fővárosának környékét – lakói szerint – 
jókedvükben teremtették az istenek. Való igaz, hogy a dzsad 
világ peremén fekszik, és nem olyan szép, mint Abu Baldek, 
vagy olyan gazdagság, mint Al Abadana, mégis van számos 
olyan vonása, amely igazán kedves a dzsad léleknek. 

Az egyik mindenekelőtt az elhelyezkedése. A domb és a 
szikla, amelyre az emírség fővárosa épült, két időszakos 
folyó és három karavánútvonal találkozásánál emelkedik. 

A két időszakos folyó, a Shimal-wadi és a Yam’ain-wadi 
feneke El Hamed területén ritkán szárad ki, erről 
gondoskodnak a városban fakadó források, de igazán csak a 
tavaszi esőzések során telnek meg vízzel. A palota sziklája 
alatt egyesülnek a szintén bő vizű források által táplált 
Shamak Naherbe. Ez a három vízfolyás osztja a város „Y”-
formában háromfelé. Az „Y” felső részében helyezkedik el a 
szikla, amin az emír palotája trónol, legmeredekebb 
oldalával épp a város felé nézve, innen szemmel lehet tartani 
nem csak a várost, hanem az ide érkező útvonalakat is. Maga 
a szikla észak felé folyamatosan lejt, egészen a városfalakig.  

Ez a negyed természetesen a legelőkelőbb, az emír palotáján 
kívül itt található – a szikla lábánál – a nagyvezír palotája, a 
Haszra bankház, valamint a Mirzá-mecset és a Vörös félhold 
vendégház. 

A Yam’ain-wadi és a sobirai út között található a Hamír 
palota, a Murad bankház, a Shibara taverna és a Márid 
szeráj. 

Utóbbitól délre, a Yam’ain wadi mellett kapott helyet a 
rabszolga-piac a hozzá kapcsolódó összes kiszolgáló 
épülettel, valamint ezen a környéken tartanak fenn házat a 
legmódosabb rabszolga-kereskedők és a kiöregedett 
hajcsárok, de természetesen bőven találhatók erre – a 
rabszolga-kereskedelemtől független – közönséges 
lakóházak és tavernák is. A sobirai útról egy széles híd a 
Jajgatás hídja vezet ide. 

A város lelke, a bazár az „Y” metszéspontja közelében 
helyezkedik el, tekintettel arra, hogy itt találkozik a városon 
keresztülmenő három kereskedelmi útvonal is. A bazár 
mellett, attól délre található az aréna.  

Az aréna és a rabszolgapiac közötti környék a város 
legrosszabb hírű része, itt található mind a Lidérctanya, 
mind a Hurik öle taverna, valamint számos egyéb 
bűnbarlang. Akad itt továbbá egy régi romos mecset, amit 
egyesek szerint egyben a Tolvajvár néven „ismert” épülettel 
azonos és a hamedi alvilág nem hivatalos központjaként 
szolgál. (Mások szerint ezt a kitüntető címet az aréna 
melletti „Bahrada” taverna, vagy az ordani úttól nem messze 
található Márid-szeráj viseli.) 

A harmadik, legnagyobb harmadban él a város lakosságának 
nagyobbik része. Két kisebb mecset, pár kicsi, időszakos 

piac és számtalan taverna talált itt magának helyet. Ebben a 
városrészben helyezkedik el a pyarroni negyed, amely 
tulajdonképpen a „Pyarroni” fogadó körüli néhány utcát 
jelenti, itt áll az egyébként dzsad stílust tükröző háza a 
legtöbb pyarroni, illetve hatvárosi kereskedőnek, 
pénzváltónak, írnoknak. A pyarroni negyedtől környékén, az 
ordani út felé eső részben él a legtöbb külhoni. 

A várost homokkő fal veszi körül, amelynek magassága 5 és 
10 m között változik, és három kapu nyílik rajta, amelyeket 
éjszakára rendre bezárnak. Az északnyugati-, vagy 
Galradzsa-kaputól indul az ordani út, amely – a rettegett hírű 
Gyilokpusztán keresztül – az egyik legfontosabb karavánút, 
ezen keresztül zajlik a dzsad világ kereskedelmének jelentős 
része Ordan és Erion felé. 

A keleti-, vagy Dzsah-kapunál indul a sobirai út, amely a 
legsűrűbben járt is egyben. Ezen zajlik a sobirai rabszolgák, 
zenedobozok és természetesen az Al-Bahra Kharem 
forgalma. El Hamed sokáig a jóval gazdagabb Sobira 
árnyékában élt, csupán az elmúlt párszáz évben erősödött 
meg annyira az emírség, hogy esetenként dacolni mer a 
„rokonokkal”. A két államalakulat közötti gyűlölséget 
legfeljebb a közös kereskedelmi érdekek tudják feledtetni. 

A délinyugati-, vagy Doldzsah, vagy Vízi-kaputól indul a 
folyó mentén a hatvárosi kereskedelmi út. A folyó vízállása 
nem mindig elég nagy ahhoz, hogy kereskedőhajókkal 
biztonságosan lehessen rajta közlekedni, de az üzlet 
természetesen ilyenkor sem állhat meg, az árukat ilyenkor 
tevékre, vagy öszvérekre rakják, és a parton hozzák-viszik 
az árukat. Ez a legkényelmesebb és legbiztonságosabb épp 
ezért a legkevesebb haszonnal biztató útvonal. Az emírség 
ezen keresztül tart kapcsolatot a pyarroni világgal. 

A város másik nagy előnye, hogy domb oldalából is számos 
forrás fakad, amelyek dús zöld növényzetet táplálnak, amin 
megpihenhet a vakító homoktól megfáradt szem. Itt számos 
olyan növény is megél, amelyek sehol máshol. Ezekből a 
növényekből – és más, titkosabb alapanyagokból – 
készülnek a város lepárlóműhelyeiben az egzotikus és 
méregdrága illatszerek. 

A város természetesen már kinőtte egy ideje a falakat, így 
számos ház épült már azokon kívül, de jobbára még mindig 
a karavánszerájok határozzák meg a városfalak alatti 
látképet. Ezekben szállnak meg azok az utazók, akik éjszaka, 
a kapuk bezárását követően érkeznek meg a városhoz, de itt 
kaptak helyet a különféle jószágok piacai, valamint a 
versenypálya is. 

Közbiztonság 
El Hamedben a közbiztonság dzsad viszonylatban jónak – 
nagyvilági szempontból tűrhetőnek – nevezhető.  

Ahogy szerte a dzsad világban, El Hamedben is a katonaság 
látja el békeidőben a hagyományos rendfenntartó 
feladatokat. A hadzsik az emírre esküsznek fel, de közvetlen 
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irányításukat – az emír személyes testőrségéét kivéve – a 
nagyvezír látja el. 

A fegyverbe szólítható lakosság (karavánkísérők, pásztorok 
stb.) természetesen sokszorosan meghaladja az állandóan 
fegyverben tartott katonák számát, de az emírség így is 
számos katonával büszkélkedhet. 

Az emírség fővárosában lévő hadzsik jól felszereltek és jól 
képzettek. Rendszeresített fegyverzetük nincs, abból a 
szempontból, hogy mindannyian szerezhetnek maguknak 
jobb minőségű felszerelést, mint amit kapnak. Az emír 
kincstárából egyébként keményített bőrvért, kispajzs, 
lándzsa és handzsár jár nekik, de viszonylag sokan 
beszereztek életük során lánc-, vagy sodronyinget és szintén 
sokan forgatnak handzsár helyett szablyát, tahdzsit, vagy 
jatagánt, természetesen a dzsambia mellett, amit minden 
dzsad férfi állandó kísérőtársa. Emellett a katonák – mint 
általában a dzsadok – előszeretettel aggatnak magukra 
mindenféle amuletteket és talizmánokat, amelyek egy része 
meglepő módon valóban működik is. 

Hat- és tizenkét fős („kistőr”, „nagytőr”) őrjáratokban 
járnak, minden harmadik katona lándzsa és pajzs helyett 
rövidíjjal és tegezzel van felfegyverezve, számos 
„nagytőrben” helyet kap egy varázshasználó is, ez általában 
Doldzsah-pap, ritkábban boszorkánymester. 

A városőri feladatot ellátó katonák nem foglalkoznak 
csekélyebb súlyú bűncselekményekkel (tipikusan lopás), de 
ha sikerül kézre keríteni egy tolvajt és ott helyben több tanú 
is tanúsítja, hogy valóban ő követte el a lopást, akkor a 
legközelebbi katona akár végre is hajthatja a rögtönzött 
ítéletet, ami általában – főleg, ha idegen követi el a lopást – 
kézlevágás. A helyiek, ha vállalják az ellopott dolog értéke 
kétszeresének a megtérítését, megúszhatják botozással is. 

Elsősorban a súlyosabb bűncselekményekkel (rablás, 
gyilkosság, gyújtogatás, kútmérgezés, stb.) foglalkoznak, 
illetve állandó készenlétet látnak el a falakon, hiszen 
bármikor, bármelyik irányból támadhat egy nagyobb 
létszámú rablóbanda, vagy esetleg sivatagi szörnyeteg. 

Emellett természetesen ők látják el a kapuk védelmét is, az ő 
feladatuk azok bezárása és egyben védelmet nyújtanak az 
emír díjszedőinek, akik a kereskedőkre – az áruk 
mennyiségének és minőségének függvényében – kiszabott 
vámokat szedik be. (Emiatt (is) számos pénzváltó is a kapuk 
közelében nyit üzletet.) 

A mecsetek védelméről általában az ún. dervisek 
gondoskodnak, akik közül kb. minden tizedik rendelkezik 
valamilyen csekély varázshatalommal, a többiek olyan 
tapasztalt hadzsik, aki vallási elhivatottságból látják el 
feladatukat (és alamizsnából élnek). 

A tényleges rendfenntartást az egyes közintézmények által 
fizetett őrök végzik. Saját – jól képzett, jól felszerelt – őrei 
vannak a piacoknak, az arénának, a levéltárnak és a 
bankházaknak, de még a tavernák, vendégházak és szerájok 

is megfizetnek egy-egy markos embert, hogy kihajítsák a 
bajkeverőket. Az utcák biztonságával igazán nem 
foglalkozik senki, bár elvileg az emír katonáinak feladata 
lenne. 

Népesség, nyelv 
Az emírség lakosságának nagyobbik része természetesen 
dzsad, ám csupán 10%-uk lakik a fővárosban, a többség 
vidéken, a folyók és az oázisok közelében él, ahol bőségesen 
van hely az állattartáshoz. 

Az idegen (nem-dzsad) lakosság döntő többsége a 
fővárosban él, ám arányuk így sem éri el a lakosság 5%-át. 
Zömük hatvárosi, de sok közöttük ordani, erioni, déli 
városállamokbeli (pl. hergoli), vagy a kereskedő 
hercegségekből (pl. Eronéből) származó is. 

A dzsad lakosság többsége a hamedi dialektust beszéli, ami 
alig különbözik a sobiraitól, de a helybeliek valahogy 
képesek felismerni a „testvérek” szóhasználatát, kiejtését. 
Mivel fontos kereskedő-útvonalon helyezkedik el, El 
Hamedben nem meglepő, ha másféle dialektussal találkozik 
az ember az abadanaitól kezdve egészen a nomád 
nyelvjárásokig. 

Az idegenek általánosan a pyarroni egyszerűsített közös 
nyelvnek nevezett változatát beszélik, amit a helybeli 
dzsadok többsége általában megért, de nem feltétlenül 
beszéli. Azok, akik életük során számos alkalommal kerültek 
kapcsolatba idegenekkel, általában elsajátították a közös, a 
gorviki, vagy éppen a kráni nyelv déli városállamokban 
beszélt változatát, de aki tényleg boldogulni akar a városban, 
annak bizony meg kell tanulnia dzsadul. 

Öltözködés, szokások 
Emámé, turbán, burnusz, kaftán, bő nadrág, széles öv, 
hegyes orrú csizma, vagy papucs. Minél több pénze van a 
viselőjének, annál jobb minőségű anyagból, annál díszesebb 
kivitelezésben. A dzsad felfogás szerint hatalomnak 
nélkülözhetetlen velejárója a tekintély, amit meg is kell 
mutatni, így mindenki igyekszik magát minél elegánsabbnak 
és ezáltal tekintélyesebbnek (közvetve hatalmasabbnak) 
mutatni. Ez a dzsad lélek szerint nem felszínesség, vagy 
kivagyiság, hanem a megfelelő társadalmi érintkezéshez 
nélkülözhetetlen tényező. Aki szegényesen öltözködik, az 
nyilvánvalóan nem tekintélyes, nem hatalmas ember és nem 
is kell úgy kezelni. Egyszerű, dísztelen ruhában legfeljebb a 
koldusok – és a szent őrültek – járnak. 

A férfiruházatnak elengedhetetlen része az övbe szúrt 
dzsambia, ami – díszítésével együtt – legalább annyira 
praktikus eszköz, mint státuszszimbólum. 

A nők öltözködésére a sokszínűség jellemző, a nomád, vagy 
félnomád törzsekből származóknál szigorúbbak az 
öltözködési szabályok, mint a városi származásúaknál. 
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Előbbiek egész testet és fejet takaró ruhákban járnak, míg 
utóbbiaknál az sem kelt nagy feltűnést, ha fejkendő nélkül, 
vagy fedetlen arccal mutatkoznak. A fejkendők és a fátylak 
egyébként meglehetős népszerűségnek örvendenek, mert 
ezek segítenek megőrizni a nők hajának, arcának szépségét. 
Még a tavernák és szerájok rosszféle lányai, táncosnői is 
előszeretettel bújnak alig valamit takaró fátylak mögé. 
Fegyvert általában nem hordanak, de a harciasabb törzsekből 
származó asszonyoknál általában található egy-egy kés. 

Számos idegen is él a városban, így nem kelt feltűnést, ha 
más szabású ruházatot látnak, de aki be akar olvadni El 
Hamed nyüzsgésébe, annak követnie kell a helyi szokásokat. 
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ELŐKÉSZÍTÉS 
Tervezett időtartam: 15 perc 

Cél: a mesélő és a parti összerázódása.  
A játékosok épp leülnek az asztal mellé, kérdőn néznek a 
mesélőre, teli vannak kérdésekkel, kívánságokkal. Vedd 
figyelembe, hogy nem szabad túl sokáig húzni ezt a részt, 
különben el fogtok szállni az idővel. 

Események, amelyeknek itt kell megesnie: 
- Csapatlap kitöltése (játékosok, csapatnév, stb.) 
- Karaktereiket kiválasztása 
- A honlapon megjelent, publikus handoutok kiadása 

A JK-k épp pihenőidejüket töltötték a városban, mikor egy 
kora reggeli órában összeszedték őket, akárhol tartózkodtak 
(szállás, szórakozóhely, hajnali piac, stb). A nagyvezír 
parancsára azonnal megjelennek bevetésre készen. 

Ebben a szakaszban a játékosoktól érdemes megkérdezni, 
hogy hol voltak a hívás megérkezésekor és mit vettek 
magukhoz útközben. Elképzelhető, hogy egy jó ötlettel extra 
felszereléshez szeretnének jutni a játékosok, ezt célszerű 
sikerrel jutalmazni (ésszerű keretek közt). 

Ha a játékosok megkérdezik, hogy mi van a többi (nem 
választott) Játékos Karakterrel, akkor a válasz egyszerű: 
Naval nem érte el őket.  

A nem használt JK-k nincsenek a városban, vagy valami 
olyan ügyön dolgoznak, ami miatt teljesen elérhetetlenek a 
kaland ideje alatt.  

Handout: JK, Szószedet, Helyszínleírások, Novellák 

Ha mégsem úgy mennek a dolgok 
• Ha a karakterek kukák, akkor egy rövid átvezetéssel 
már mehetsz is a következő fejezetre.  

• Előfordulhat, hogy egyes játékosok rögtön beleélik 
magukat a szituációba. Ez szép dolog, de a nyolc órás 
limit miatt kézben kell tartani őket. 

• Ha felmerül egy játékos részéről, hogy a karaktere 
nem megy az eligazításra... nos, akkor rosszul indítottál. 
Ez a rész gyakorlatilag csak visszaemlékezés jellegű, 
tehát a kaland a következő fejezetnél kezdődik. 
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NAVAL ELIGAZÍTJA A 
KARAKTEREKET 
Tervezett időtartam: 15 perc 

Cél: a játékosok elindítása a nyomozáson 
Elsősorban kérdezz-felelek rész, hisz az eligazítás szövege 
alapján rengeteg nyitott kérdésük lehet a karaktereknek, 
illetve adott esetben a környezetről a játékosoknak. 
Valószínűleg szóba kerül a fizetség kérdése, erre Ynev 
világképed és a karakterek ismeretében adhatsz jó választ. A 
fizetség nem feltétlenül pénzbeli jutalom, az előtörténetek 
alapján a játékosok remélhetőleg képesek olyat kérni, ami 
motivációt is jelent karaktereik számára. Az ilyen reakció 
mindenképp pozitív a pontozásnál. 

Események, amelyeknek itt kell megesnie: 
- Naval ismerteti a megbízást 
- A parti feltehet pár kérdést 
- Naval távozik 

A kaland ott kezdődik a játékosok számára, hogy a JK-k 
eligazítást kapnak a városőrség által lezárt Hamír palota 
belépőtermében Naval-tól: 

Ma hajnalban elraboltak ebből a palotából egy fontos és 
értékes mágikus tárgyat. Ez a tárgy egy univerzális Kulcs, 
ami bejuttatja használóját bármely el-hamedi bankházba  

Szerezzék vissza a Kulcsot, és juttassák el személyesen 
számára. Azonnal kezdjenek neki a feladatnak, túl nagy a 
kockázata annak, hogy illetéktelen kezek felhasználják a 
Kulcsot. A diszkréció nagyon fontos. A nyomozás, a Kulcs 
mibenléte és eltűnése nem válhat nyilvánossá. 

Zavaró körülmény, hogy a kulcs kevesebb, mint egy napja 
került csak a városba, senki nem tudott az itt létéről, a Kulcs 
őre elvileg még senkinek nem szólt. Árulóra gyanakodnak, 
de nem csak Hamír, hanem a hozzá közel álló emberei is 
mind halottak.  

Így a kulcs mibenlétéről és működéséről semmilyen 
információ nincs, még Rahim sem tud róla semmit.  

A játékosok feltehetik a kérdéseiket, aztán indul a 
nyomozás. Az itt történt eseményekről Naval egyelőre kitérő 
választ ad, nem volt neki sem ideje még teljes körűen 
tájékozódni. A nyomozást tehát a karakterekre bízza. A 
palota első termében vannak, a városőrség nem nyúlt 
semmihez, mindent a kalandozókra bíznak, a palotát 
körbezárták és őrzik. 

Mielőtt Naval magukra hagyja őket, a következőket 
ismerteti velük: 

• A városőrség teljesen le van foglalva a város 
közrendjének fenntartásával, és nem tud semmi 
segítséget nyújtani.  

Rahim és Naval nem tud sem a városőrségre, sem a 
kémhálózatra támaszkodni, ezért kellenek a kalandozók. 

A városőrség kapitánya, Ghaffali Umad régi ellenlábasa 
Rahimnak, és ott tesz keresztbe neki, ahol tud.  

Rahim még egy éve sincs hatalmon, így nincs egyelőre 
komoly, saját hadereje (azt ugyanis az emír tartja a kezében 
egyelőre), és kémhálózata sem épült még ki. A 
titkosszolgálat újraszervezés alatt áll, ráadásul Abdul im 
Hamír, az szervezet frissen kinevezett feje halott.  

• Gyakorlatilag semmilyen haderőt nem tudnak 
melléjük adni, csupán egyszerű szolgákat (dzsad hírvivő 
kisgyerek, rakodó rabszolga málhás tevével, stb.). 

• Kényes ügyekbe lehetőség szerint csak egyeztetés után 
vágjanak bele. Ha a szálak magas rangú személyhez, 
vagy szervezethez vezetnek (amit nem tart teljesen 
kizártnak), akkor a karakterek diszkréten cselekedjenek. 
Cáfolhatatlan bizonyítékra van szükség, aminek 
hiányában kellemetlen helyzetbe hozhatják az emírt. 

• Rendszeresen tájékoztassák őt az eseményekről. A 
kapcsolat tartása érdekében futárt küldjenek. Szükség 
esetén az „Ibarai sziklamanó” jelszóval tudja magát 
igazolni a futár, ha be akar jutni a Haszra-palotába. 

Csak azok a karakterek érhetik el közvetlen pszi segítségével 
Navalt, vagy Rahimot akik közelebbi kapcsolatban álltak, 
állnak (pl: Lirian). A JK-k egyébként csak személyesen vagy 
futáron keresztül tudnak kommunikálni a megbízókkal.  

További lehetőségek Navallal kapcsolatban 
A JK-k bármikor felkereshetik Navalt, aki ha teheti, segíti a 
csapatot. A következők segítségek megadása helyzet-függő: 

• Pénz. 10 aranyig indoklás nélkül kaphat pénzt a 
csapat. Ha 10 aranynál nagyobb összeget kérnek, akkor 
már indoklás szükséges. Minél nagyobb összegről van 
szó, annál komolyabb érvek kellenek a meggyőzéséhez. 

• Ember. Kérésre a JK-k rendelkezésére tud bocsátani 
két futárkölyköt (ha nagyon kell, többet is). Tud adni 
rabszolgákat cipekedni. Nem tudja elintézni, hogy 
testőröket, mágiatudókat vagy városőröket rendeljen a 
szolgálatukra, mert a jelenlegi helyzetben ezek mind le 
vannak foglalva. 

• Információ. A siker érdekében nem titkolózik, 
nagyjából mindent megoszt a JK-kal, amit tud, hiszen 
többségüket régóta ismeri. A Kulcs mibenlétét, 
működését ő sem ismeri, különben megmondta volna.  

Mit lehet tudni a Kulcsról?  
A Kulcs pontos kinézetéről sem Navalnak, sem Rahimnak 
nincs fogalma. A Kulcsot Erionból hozta el Muradin, egy 
abadanai karavánvezető. Ő adta át Hamírnak tegnap este. 
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Naval arról azonban hallgat, hogy a Kulcs eredeti 
tulajdonosát a nagyvezír kérésére (biztonsági okokból) 
meggyilkolták. Meggyőző érveléssel, vagy szerepjátékkal 
azonban ezt is ki lehet belőle szedni. 

Ha a JK-k azt kérik, hogy akkor pszivel, vagy valahogy 
próbáljon meg Naval utánanézni a Kulcs kinézetének és 
működésének, akkor két ötlete lehet: 

• A kereskedő, aki elhozta a Kulcsot: Muradin, a 
karavánvezető. Ha szerencséjük van, akkor még a 
városban lehet. 

• Az eredeti tulajdonos: Naval ezzel kapcsolatban 
kínosan érzi magát, de azt mondja, hogy mindent 
megtesz. Ennek eredménye egy nyilvánvaló hazugság: 
azt mondja, hogy nem tudják elérni az erioni 
tulajdonost. 

Muradin mérgezte meg az erioni tulajdonost a nagyvezír 
parancsára, közvetlenül azután, hogy átvette a szállítmányt. 
Kínos helyzet, nem gondolták, hogy még szükségük lehet rá. 

Handout: Naval leírása 

Ha mégsem úgy mennek a dolgok 
• Az egyetlen veszély itt, ha a parti illetlenül viselkedik. 
Naval ismeri a dörgést, kisebb kihágásokat elnéz a 
kalandozóknak, adott esetben figyelmezteti is őket.  

• Ha a csapat rátámad Navalra és testőreire vagy 
teljesen ellenségesen lép fel, akkor a testőrség közbelép. 
Naval és őrei kemény ellenfelek lehetnek, egyetlen pszi 
üzenet Rahimnak és a partinak egész biztosan meszeltek 
pár órán belül. 
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A HAMÍR PALOTA 
Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Cél: nyomozáshoz szükséges alapok kiosztása  
Gondolkodós szakasz, a játékosoknak össze kell szedniük 
minden nyomot, amit csak tudnak.  

Események, amelyeknek itt kell megesnie: 
- Minden a játékosokon múlik, így nincs kötelező esemény 

Egy kisebb palota a szikla meredek oldalának lábánál. Egyik 
oldalról a sobirai út nyüzsgése, másikról a Yam’ain wadi 
határolja. Magas falak veszik körül a gondosan ápolt kertet, 
aminek a közepén emelkedik a három szárnyból álló épület. 
Eredetileg nem a Hamír családé volt, alig egy évtizede 
kapták meg egy tartozás fejében az egyébként 500 évesnél is 
idősebb és természetesen számtalanszor átépített palotát. A 
pazar Hamír-palota híres a városban gazdagságáról és 
biztonságáról. A palotát mégis sikerült úgy megtámadni, 
hogy az őrség és a szolgák egy része nem is vette észre.  

Handout: Hamír palota leírás + alaprajz 

A Függelék 1-ben betettük a támadás részletes leírását, ez 
azonban csak a mesélőnek érdekes, kiegészítő információ. A 
karakterek szempontjából csak a nyomok fontosak.  

Az őrség frissen kinevezett parancsnoka várja a karakterek 
kérdéseit (az előző parancsnok a támadás áldozata lett). 
Mindenre igyekszik gyors és konkrét válaszokat adni, és 
hatáskörén belül segíteni a nyomozást.  

Rövid összefoglaló arról, hogy az őrök mit tudnak mondani: 

• Röviddel a támadás befejezése után vette észre a 
palota fala körül járőröző csapat az első holttestet a 
palota sarkában. Rögtön riadót fújtak, átkutatták a 
palotát, de nem akadtak a támadók nyomára. 

• A támadók valószínűleg a falon át jutottak a kertbe, és 
a szolgák szállásán keresztül érték el az emeletet, 
kikerülve a nagyterem őrségét. Közben végeztek minden 
útjukba akadó őrrel és szolgával. 

• Az áldozatok száma 36 fő: Hamír, 4 felesége, 3 
gyermeke, 1 eunuch szolga, 1 őrparancsnok, 1 pap, 3 
testőr, 12 katona. 10 palotaszolga. Az asszonyokat és 
gyerekeket csúnyán megcsonkították (orruk, fülük, 
ujjaik hiányoznak). 

• A könnyen mozdítható kincseket vitték el, abból is 
csak az értékesebbeket (ékszereket, ékkövekkel kirakott 
tárgyakat, stb.). 

• A palotában biztosan nincsenek árulók, a többség évek 
óta itt dolgozik. Rendszeresen átvizsgálják őket, még 
mágiával is kifürkészik, hogy nem sántikálnak-e valami 
rosszban.  

A palota őrsége (kintről befelé haladva): 

• Járőrök (4 fő, és 2 őrkutya), akik a palotát kívülről 
járják folyamatosan körbe. Egy csapatban mozognak. 

• Kapuőrök (6 fő) a főkapunál, ebből ketten veteránok. 

• Toronyőrök (2-2 fő) a falak sarkain épített tornyokban.  

• Kertőrök (3 fő és 1 őrkutya) 

• Palotaőrség (2-2 fő minden kertre nyíló ajtónál és 6 fő 
a tetőn) 

• Teremőrök (8 fő a nagyteremben) 

• Testőrök (2 fő Hamírnál, 1 fő a szerájban) 

• Tartalék (2-4 fő minden toronyban) 

Nyomok a palotában 
Az alábbi leírások helyszínekre bontva taglalják a nyomokat 
és a lehetséges eseményeket. A karaktereket az őrök hagyják 
kutakodni. Az őrök nyomai keverednek az eredetiekkel, így 
néhány esetben nehezebb érdemi információt szerezni, mint 
alapból logikusnak tűnne. Ezt próbálják a próbák nehézségei 
szimbolizálni, de persze el lehet tekinteni a dobálgatástól és 
szerepjátékkal megoldani a kérdést. 

Érdemes a palotában császkálás alatt az őrök beszélgetésébe, 
vagy a kérdésekre adott válaszaikba becsempészni pár 
utalást Hamír lehetséges ellenlábasaival kapcsolatban. Az 
őrség tagjainak ugyanis különböző elképzeléseik vannak 
arról, hogy kinek a megbízásából hajtották végre a támadást. 
Ilyenek lehetnek: 

• Ghaffali, aki köztudottan gyűlöli Rahimot, így Hamír 
is útjában lehetett. 

• Amund kémek a városban megkezdték tisztogatásukat. 

• Sobira ügynökei nyilvánvaló okokból. 

• Tiszta sor, a Papolók voltak, nem is lehetett más… 

A falon kívül 
Az egyik sarkon még ott áll a mozgó áruskocsi, megrakva 
tekercsbe csavart kelmékkel, mellette őrök vigyáznak. A 
kocsira feldobva az egyik őr hullája, vére átitatja a textilt. 
Sajnos a helyet nagyon összetaposták már az itt tébláboló 
őrök, így sokat nem lehet megtudni. 

Próba - Észlelés (+4) 
Siker: a kocsi használt, nem most pakolták fel a kelméket 
rá, tehát valakinek biztosan hiányzik. 

Próba - Észlelés (+0), mód: Élettan (af: +2, mf: +4), Nyomolv. (+1) 
Siker: Az őr teste még mindig kissé görcsben áll. Ha van 
a csapatban boszorkánymester, akkor az felismerheti az 
„Izzó idegek” varázslat tipikus jegyeit. Ha nincs, akkor 
méregre lehet következtetni. 
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A kapu jobb oldalán lévő sarkon, a falon vérnyomokat lehet 
észrevenni. Akkor találhatják meg, ha kívülről figyelik a 
falat. 

Próba - Észlelés (-1), mód: Nyomolvasás (+2), Mászás (+1 / 20%) 
Siker: A falon mászókarmok nyomai és nem túl feltűnően 
véres foltok találhatóak. Ketten másztak itt le, az egyik 
súlyosan sebesült. Valószínűleg a törzsén sérült, de lehet, 
hogy a karján is.  

A hátsó sarki őrtorony 
A tornyok 3 szintesek. Ajtajuk a kertből nyílik, csigalépcső 
vezet belül az emeletekre. Mindhárom szinten egy-egy 
szoba. Az elsőn lévő szoba amolyan pihenő, itt alszanak a 
tartalékosok. A második emelet a falmagasság szintje, ide 
húzódnak vissza az őrök a homokvihar, vagy a túlzott meleg 
elől. Általában mindketten kint strázsálnak a falon, figyelve 
a fal külső oldalát a sarok mindkét irányában. 

A földszint üres, két halott a pihenőszobában, egy a legfelső 
szinten az őrszobába behúzva. A pihenőben a két őrt 
álmában érte a halál. Esélyük sem volt. A fenti toronyőrrel 
valószínűleg dobótőr végezhetett, de van egy égésnyom a 
mellkasán is. 

Próba - Észlelés (-4), mód: Élettan  (af: +1, mf: +3), Tűzvar. (+6) 
Siker: A tőr mellett egy forró nyílvessző (vagy még 
inkább tűznyíl varázslat) tette biztossá, hogy az őr halkan 
adja meg magát az enyészetnek. A falon érte a halál, 
majd testét behúzták a szobába. 

Kapu melletti őrtorony 
A földszinti pihenőben két őrt öltek meg álmában. Az első 
emeleti pihenőben hever a pap teste, nem adta könnyen 
magát (szétdúlt ágy, felborult szekrény, széttört asztal). A 
felső szinten újabb két őr, a torkukat vágták el (itt nincs 
dulakodásnak nyoma). Mindenkit kifosztottak. 

Próba - Észlelés (-3), mód: Nyomolvasás (af: +3, mf: +6) 
Siker: A pap felriadt álmából és varázslattal támadt a 
behatolókra. Két támadó lehetett, amelyikből az egyik 
nekivágódhatott az egyik szekrénynek, ami rádőlt. A 
másik harcolni kezdett a pappal, valószínűleg belharcban, 
vagy birkózva, hogy gátolja a papot a varázslásban. 
Kapott is egy súlyos sebet (túlütés). Az ágyra estek 
mindketten, majd a másik támadó a romokból 
kikecmeregve hátba döfte a papot.  

Próba - Észlelés (+0), mód: Nyomolvasás (af: +3, mf: +6) 
Siker: A fenti két őrt meglepetésből, hátbaszúrás 
képzettséggel végezték ki. Azonnal meghaltak. Testüket 
behúzták a szobába és elfoglalták helyüket. Vérnyomok a 
falon, az egyik támadó komolyan megsérülhetett 
korábban. 

A kertben 
A kert teli pálmafákkal és különleges, sivatagtűrő bokrokkal. 
Elég fedezék akad ahhoz, hogy képzett tolvaj eljuthasson 

észrevétlen a külső faltól az épületig. A szolgák ajtajától 
nem messze összecsapás nyomai, a homok és a bokrok 
széttúrva, öt őr teste (egyikük a testőrparancsnok) és egy 
őrkutyáé. A testek csúnyán megégtek (leginkább 
lábmagasságban), de vannak rajtuk fegyver okozta sebek is. 
Furcsa, hogy nem vette észre senki az összecsapást, vagy a 
lángokat. 

Próba - Észlelés (+0), mód: Nyomolvasás (af: +1, mf: +2), 
Tűzvarázsló (+4), Varázsló (+2) 
Siker: Tűzszőnyeg végzett velük, amit kiegészítettek a 
dobótőrök. A támadók megvárták, míg a kerti őrség az 
ajtó mellé ér és akkor nyitottak a nagy erejű varázslattal. 
A tűznek nem lehetett nagy fénye, mert akkor biztosan 
észreveszik a tetőn lévő őrök a tűz fellobbanását (sötétség 
varázs, vagy tűzvarázsló a támadók közt).  
Valószínűleg a támadók közül is megégett valaki, ami 
nem utal túl összeszokott taktikára. Erre bizonyíték az a 
megégett, nadrágszár darab, amit az egyik bokor alatt 
találni (letépte magáról a lángoló nadrág egy részét).  

Nagyterem 
A vaskos, gazdagon díszített kétszárnyú ajtó mögött 
hatalmas terem tárul a belépők szeme elé. A felső szintet 
dzsad stílusú oszlopok sora tartja, ami a terem nagy részét 
körülöleli, leválasztva azt a helyiség többi részétől. A 
nagyteremből több lépcső vezet a palota egyes szárnyaiba 
(Hamír, asszonyok, vendégek, szolgák). A belső szekcióba 
az oszlopok közt elhaladva, pár lépcsőfokot lelépve lehet 
eljutni. Az egész közepén egy méretes úszómedence foglal 
helyet, míg a szemközti oldalon a ház urának kialakított, 
trónusnak is beillő emelvény található. A medencét 
hétköznap deszkákkal és szőnyegekkel fedik le, így itt lehet 
fogadni a vendégeket, és itt tartják a vacsorák nagy részét is. 
Az külső íven egy kisebb emelvényt hoztak létre 
táncosoknak és zenészeknek. Az oszlopokon kívül szinte 
mindent szőnyegek és függönyök takarnak, a mennyezetet 
pedig mozaik kövekből kirakott jelenetek díszítik. 

Itt nem történt semmi. Az őrök ugyan hallottak zajokat, de 
azok nem sokban különböztek a szokásos zajoktól. Hamír 
hajlamos volt hatalmas perpatvart csapni semmiségek miatt. 
Az őrök ilyenkor inkább kerülik urukat, így történt most is.. 

Szolgák helyiségei 
Egyszerűen berendezett konyha, pihenésre alkalmas kisebb 
szoba és egy élelmiszer raktár. A külső ajtó masszív 
keményfa, fémeresztékekkel, belülről bereteszelhető, a 
támadók viszont fennakadás nélkül jutottak át rajta. 
Klasszikus behatolás nyomai, amelyet közelharci 
fegyverekkel hajthattak végre. Sok támadó, fegyvertelenek 
ellen, pillanatok alatt csendbe borították a szobákat. 

Próba - Észlelés (+0), mód: Nyomolvasás (af: +1, mf: +3) 
Siker: A támadók meglepetésből támadtak, lerohanták a 
bennlévőket. Dzsambiát, tőrt, északi stílusú egyenes 
kardot, és csatabárdot forgattak. Legalább öten lehettek. 
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Az emeleti díszterem 
A nagyterem feletti helyiség. A földszinthez hasonlóan 
gazdagon díszített: vastag kárpitok a padlón és a falakon, 
súlyos brokátfüggönyök az ablakok előtt, aranyozott 
díszítésű, festett oszlopok, domborműves, festett kazettás 
mennyezet. Körben kisebb szekrények, a szoba közepén 
asztalkák, zsámolyok, párnák, padlóvázák, szobrocskák. 
Minden bútor értékes, gazdagon díszített. A fiókokat 
kirántották a földre, a zsámolyokat felborogatták, 
padlóvázákat összetörték, falikarokat megrángatták, kitépték 
a falból. A padlón két testőr hullája, és egy hatalmas harci 
kutyáé.  

Próba - Észlelés (+0), mód: Nyomolvasás (af: +2, mf: +4) 
Siker: Nem sikerült meglepni a testőröket, akik uruk 
szobájából előjöttek a neszekre. A díszteremben csaptak 
össze a támadókkal. Képzettségükhöz képest túl sokáig 
tartott a harc, valószínűleg nem voltak összeszokottak a 
támadók, vagy nagyon elbénáztak valamit. A földön az 
egyik váza cserepei alatt találni egy hullámos pengéjű, 
kobramarkolatú tőrt is, amit a támadók felejthettek ott. 

Próba - Észlelés (-2), mód: Nyomolv. (af: +2, mf: +4), Élettan (+1) 
A sejk kutyája is csatlakozott a hirighez, valószínűleg 
komoly kavarodást okozva ezzel (tovább bírta, mint a 
testőrök). A szájában véres húscafat az egyik támadó 
combjából (túlütés). 

Hamír lakosztálya 
A lakosztály hasonlít a díszteremhez, de ha lehet még annál 
is díszesebb. A termet több kisebb részre osztják a plafonra 
szerelt függönyök, amelyek most megvagdosva mutatják, 
hogy a támadók merre keresték sietve a ház urát. Hamír az 
egyik ablak előtt fekszik, hason, hátát súlyos fegyver 
hasíthatta fel. A fegyver többször lecsapott, szinte a földhöz 
szegezte Hamírt. Rengeteg a vér. 

Próba - Észlelés (+0), mód: Nyomolvasás (af: +2, mf: +4) 
Siker: Hamír felébredhetett a harci zajokra, és az 
ablakhoz rohant. Nem érte már el, nem tudott segítséget 
hívni, mert valaki hátulról, csatabárddal és brutális erővel 
letaglózta. Az vágások szögéből és mélységéből ítélve 
nagyon magas, és irdatlan erejű kellett legyen a támadó. 

Próba - Észlelés (-4), mód: Nyomolvasás (af: +2, mf: +4) 
Siker: A győzelmet követően a támadók rendszertelenül, 
kapkodva fosztogattak. Valószínű, hogy összekaptak a 
zsákmány felett, mivel a harc még az őrök kiiktatása után 
is folyt. 

A nők és gyermekek lakrésze 
Az asszonyok és gyermekek szállását valószínűleg Hamír 
szobáján keresztül közelítették meg. A szeráj több kisebb 
szobából áll, mind a már megszokott díszítéssel ellátva. A 
falakon sokkal több a vékony selyem és más légiesebb 
textíliákból szőtt függöny és lelógó, ami a sarkokba és 
padlóra helyezett füstölők látványával, illetve a dzsad 
mintákkal faragott apácarácsokkal együtt különleges hatást 

kelt a látogatókban. A termeket nehéz tömjénillat és vér 
elkeveredő bűze lepi meg, szinte fojtogató a levegő. Egy 
testőr (lépcsőnél), egy eunuch, négy asszony és három 
gyermek teste hever absztrakt formákba csavarva. Az 
asszonyok és gyermekek testeit megcsonkították. Torkuk 
elvágva, orruk, fülük és ujjaik levágva. Az eltávolított 
darabok nincsenek meg, elvitték őket. Mészáros munka, a 
falak véresek, a vért szándékosan fröcskölte valaki a falakra 
és a padlóra, mintha élvezetét lelte volna a látványban. 

Próba - Észlelés (-2), mód: Nyomolvasás (af: +3, mf: +6), Bm. (+2) 
Siker: Egyetlen támadó végzett mindenkivel. A testőr 
ébren lehetett, és minden valószínűség szerint 
varázslattal, vagy méreggel béníthatták meg, majd 
elvágták a torkát. A többiekkel álmukban végzett a 
támadó, aki gyors fosztogatás után (felmarkolta a 
ládikákban rejlő ékszereket) különböző alakzatokba 
állította a testeket, majd megcsonkította őket. Gyorsan 
dolgozott, nem volt se túl erős, se túl precíz. A végén 
leült egy pamlagra és röviden szemlélte művét, majd az 
emelet irányába (masszív vérnyomokat hagyva maga 
után) távozott.  

Tető 
A tetőre a szolgák szállásáról induló csigalépcsőn keresztül 
lehet feljutni. A lépcsőt a tetővel fából ácsolt gyilokjáró köti 
össze. Fenn őrök strázsálnak, vászon féltetők alatt néhány 
asztal és szék társaságában. Időnként Hamír is megfordul itt 
vendégeivel: megcsodálják a kilátást, a naplementét, stb.  

Az őrök nem vettek észre semmit a támadásból. 

Ha mégsem úgy mennek a dolgok 
• Fontos, hogy a palotát a karakterek nem tudják többet 
meglátogatni, tehát a körbenézés egylövetű lehetőség. 
Ha el akarnák idő előtt hagyni a helyet, akkor 
figyelmeztesd őket, hogy az őrség távozásuk után 
nekikezd a hely kitakarításának. 

• Az őrök nem tesznek semmit, ami hatáskörükön kívül 
esik. A helyet megmutatják, a karaktereket nem 
zavarják, de ott vannak mindig velük, nem hagyják őket 
magukra, vagy nem nézik tétlenül, ha azok lopni, 
garázdálkodni próbálnának. Sokan odavesztek az éjjel, 
de még így is több mint 30 harcra kész (és 
megszégyenült) katona áll ugrásra készen. Ha kiüt a 
balhé, akkor megpróbálnak végezni a karakterekkel. 
Utólag majd megmagyarázzák, hogy mi történt. Vannak 
futárok és kürtösök is a csapatban: könnyedén tudják a 
városőrséget riasztani. 

• Rengeteg nyom van itt, csak végig kell járni. Ha még 
sincs ötletük, vagy nem foglalkoznak a nyomokkal, 
akkor próbáld meg az őrparancsnokot bevonni (vegyen 
észre ő valamit és mondja el a partinak). Próbáld az 
inaktívakat is bevonni, hisz mindenkinek van esélye 
Észlelés képességgel kiszúrni ezt-azt. 
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NYOMOZÁS HAMÍR GYILKOSAI UTÁN  
Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Cél: elcsípni legalább egy támadót, akiből információt lehet 
kiszedni. Az előző szakasz egyenes folytatása, de a játékosok 
akár ki is hagyhatják, ha Rahim és Hamír lehetséges 
ellenfeleit kezdik lenyomozni. 

Események, amelyeknek itt kell megesnie: 
- Minden a játékosokon múlik, így nincs kötelező esemény 

A parti innen több irányba is indulhat a talált nyomok 
alapján. Teli vannak nyitott szálakkal, rejtélyekkel. A partin 
múlik, hogyan folytatja a nyomozást, és ha sikerül elcsípni 
valamelyik gazfickót, akkor azt hogyan tudja szóra bírni.  

Szemtanúk 
A palota nyugati oldalán a házak között könnyen találhatnak 
szemtanúkat – két dzsad öregasszonyt ☺ –, akik embereket 
láttak átmászni a palotát körülvevő falon. Elmondásuk 
alapján rekonstruálható, hogy az északi saroknál két dzsad 
kölyök mászott le nehézkesen a falon, majd az egyik a vállán 
húzva segítette a másikat tovább. Mire felocsúdtak, a déli 
saroknál egy két lábon járó szörnyeteg ugrott le a falról 
(Wees) és feléjük rontott. Ijedtükben visszahúzódtak a 
házba, így másokat nem láttak, de sok dobogást hallottak az 
utcáról. Mire kimerészkedtek, már csak a katonákat látták 
fel-alá futkosni és szitkozódni. Ez úgy egy órája lehetett. 
Vagy talán kettő! Vagy mégis csak egy? ☺ 

A támadók lábnyomai 
A lábnyomokat és vércseppeket ki lehet még venni 
haloványan nyomolvasás képzettség, vagy valamilyen 
mágikus képesség használatával (ez utóbbit a mesélőre 
bízzuk). A kivehető nyomok a következők: 

• A kapu melletti toronynál (ÉNy-i sarok) 

o Af: a bazár felé indulnak a vér- és lábnyomok. 

o Mf: két pár csizmás nyom indul nagy mennyiségű 
vér kíséretében a bazár felé, majd a Dzselál levéltár 
előtt észak felé bevág a házak közé.  

Al-Jawadi és Tarik a Mirzá mecsetbe ment. A palota előtt 
nem mertek átvágni, ezért megkerülték a Dzselál levéltárat. 

• A hátsó torony alól (DNy-i sarok) 

o Af: nyugat felé a házak közé tart elég sok nyom. 

o Mf: nyugati irányban a házak közt indulnak 
nyomok, amelyek végül kétfelé szakadnak. Az 
egyik fele a Bazárig követhető, a másik fele az 
Aréna közelében veszik el a többi lábnyom és 
szemét közt. 

Wees és Sonn az arénába kísérik a sérült Rilavot, míg 
Tegrat, Roon és Figul a Bazárba tart, hogy elpasszolja a 
szajrét. Egy darabon velük tart Them is, de a Bazárban 
otthagyja őket és visszatér a palotába urához. 

Sérült támadók 
Ha a karaktereknek eszükbe jut, hogy a támadóknak 
valahova vinniük kellett a sérültjeiket, akkor a térképre 
pillantva feltűnhetnek a következő helyszínek: Mirzá 
mecset, Aréna, Temető.  

A támadók elfogása 
A korábban megszerzett információk alapján a későbbi 
fejezetben ismertetett helyszíneken találhatnak rájuk.   

Al-Jawadi és Tarik 
A két dzsad tolvaj a Mirzá mecsetbe megy gyógyításért. 
Egyikük, Tarik halálos sebet kapott, ezért azonnal otthagyták 
a palotát és nekivágtak a városnak. Nincs náluk elég pénz, 
így a mecsetben nem segítettek rajtuk. Sietniük kellett és egy 
kis Dzsah szentélybe húzódtak vissza a mecset közelében. 
Jelenleg a gyógyítás árán alkudozik Al-Jawadi a helyi 
Dzsah-pappal.  

Ha a csapat a Mirzá mecsetnél érdeklődik, akkor könnyen 
kiderülhet, hogy nemrégiben ott járt a két fiatal. Azt is 
megtudhatják, hogy ezzel a sebbel nem juthatott messze a 
páros. Már csak kérdezősködni kell, hogy hová mehettek a 
környéken. A Vörös Félhold Vendégház lehet az elsődleges 
célpont, a Dzsah szentély pedig épp mögötte található. 

Ha megtalálják őket, akkor Al-Jawadi menekülni próbál, 
cserbenhagyja társát. Ha elkapják, meggyőző fenyegetés 
ellenében megtörik. 

Tarik könnyen megtörhető, gyógyítást ígérve neki a 
karakterek bármit kiszedhetnek belőle.  

Rilav 
A combján súlyosan megsérült. Az Arénába ment (We’es 
támogatta), hogy egy ottani felcsert béreljen. Hamdi mutatta 
meg neki, hová menjen. Szerencsétlen nem sok zsákmányt 
tudott magával cipelni, de legalább egy felcserre futja neki.  

Hamdin keresztül, vagy egyszerűen csak az Arénában 
kérdezősködve megtalálhatják őt. Rilav nagyon peches, mert 
sebeivel együtt egy lassan ható, de gyilkos mérget is 
beszedett az összecsapásban (az őrparancsnok fegyvere 
mérgezett volt). Ha a csapat nem találja meg 2 órán belül, 
akkor meghal, mert az arénában nem jönnek rá időben a 
gyengeség okára. 

Lelkileg hamar megtörik, mert bűntudata van, „nem így 
kellett volna történnie. Azt mondták neki a támadás előtt, 
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hogy „senki nem fog meghalni”. Ehhez képest kész 
mészárszék lett a vége, ráadásul az „Al Bahra Karemmel 
kezelt dög” is jól elbánt vele. Egyre gyengébbnek érzi magát 
és lelki feloldozást keres.  

A kutya persze nem kapott Al Bahra Karemet, csak jól 
képzett és meglepetésből támadt a tolvajra. 

Rilav tud egy fontos infót, amit a többiek nem: a megbízó 
szerinte honfitárs volt (tehát pyarroni). 

Tegrat Melkias 
Az aréna környékén lebzsel, estére pedig szállására, a 
„Shibara” tavernába húzódik vissza.  

Fenyegetéssel nem sokra mennek, nem értékeli túl sokra 
saját életét. Pénzzel azonban lefizethető. 

We’es 
Enyhe vágott seb van a jobb karján, de vígan él és költi 
frissen szerzett zsákmányáért kapott pénzét. Az Arénába 
kíséri Rilavot, majd rabszolgapiacon próbál szerencsét. 
Sikerrel jár és visszatér a „Hurik öle” tavernába, ahol 
pénzben játszik és fogadásokat köt.  

Ha Wees-t sikerül sarokba szorítani, akkor beszélni fog, de 
nem adja könnyen magát.  

Sonn 
Az Arénába tart a többiekkel. Érdeklődik a versenyek iránt, s 
frissen szerzett vagyonát is próbára tenné pár körre. 
Magának sem vallaná be, hogy részben Rilav mitt marad az 
Arénában. Délben benéz hozzá, de addigra társa meghal. 
Visszatér hát a Pyarroni fogadóba, s egész este ott is marad.  

Kissé eszelős, így sem fenyegetés, sem meggyőzés, sem 
erőszak nem működik vele szemben. Csak mágiával 
szedhető ki belőle, amit tud.  

Ha a csapatban van a renegát tűzvarázsló JK és Sonn erre 
rájön, akkor előjön belőle a teljes fanatizmus. Még vert 
helyzetben is átveszi a fenyegető pozíciót és ha lesz 
lehetősége azonnal feldobja a karaktert az ordani követnél. 

Roon és Figul Firat 
A Bazárban töltik a délelőttöt, eladják a zsákmányt, majd 
beülnek a „Hurik ölébe”, hogy reményeik szerint 
megduplázzák a szerzett pénzt egy kis mesterségesen 
generált szerencse segítségével.  

Kiszolgáltatott helyzetben hajlandóak beszélni, de 
bántatlanságot és titoktartást kérnek cserébe. 

Them al Varkose 
A pyarroni követ (Yiens Endrill) embere a Bazárig kíséri 
Roont és Figult, majd szinte észrevétlenül felszívódik. 
Útközben hátrahagyja az egyik sikátorban kaftánját, majd 
visszatér a palotába jelentést tenni és átadni a Kulcsot 
Endrill részére. 

A megszerezhető információk 
Egy névtelen fickó bérelte fel őket. Nem mutatkozott be, ők 
sem kérdezték a nevét. Az illető mindenkit az Aréna 
környékén vagy a Pyarroni Fogadóban szedett össze, tehát a 
támadó csapat nem minden tagja ismerte előtte egymást. 
Felületes személyleírást tudnak adni a megbízóról: magas, 
vállas férfi, dzsad tunikát és emámét viselt. Arca takarásban 
volt, de látható volt így is hogy nem sivatagi ember.  

Ő Endrill jobbkeze, Them al Varkose. Pyarroni 
származására csak Rilav szavai szolgálhatnak bizonyítékul. 

A megbízó mondta meg a célpontot, az időpontot, és 25 
aranyat kaptak előlegbe összesen. Emellett egy hevenyészett 
palota-alaprajz (jelezve az őrök várható elhelyezkedését és 
mozgását) segítette a behatolást. A megbízás célja bejutni a 
megbízóval együtt, és lehetőleg összecsapás nélkül kihozni 
egy kisebb tárgyat. Ezt megszerzi maga a megbízó, nekik 
csak biztosítani kell a bejutást és a terepet. A helyszínen 
szabad fosztogatást beszéltek meg, ha a tárgy már megvan.  

A megbízó célzást tett arra, hogy ha jól sikerül az akció, 
akkor másnap egy hasonló, de még jövedelmezőbb feladatra 
is szívesen látja őket. Az akció a Murad-bankházzal és az 
Arénával van valahogyan kapcsolatban.  

A másnapi feladat meglebegtetése szándékos dezinformáció.  

A behatolást, a harcot és fosztogatást részletesen el tudják 
mesélni. A megbízó velük ment be, de ahogy megszerezte a 
ládikát, visszahúzódott a bejutási pontra. 

Semmilyen Kulcsról nem hallottak. 

Ha mégsem úgy mennek a dolgok 
• Sokféle bakit elkövethet a parti, kezdve a város, vagy 
egy helyszín őreivel való összekapásával, ezeket 
rutinból kezeli a mesélő.  

• Ha béna a parti, akkor be lehet dobni a sérülteket, 
vagy azt, hogy a zsákmányt biztosan el akarják 
passzolni, esetleg azzal fizetnek valahol (Aréna, Hurik 
öle, Shibara). 
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HAMÍR ÉS RAHIM ELLENFELEI 
Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Cél: lehetséges főellenfelek latolgatása, a nagyobb kép 
megismerése. 

Események, amelyeknek itt kell megesnie: 
- Minden a játékosokon múlik, így nincs kötelező esemény 

Nyomozási szálak, amelyek igazából túlnőnek a karakterek 
lehetőségein, ezért nem lehet konkrétan használható 
dolgokat kideríteni. A legjobb irány persze a külhoni 
követek vonala, de ezt nem szabad erőltetni. A játékosok 
magukban kialakítják a lehetőségek valószínűségi 
sorrendjét. Ha túl jól tippelnek, akkor elhibáztál valamit. ☺ 

Hamír napirendje 
Utánanézhetnek, hogy Hamír sejk kikkel találkozott az 
elmúlt napokban. Ezeket az információkat Hamír 
lakosztályából (naptár), a testőrségtől, vagy Navaltól is 
tudhatják meg.  

Hamír az elmúlt hetekben nem sok vendéget fogadott. A 
szokásos munkáját végezte: intézte a palota apró-cseprő 
ügyeit, sokszor beszélt Rahimmal, felügyelte a dzsad 
bankházak működését, illetve a kémhálózat kiépítését 
szervezte nagy lendülettel.  

Négy magas rangú tisztségviselő járt nála, akik mind 
előkészítő látogatáson vettek részt, hogy bejussanak a 
nagyvezír elé:  

• Az ordani legátus: Seren Prae, a Tűz Hordozója. 

• Erone (Kereskedő Hercegségek) követe: Venere 
Maldini. 

• A pyarroni diplomata: Yiens Endrill. 

• A shadoni diplomata: Aurim atya, egy inkvizítor. 
(leírásukat kicsit lejjebb, a Lehetséges rosszakarók 
közt találod) 

Utolsó vendége pedig Muradin, egy abadanai kereskedő 
volt, aki a Kulcsot hozta Hamírnak. 

Lehetséges rosszakarók 
A játékosokban bizonyosan felmerülnek olyan kérdések, 
mint a „Kinek lehet útban Rahim? Ki akarhatott rosszat neki 
a kulcs ellopásával?” Ezekre sok válasz felmerül, mert 
Rahimnak sok ellenlábasa akad, de önmagában egyik sem ad 
magyarázatot: 

• Ghaffali, a városőrség vezetője. 

• A hamedi alvilág, a Papolók, vagy a Rózsák. 

• A szomszédos emírek (elsősorban Sobira). 

• Az amundok. 

• Az itt lebzselő külhoni követek. 

• Független kalandozók. 

Ghaffali 
Terméketlen vonal Ghaffali után nyomozni. Napjának döntő 
részét az emír palotájában tevékenykedve tölti. Szállása is 
ott van, így csak a város ügyeit intézve (pl: terepszemle) 
hagyja el a palotát. A karakterek pedig nem nagyon 
juthatnak be. Ghaffalinak van öt elsőtisztje, de ezeket is 
nehéz megközelíteni.  

A kapitányról Naval tud a legtöbbet mondani. Ha mélyebben 
belemásznak a kérdésbe, akkor egy kis improvizálás nem 
árthat. Annyi mindenesetre elég gyorsan ki kell jöjjön, hogy 
Ghaffali nem elég aljas és ravasz egy ilyen akcióhoz. Ha van 
is köze a Kulcs elrablásához, akkor sem ő mozgatja a 
háttérben a szálakat. 

Rózsák 
Reménytelen nyom. Bármilyen alvilági kapcsolaton, vagy 
Navalon keresztül megtudható, hogy a Rózsák klánja a 
jelenlegi helyzetben legyengült és nem képes befolyásolni a 
város eseményeit.  

Ennek viszonylag egyszerű oka van, a klán úgy döntött, 
hogy megszökik az amund fenyegetés elől és odébbállt. 

Papolók 
A Papolók feje Jazíd sejk, vagy esetleg az ő tudta nélkül 
babérokra törő valamelyik alvezére (jobbkeze és tanácsadója 
Abú’l Musztain, balkeze és hadvezére Bakr) szervezhette a 
támadást. 

Az alvilág keze mindenhová elér. A játékok és a sok idegen 
kedvez a klánnak, ráadásul a Rózsák is felszívódtak. 
Jelenleg legnagyobb bajuk épp a nem várt lehetőség, a 
terjeszkedés leszervezése. Nincsen közük Hamír 
meggyilkolásához, de ezt a csapatnak kideríteni nem lesz 
egyszerű. 

A leghasznosabb információkat ezzel kapcsolatban a Bazár 
környékén tanyázó Ghazitól lehet beszerezni. 

Emírségek 
Ha tudná bárki, hogy milyen ügynökeik vannak itt más 
emírségeknek, akkor azok az ügynökök már bizonyára nem 
élnének. Olyan követek pedig jelenleg nincsenek a városban, 
akiknek elég hatalmuk és befolyásuk lenne ezt az akciót 
megszervezni. Naval gyakorlatilag kihúzza a számításból 
őket, persze a parti ettől még nyomozhat irányukban. ☺ 



Az idő fogságában – SR2008 23�

 

 

 Vezércsel 
 

23. Magus Verseny 2009 

Amundok 
Itt bejöhet minden mese és szóbeszéd az amundokról. A 
városi lakosság többsége retteg ugyan tőlük, de nem érzékeli 
a közvetlen veszélyt, amit egy amundokkal vívott háború 
okozhat. Amundokat senki nem látott, vagy aki látott, az 
hallgat róla (és bőszen imádkozik Galradzsához, hogy 
vezesse tévútra az amundokaz). Épeszű ember pedig nem 
nagyon hiszi, hogy az amundokkal bárki lepaktálna a 
városban. Lárifári, dzsadul sem tudnak! Honnan is 
tanulhattak volna meg? 

Kalandozók 
Lehetnének, de nem illik bele a Kulcs elrablása a sztoriba. 
Ez ugyanis olyanra vall, aki eleve tud róla, és akinek a 
Kulccsal konkrét célja van. A kalandozók pedig nem 
ilyenek. Ha volt is a gyilkosok közt kalandozó, akkor is a 
megbízót kell megtalálni, aki kiadta a parancsot. 

Külhoni követek 
Az ordani legátus, Seren Prae, a Tűz Hordozója. Kétszer 
tárgyalt Hamírral, egyszer pedig Rahimmal. Hivatalosan az 
ordani kereskedőút biztonságáról beszéltek, de Naval 
gyanúja szerint a kincsek menekítése a fő diplomáciai célja. 
(Vörös Félhold Taverna) 

A Kereskedő Hercegségek (Erone) követe, Venere Maldini. 
Eddig nem találkozott Rahimmal, de Hamír már fogadta 
otthonában. Sajnos céljai ismeretlenek, hisz Hamír idő előtt 
elhalálozott. 
(Pyarroni Fogadó) 

A pyarroni diplomata, Yiens Endrill Rahim vendégségét 
élvezi. Többször is tárgyalt már Hamírral és Rahimmal, 
Pyarron segítségét ajánlja a kincsek ideiglenes megőrzésére. 
(Haszra-palota) 

A shadoni diplomata, Aurim atya, egy inkvizítor. Ő szintén 
Rahim vendége, a Haszra-palotában kapott szállást. Egyetlen 
tárgyalása a nagyvezírrel kudarcba fulladt, állítólag az atya 
rosszulléte miatt. Hamírral hosszú előkészítő tárgyalásokat 
folytatott, de Hamír az igazi célját eddig nem tudta 
kipuhatolni. Gyanús, hogy az ő is a kincsek miatt érkezett. 
(Haszra-palota) 

Leírásaik a Nem Játékos Karakterek fejezetben találhatóak. 

Ha mégsem úgy mennek a dolgok 
• Ismét sok olyan hiba jöhet közbe, amire előre nehéz 
felkészülni. A diplomáciai perpatvar kavarása, jelentős 
személyiség megfenyegetése nagyon veszélyes játék és 
ezt a karakterek is tudják. 

• Esztelen vállalkozás lenne az emír palotájába 
behatolni. Már a Hamír palotához is kellett legalább egy 
használható rajz, meg a helyi biztonsági intézkedések 

ismerete. Az emír palotája ennél sokkal jobban védett 
(főleg mágikusan, mert több a varázshasználó). 

• Alvilágba besétálás (Tolvajvár): Gyönyörű öngyilkos 
akció, de egy kis mesélői jóindulattal talán meg lehet 
úszni. A Lidérctanya viszont nem játék, az biztosan 
végzetes a karakterek számára. 
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NYOMOZÁS A VÁROSBAN 
Ez a rész gyakorlatilag kiegészítője a történeti részeknek, 
ezért sem időtartamot, sem célt nem tudunk meghatározni. 

A történet három tengely körül forog: helyszínek, NJK-k, 
események. A nem-játékos karakterek javarészt a hozzájuk 
kapcsolódó helyszíneken tartózkodnak, így az egyszerűség 
kedvéért azokon keresztül ismerhetjük meg őket és a köréjük 
csoportosuló eseményeket. 

Az összes itt található információra igaz, hogy 

• Alapvetően csak a kapcsolatoknak hajlandóak 
teljeskörű információt adni. Van egy-két kivétel, ott ez 
fel van tüntetve. 

• Csak akkor mondják el azinformációt, ha a játékos 
konkrétan rákérdez (ha a játékosok elakadnak, akkor 
természetesen mesélő elmondathatja vele). 

• Ahol fals infó szerepel, ott az NJK sem tudja, hogy az 
általa ismert információ nem igaz vagy félrevezető. 

• Egyes NJK-k fizetséget is elvárhatnak valamilyen 
formában. 

Nagyvezíri palota 
Szelim-palotának is nevezik első építtetőjéről, ám általában 
csak a nagyvezír otthonaként emlegetik a szikla lábánál 
elterülő hatalmas épületegyüttest, ami lentről óvja a fent lévő 
emíri palotát. (Mások szerint a mindenkori nagyvezírek 
ezzel is el akarták szigetelni az uralkodót a néptől és a 
tényleges hatalom-gyakorlástól.) 

Zegzugos utcácskák veszik körül minden oldalról, három 
ember magas falait belülről benőtte a lonc és a vadrózsa. 
Utóbbi olyan tömör falat alkot, hogy még aki fel is hág a 
kőfalakra, akkor sem tud sehol leereszkedni a mögötte 
elterülő pompás kertekbe. 

A rózsasövényen túl ápolt pázsit, díszcserjék, gondosan 
metszett pálmák találhatók, ám alaposan megritkulnak a 
belső falak közelében. Ebben a külső részben rendszeresek a 
kutyás őrjáratok (három-négy véreb egy-két pecér 
társaságában), de a feladatuk leginkább arra korlátozódik, 
hogy kizavarják a koldusokat, utcakölyköket, akik időről 
időre belógnak ide, holott arra csupán a nyugat felől nyíló 
nagykapun keresztül lenne lehetőség. Ezen keresztül járul a 
nagyvezír – még inkább a megbízottjai – elé minden hamedi 
és külhoni, akinek bármiféle ügyes-bajos dolga van. A 
nyugati nagykapu mögött rendszeresen tömött embersor 
kígyózik, akik némi adománnyal próbálják – sokszor sikerrel 
– elérni, hogy a nagytiszteletű eunuchok előre sorolják őket. 

A belső falon belül helyezkedik el a tényleges palota, amely 
hét nagyobb épületből, számtalan pavilonból és a közöttük 
elterülő kertekből áll. 

Az első, legnagyobb épület a Kérelmezők háza, amely 
egyben az emírség igazgatási központja. A szorgos 
írnokseregek itt állítják ki a hiteles iratokat, itt vetik ki az 
adót, ezen keresztül folyósítják a szükséges összegeket 
szinte minden célra, és itt szedik be a különféle díjakat, 
vámokat és adókat (az emírség lakói felettébb szívesen 
fizetik meg itt az adójukat, főleg, ha valamit el akarnak 
intézni a palotában!) 

A második, szintén impozáns méretű, de némileg kisebb 
épület a Követek Háza, ahol a külhoni vendégeket 
szállásolja el a nagyvezír, ha azok nem nyernek bebocsátást 
az emír palotájába (ami felettébb gyakran megesik). 

Mögöttük található az a körbefutó, de viszonylag alacsony 
épület, ami elválasztja a két külsőt a többitől, ez a Fegyverek 
Háza és a nagyvezír személyes testőrségének, valamint a 
palota őreinek szállásait, raktárait, kiszolgáló-helységeit 
(konyha, fürdőház, istálló, stb.) fogja össze. Ennél beljebb 
közönséges halandó ritkán jut, e mögött a csend és a kellem 
honol, ahol nyüzsgésnek és sietségnek ritkán van helye. 

A másik négy épület egy négyszög sarkain helyezkedik el, 
egy szökőkutakkal és dísznövényekkel bőven meghintett 
kertet közrefogva a mecset, a kincstár, az Örömök Hona (a 
hárem) és a Tudományok Háza. Utóbbiba könyvtár, levéltár, 
alkímiai laboratóriumok, patika, és hasonlók kapnak helyet. 
Itt élnek és dolgoznak az emírség legkiválóbb tudósai és 
művészei, akik egyszerre szolgálják a nagyvezírt és 
családját, mint orvosok, tanácsadók, oktatók, filozófusok, 
festők, poéták, szobrászok. Meglehetősen nagy szabadságot 
élveznek, gyakorlatilag csak az Örömök honába nem tehetik 
be a lábukat két-két jól felkészített eunuch szolga kísérete 
nélkül. Utóbbiak közül nem egy valamilyen titkos 
hagyomány beavatottja. 

Naval, Rahim jobbkeze 
(kapcsolat: Azim, Kerall, Lirian, Narmina Rommir) 

… de még inkább Rahim Szája, ahogy a hamedi köznyelv 
nevezi. Sokan egyszerű lótifutit látnak benne, aki hozza-
viszi a nagyvezír parancsait, holott ő ennél sokkal több. 
Helyesebb lenne Rahim szemének és fülének nevezni, mivel 
a kellemes, de inkább jellegtelen külsejű fiatalember szinte 
mindenkivel megtalálja a hangot, mindenhova bejut és 
mindenki megnyílik neki, így remekül el tudja látni a 
nagyvezír nem hivatalos kémfőnökének szerepét. Pedig 
valójában két urat szolgál: Rahimot és az abadanai dzsenn 
uralkodóházat. 

Maga is abadanai származású, egy többszáz éves kereskedő-
dinasztia sarja, aki sokat utazott a világban. Egy ilyen út 
során találkozott Rahimmal, aki történetesen tudja, hogy 
Naval Abadanát is szolgálja, de egyrészt kedveli a 
fiatalembert, másrészt tudja, hogy jobb egy ismert kém, mint 
egy ismeretlen. Az Ibarában szokatlan is lenne, ha egy kém 
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csak egy urat szolgálna. Vagy időnként nem fogadna el 
baksist. 

Kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, úgy a 
városőrségen, mint az alvilágon belül, de családja révén 
szoros kapcsolatban áll számos kereskedővel és bankházzal 
is. 

Arányos termetű, jóképű fiatalember, aki simára borotválja 
az arcát, ám haját félhosszúra növesztette. Bő köntösökkel 
fedi el testét, így leplezve akrobatákat megszégyenítő 
alkatát. Közeli ismerősei tudják róla, hogy éjszakánként 
sokat gyakorol, de a városban szinte mindenki meglepődne, 
ha kiderülne róla, hogy gyors mozgású, veszedelmes harcos. 
Mivel tanácsadói szerepéhez nem illenek a látványos 
fegyverek és egyébként is sokat ad az álcájára, dzsambiával 
és puszta kézzel küzd. Végszükség esetén komoly mentális 
erejét is beveti, de egyébként igyekszik szellemi képességeit 
(is) leplezni. 

Az általa ismert információkat az eligazításnál szerepeltettük. 

Musztafa Rahími, számadó aga 
Hájas, kopasz, idős dzsad férfi. Igazán jókedélyű, szellemes 
és művelt ember, aki ugyanakkor pontosan tisztában van 
azzal, hogy nem vezéregyéniség, így önként vállalja a háttér-
támogató fontos, de nem látványos szerepét. Az ő kezébe 
futnak össze az emírség gazdaságának szálai, de dzsadhoz 
képest példátlan tisztességgel viszonyul ehhez. Mivel nincs 
családja, Rahim el Haszrához hasonlóan valóban az emírség 
javáért dolgozik. Jobb lábára sántít, így bottal jár. 

• Infó: A shadoni diplomata, Aurim atya nagyon öreg, 
és elég beteg, nem bírja a sivatagi éghajlatot. Félnek 
tőle, hogy elpatkol, ezért minél hamarabb haza akarják 
küldeni. Nem jó, ha egy diplomáciai személy idegen 
országban elhalálozik, még a végén a nagyvezírre 
fogják. 

• Fals infó: Erone követe (Venere Maldini) még mindig 
nem nyert meghallgatást Rahim előtt. A nagyvezírnek 
nem tetszik a diplomata, ezért húzza a meghallgatást.  

Valójában semmi ilyenről nincs szó, csak Rahim puhítja 
Erone követét. 

Mirzá mecset 
A legnagyobb hamedi mecset, amely nevét a Hagyományos 
út prófétájáról, Abd ibn Mirzáról neveztek el. Méreteiben 
nem vetekedhet az abadanai, vagy az abu baldeki 
mecsetekkel, de a hozzáértők szerint rendkívül arányos és 
nagyon szép élénk-kék kerámialapok díszítik kupoláját, míg 
belül zöld-sárga és kék csempék és jókora mozaikok díszítik. 
Fürdőház, vendégház és egy kisebb levéltár tartozik hozzá. 
Jelenleg egy Doldzsah-pap a vezetője, bizonyos Umar ibn 
Rumirá. 

Umar ibn Rumira, a Mirzá mecset főpapja, 
Doldzsah-pap 
(kapcsolat: Jamal) 

Méltóságteljes, élete delén túl lévő, de életerős férfi. Kimért, 
nem könnyen barátkozó, zárkózott alak, jellemző módon 
legközelebbi barátja a városban Gerdewin Dorel, akivel 
éjszakába nyúló sakkjátszmákat szoktak folytatni. Az 
egyszerűséget kedveli, de főpapként adnia kell a 
külsőségekre. Pozícióját szolgálatként és nem ajándékként 
fogja fel. Unokaöccsén kívül nincs családja, de Rahmant 
ahol tudja, segíti. Mind a tudományos, mind a politikai 
életben otthonosan mozog, ráadásul fiatalabb éveiben sokat 
utazott. A fanatizmust nem tartja helyesnek, de jó 
politikusként igyekszik kihasználni a benne rejlő 
lehetőségeket és keményen fellép a város vallási életét 
fenyegető veszélyekkel szemben. 

• Ha a JK-k nem mondják, ő akkor is tudja, hogy valami 
tolvajlás-ügyben nyomoznak. Állítása szerint Doldzsah 
sugallta neki (így is van, egyszerűen megérezte). 

• Infó: Ha ő lopni próbálna, nem ma hajnalban tette 
volna, hanem holnap éjjel, mert érzése szerint Doldzsah 
kedve aznap különösen kedvez a tolvajoknak. 

• Infó: Amennyiben a JK-k felvilágosítják őt a rablásról, 
és szép summát áldoznak a mecsetnek (50-100 aranyat, 
ennyi pénzük nincsen, Navalhoz kell fordulniuk pénzért, 
aki adhat, de meg kell győzni), Umar megkéri Doldzsah-
ot, a Tolvajok Istenét, hogy adjon jelet, útmutatást a 
Kulcs tolvajainak irányába. Ezt a dobást lehet 
befolyásolni azzal, ha Doldzsahnak pénzt ajánlanak a 
karakterek. 

Az eredmény k100-al dobva (+1%/aranyanként): 

01-20: Doldzsah nem hallotta meg kérését, mert tolvajokkal 
szemben használta. 

21-40: Doldzsah meghallotta kérését, de nem szívesen fedi fel 
tolvajok kilétét, csupán annyit árult el, hogy a háttérben 
nem sivatagi emberek, hanem külvilágiak állnak. 

41-60: Ugyanaz, mint az előző, de azt is elárulta, hogy újabb 
rabláshoz készülődnek, holnap hajnalban. 

61-80: A tolvajlás hátterében egy nagy ország embere áll, de hazája 
tudta nélkül. Holnap hajnalban – nem feltétlenül 
személyesen – újabb rablást fog elkövetni. 

81-95: Ugyanaz, mint az előző, a következő kiegészítéssel: az illető 
ráadásul a nagyvezír vendégszeretetében fürdik. 

96-00: Ugyanaz, mint az előző, a következő kiegészítéssel: 
valamilyen ismeretlen ősi hatalom lapul a háttérben, és 
irányítja ezt az embert. 

Dzselál levéltár 
El Hamed nem csak fontos kereskedelmi csomópont, hanem 
a dzsad művészet egyik fellegvára is. A kereskedelemmel 
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járó gazdagság és a kultúrák találkozása élénk, színes 
művészeti életet hozott létre. Ennek egyik eredménye a 
levéltár, amit 600 évvel ezelőtt alapított az akkori emír. A 
gyűjtemény azóta csak nő, köszönhetően főleg annak, hogy 
a kezdetek óta Galradzsa védnöksége alatt áll, és a hamedi 
származású Galradzsa-papok időről időre a levéltárnak 
adományozzák az utazásaik során összegyűjtött 
értékes/érdekes könyveket, tekercseket. Al Abadanán kívül a 
legnagyobb, nyilvános mágikus levéltár, amit bárki igénybe 
vehet, némi pénzbeli áldozat ellenében. Vezetője egy 
rettentően öreg Galradzsa-pap, bizonyos Abdul Husszejn, 
akinek vándorévei már véget értek és tulajdonképpen már 
csak a halált várja, de hogy addig se tétlenkedjen, ellátja a 
levéltár vezetésével kapcsolatos teendőket. Keze alatt 
féltucat dervis dolgozik, szedi be az áldozati pénzeket és 
gondoskodik az értékes iratokról. 

Az impozáns oszlopsorral díszített épület tornyánál csak a 
mecset tornya nyúlik magasabbra. 

Abdul Husszejn, levéltáros, Galradzsa-pap 
(kapcsolat: Jamal, Darfius) 

Hajlott hátú dzsad aggastyán. Teljesen kopasz fejét apró 
májfoltok pettyezik, arasznyi hosszú kecsekszakálla már 
hófehér. Tiszta, elegáns szabású ruhákat hord, amikre 
ezüsttel és arannyal kalligrafikus idézetek vannak hímezve. 
Közelre már nem lát jól, ezért olvasáshoz látüveget hord. 
Hihetetlen lexikális tudással rendelkezik és az érdemesekkel 
szívesen meg is osztja azt; hogy kit talál érdemesnek, azt 
leginkább az határozza meg, hogy az adott személy milyen 
jól ismeri a dzsad tudományos munkákat. 

• A levéltár szolgálatait csak pénzért bocsátja 
rendelkezésre, kivéve, ha az adott JK ismerőse. 
Máskülönben egy irat megtekintése egy ezüst, a 
mágikus vagy rendkívül értékes iratok megtekintése 
csak engedéllyel történhet. 

• Infó: Megtekinthető – de csak ha engedélyt szereznek 
Navalon keresztül – a Hamír-palota és bármelyik 
hamedi bankház alaprajza. Az alaprajz nem tartalmazza 
a belső védelmi rendszereket, így a labirintust sem. 

• Infó: Legenda / pletyka szinten információ szerezhető 
a régi iratokból az egyes bankházak által őrzött 
kincsekről. A Murad-bankházban főleg drágaköveket és 
nemesfém tárgyakat halmoznak, a Hamed-bankház az 
egész emírség vagyonát őrzi, a Haszra-bankház – mely a 
legrégebbi az összes közül – különleges kincseket és 
ereklyéket rejt. 

• Infó: Iratokból, vagy rákérdezéssel a levéltárostól 
megtudható. A dzsad bankházak mindegyike teljesen 
egyedi tervezésű. Lehetetlen, hogy egyetlen kulcs nyissa 
mindegyiket. 

Hamdi, dervis, Galradzsa-pap 
(kapcsolat: Lirian) 

Kissé elhanyagolt külsejű, folyton teveszőr csuhát viselő 
vallási fanatikus, aki egyébként közvetlen, szimpatikus férfi, 
ha nem vallási kérdéskről van szó. Feltette az életét a 
levéltár védelmezésére, legalábbis addig, amíg a pár éves 
zarándoklata véget nem ér. Alapvetően bizalmatlan a 
külhoniakkal szemben és nem állhatja a sobiraiakat. Mivel 
olvasni csak igen lassan, a legegyszerűbb szavakra és 
írsmódokra korlátozódóan tud, a levéltárban lévő iratokra 
mélységes tisztelettel, mint az isteni bölcsesség 
megtestesüléseire tekint. 

• Infó: Volt nála nemrég egy pyarroni fickó, súlyos 
combsérüléssel. Jellegtelen ruhában volt ugyan, de lerítt 
róla, hogy tolvaj-féle. Gyógyításért könyörgött. Mivel 
nem tudott neki segíteni, útba igazította az arénához, az 
ottani felcserekhez. 

• Infó: Ha megmutatják neki a Hamír-palotában talált 
tőrt, ő felismeri: ez egy ordani lángtőr.  

Figyelem, ez félrevezető is lehet: a városban tartózkodó 
ordani diplomatára terelheti a gyanút! Persze ez nem baj. ☺ 

Aréna 
A bazár közelében található hatalmas épület, amely akár 
tízezer néző befogadására is alkalmas. Első két szintje kőből 
épült, a harmadik fából. Hatalmas vászon árnyékvetők 
gondoskodnak arról, hogy a nézők a melegben nem kapjanak 
hőgutát. Az aréna porondjához közeli, alagsori helységekben 
lettek kialakítva a kennelek és ketrecek, ahol a dzsad 
rendszerű viadalokon szokásos vadállatokat szokták tartani 
az összecsapásokig. 

A dzsad mentalitásra jellemző, hogy számos értelmes lény 
(aunok, khálok, stb.) is  könnyedén a ketrecekben köt ki. 

Ezektől nem messze – szintén az alagsorban – alakították ki 
a hajcsárok, pecérek és őrök kvártélyát. 

Affamat, az aréna állatgondozója és idomárja 
(kapcsolat: Aggir) 

Jó húsban lévő középkorú, sebhelyes arcú kopasz dzsad 
férfi. Általában csak egy erős bőrmellényt visel a felsőtestén, 
így jól látszódnak a különféle vadállatoktól elszenvedett 
szörnyű tépett, karmolt, harapott sebek helyei a testén. 
Rettentő szívós alak és rendkívül sokat tud a különféle 
vadállatokról, amikkel harcolt, vagy amiket befogott. 
Ezekről a történetekről szívesen beszél egy kancsó bor 
mellett. Harci tudása főleg vadállatokkal szemben jelentős. 
(Játéktechnikailag: az Állatismeret képzettség révén; 
harciasabb JK-knak nem ellenfél.) 
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• Infó: Látta, hogy az arénánál tegnap valaki felbérelt 
egy egy csapat volt északi légióst. Egy pyarronit 
könnyebben és láthatóan szívesebben bérelt fel 
(kedvesebb volt vele, talán több pénzt is ajánlott neki). 
Személyleírást is tud adni: lásd Them leírásánál. 

• Infó: Az állatok mostanában furcsán viselkednek. Nem 
aggresszívek, csak – de ne nézzék hülyének – néha úgy 
érzi, hogy egy-egy állat figyeli őt. (Szefer Galat 
mentállényei az állatok segítségével kukkolnak néha.) 

• Fals infó: Ha rákérdeznek, ismer olyan állatot, 
amelyiknek nincs szaga, sokáig bírja étel nélkül, és elfér 
egy faládában. Ilyen például a Singa Hamata, az óriás 
homoki karolópók. 

Szeref, bahrada 
(kapcsolat: Juszuf) 

Törött orrú, marcona külsejű, hallgatag férfi. Medveszerű 
termete és erős testszőrzete miatt gyakran gúnyolódnak rajta, 
ami nem okos dolog, mivel nincs humorérzéke ám 
meglepően gyors mozgású. Mindenki szerencséjére ölni csak 
az arénában szokott. Nem rossz szándékú, de sajnos nem is 
okos, és jelleme sem túl erős, így az elvetemültebb emberek 
könnyen felhasználják a saját céljaikra. 

• Infó: Hallott néhány embert arról beszélni, hogy ma 
éjjel az arénában nagy balhé lesz. Nem tudja 
megmutatni őket, az arénánál hallotta a tömegben a 
szövegfoszlányokat. 

• Fals infó: Valaki tegnapelőtt embereket toborzott az 
arénánál. Nem látta, hogy bárkit is felfogadott volna. 
Személyleírásnak egy sablon dzsad kereskedőt ír le  

A kereskedő karavánkísérőket keresett. 

• Infó: Ma járt a piacon, és a fülébe jutott, hogy 
kalandozókat, jó harcosokat toboroznak egy napos 
munkára. Onnan tudja, hogy ő is ajánlatot kapott. 
Visszautasította, mert gyanús volt neki a fickó. Túl sokat 
ajánlott (50 aranyat) túl rövid munkáért, valami tuti 
bűzlött. Személyleírást tud adni: lásd Them leírását. 
Nem tud senkit, aki elfogadta az ajánlatot, de ennyi 
pénzért biztos lesz jelentkező. 

Karim, állatidomár 
(kapcsolat: Juszuf) 

Megkeseredett, szótlan dzsad férfi, aki jobban teszi, ha ki 
sem nyitja a száját, mert egyébként a modora olyan, mint 
egy pokrócnak. Csak nagyon kevés emberrel van olyan 
kapcsolatban, hogy egy-egy morranáson kívül bármi 
érdemlegeset válaszoljon. Ugyan állatokkal foglalkozik, de 
nem szereti őket. Meggyőződése, hogy mindegyikhez erővel 
- és lehetőleg korbáccsal - kell viszonyulni, legyen az kutya, 

oroszlán, vagy querda. Nem trükkökre tanítja őket, hanem 
hogy a helyükre kotródjanak, vagy támadjanak, ha azt 
parancsolja. 

• Fals infó: Ha rákérdeznek, ismer olyan állatot, 
amelyiknek nincs szaga, sokáig bírja étel nélkül, és elfér 
egy faládában. Ilyen például a sivatagi sárkánygyík. 

• Infó: Az állatok mostanában furcsán viselkednek. Nem 
aggresszívek, csak – de ne nézzék hülyének – néha úgy 
érzi, hogy egy-egy állat figyeli őt. (Szefer Galat 
mentállényei az állatok segítségével kukkolnak néha.) 

Otifa, állatkereskedő 
(kapcsolat: Aggir) 

Széles vigyorú, bozontos szakállú félszemű dzsad férfi, aki 
az élete nagyobbik részét azzal töltötte, hogy veszélyes 
és/vagy ritka állatokat adott és vett. A dolgos mindennapok 
során ő is kecskékkel, szamarakkal és tevékkel foglalkozik, 
de a szenvedélyei a vadállatok, legyen az majomhiéna, ash-
siaf, vagy rukh-madár. Az aréna első számú beszállítója, bár 
egy ideje már nem személyesen, hanem fiai és unokaöccsei 
segítségével szerzi be az árut. Bejárta a mélysivatagot, a 
kráni hegyeket és az Elátkozott Vidéket, úgyhogy sok 
minden már nem tudja meglepni. Bár reflexei már nem a 
régiek, még most is tiszteletet érdemlő harcos. Jellemző 
módon bal szemét nem egy vadállat, hanem egy erioni 
szajha kaparta ki... "a legveszedelmesebb bestia mind 
közül", ahogy ő szokta emlegetni vigyorogva, tekintettel 
arra, hogy egy évtizeddel az eset után visszament, 
megkereste a nőt és feleségül vette. 

• Fals infó: Ha rákérdeznek, ismer olyan állatot, 
amelyiknek nincs szaga, sokáig bírja étel nélkül, és elfér 
egy faládában. Ilyen például a tűzkobra. 

Bazár 
A város szíve és lelke, ahol minden megkapható, amit csak 
érdemes lehet megvenni: étel, ital, gyümölcs, zöldség, 
fegyver, vért, illatszer, szőnyeg, takaró, kelme, drágakő, 
ötvösmunkák, szerszámok, információ, ismeretség, befolyás. 

A bazár épülete tulajdonképpen jókora, boltívekkel 
összekapcsolt apró üzletekkel szegélyezett fedett utcák 
hálózata, de ide szokták érteni a környező utcákba 
rendszeresen kitelepedő, takarókon, szőnyegeken, 
gyékényeken árulók tömegét is. 

Ghazi, tolvaj, alvilági összekötő 
(kapcsolat: Faruq) 

Szurtos képű, folyton kócos tizenéves dzsad zsebes, aki 
szeretné magát sokkal veszélyesebbnek beállítani, mint 
amilyen. Fürge lábú, értelmes kölyök, aki őszinte csodálattal 
néz a "kalandozókra", de tudja, kihez köti a hűség. Bakr 
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tartja a markában, neki szállít minden hírt és információt, 
illetve tőle ered minden, amit a kölykön keresztül esetleg 
csepegtet. 

• Csak akkor beszél, ha cserébe ő is információt kap: 
tudni akarja, hogy mi ez a felhajtás a Hamír palota 
körül, és mi után nyomoznak a JK-k. Valamit valamiért. 

• Infó: A helyi alvilág keze nincs benne a a jelenlegi 
történésekben – vagy ha mégis, akkor csak olyan 
magasról és olyannyira háttérből, hogy még ő sem látja. 
Egy biztos, a Hamír-palotába behatoló csapatnak nincs 
köze a Papolókhoz. 

• Infó: Ha Al-Jawadiról és Tarikról kérdezik, akkor 
ismeri őket, szabadúszó dzsad tolvajok, adóznak a 
Papolóknak, cserébe szabadon dolgozhatnak a városban. 
Tud személyleírást adni róluk, és tudja, hogy gyakran 
megfordulnak a Pyarroni fogadóban és a Bazárban, ez 
utóbbi a fő munkaterületük. 

• Fals infó: Ha megmutatják neki a Hamír-palotában 
talált tőrt, ő úgy gondolja, ez egy toroni penge. 

De nem az. Ez egy ordani tűzkobrával díszített lángtőr 

• Infó: Pénzért bármelyik külföldi követről tud alapvető 
információkat szerezni: hogy hívják, hol szállt meg és 
mit csinál szabadidejében. 

• Infó: Csak nagyon nagy összeg ellenében, vagy 
komoly testi erőszak hatására árulja el, hogy a Papolók 
egy csoportja ma éjjel megpróbál betörni a Murad-
bankházba. Nem tud semmit a részletekről. 

Piac 
A négylábú jószágok piacának már csak a városfalakon 
kívül, a karavánszerájok közelében jutott hely. Itt alakítottak 
ki jókora karámokat és bérbe-adható aklokat, amelyek időről 
időre megtelnek lovakkal, tevékkel szamarakkal, 
öszvérekkel, kecskékkel, bárányokkal. 

A szerájokhoz hasonlóan itt is a várostól távolabbi helyek a 
legolcsóbbak. A méregdrága tisztavérű heidzsinek (hófehér 
verseny-tevék) erős őrizet alatt a városfalak közelében 
vásárolhatók meg. Már persze ha valaki ki tudja fizetni egy 
összegben egy kisebb falu árát. 

Rabszolgapiac 
A városfalon belül található, viszonylag nagy kiterjedésű 
terület, ami hatalmas kapuk zárnak le mindegyik oldalról. 
Könnyen felügyelhető a magas falakról, a számos 
árnyékvető ellenére is. Mivel a hajcsárok érdeke, hogy a 
„jószág” minél jobb állapotban maradjon egészen addig, 
amíg el nem adják, errefelé viszonylag emberségesen 
bánnak az áruval. Számos fa vet árnyékot – de egyik sem 
elég közel a falakhoz annyira, hogy át lehessen mászni – és 

egy jókora kút is található a közepén, ahonnan a rabszolgák 
szinte bármikor húzhatnak maguknak vizet. 

Az igazán értékes portéka számára egész kis házak kerültek 
kialakításra, felügyeletükről a kereskedők őrein kívül a piac 
bunkósbotokkal felfegyverzett őrei is gondoskodnak. 

Musztadzsin, rabszolgakereskedő 
(kapcsolat: Salume) 

Minden hájjal megkent, gátlástalan dzsad férfi. Hedonista 
életmódját jól tükrözi elhízott teste, drága ruhái és ékszerei, 
valamint a környezete. A legszebb rabnőkkel veteti körül 
magát és mindig azt nézi, hogyan tudna újabbakra szert 
tenni. Gyakran büszkélkedik azzal, hogy homoki elf 
"szajhája" is volt, de túl hamar kimúlt alatta. Mindig, minden 
esetben csak a pénzt látja, amivel aztán hódolhat a 
szenvedélyeinek. Ha bárki az útjába áll, nem habozik 
eltetetni láb alól. Remek kapcsolatot ápol az alvilággal szinte 
minden nagyobb sejkségben és a nomád törzsekkel is 
gyümölcsöző viszonyt alakított ki. Szükség esetén nem 
habozik rablóbandák, vagy szabadúszó bérgyilkosok 
segítségét sem igénybe venni. Jól képzett és megfizetett 
zsoldosok óvják a teste és szelleme épségét. 

• Infó: Volt nála egy udvari ork, aki nézegette az eladó 
lányokat. Jobb karján friss sérülés volt látható. Pénze 
nem volt ugyan, de egy színarany gyertyatartót akart 
adni egy lányért. Hosszas alkudozás után Musztadzsin 
elfogadta az ajánlatot – így is nagyon átverte az orkot. A 
gyertyatartót meg tudja mutatni: a JK-k felismerik, a 
Hamír-palotából való. 

Karavánszerájok 
Mindhárom bevezető út mellett számos karavánszeráj 
sorakozik a városfalakon kívül. A legkülsők a legolcsóbbak 
és egyben legnagyobbak, ezekben a vékonypénzű vándorok, 
illetve az állataikkal érkező pásztorok, kereskedők szoktak 
megszállni. Ezek a különféle rabló és nomád törzsek 
elsődleges célpontjai, úgyhogy az itt megszállók gyakran 
fegyveres őrséget szerveznek. A városfalakhoz közeledve a 
szerájok egyre kisebbek, drágábbak és biztonságosabbak. 

A városfalak tövében lévőket általában gazdag kereskedők, 
utazó mesteremberek és kalandozók szokták igénybe venni. 

Abdulrahman, karavánszeráj-tulajdonos 
(kapcsolat: Juszuf) 

Himlőhelyes képű, viszonylag jómódú idős dzsad férfi. 
Haja, szakálla már szürkébe fordult, kis pocakot is eresztett, 
de ha kell, még mindig fürgén tudja kapkodni a lábait. Jó 
megfigyelő és jó emberismerő. Megabiztos fellépésű, de 
valójában elég gyáva alak, ha sikerül a testőrei nélkül 
találkozni vele, viszonylag könnyen megfélemlíthető. Nem 
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feltétlenül érdemes persze, mert haragtartó és jó alvilági 
kapcsolatokkal rendelkezik, ráadásul némi pénzért bármit 
elmesél. 

• Infó: Ő, a városkapu közelében töltve napjait, látta 
megérkezni mindegyik külvilági követet. A pyarronita 
jó kedélyű, idősebb fickó, komoly, de diszkrét kísérettel. 
Az ordani egy gőgős, felfújt hólyag, kísérete tiszta vörös 
páncélban és köpenyekben büszkélkedő csapat volt. Az 
eronei követ szerinte egy kereskedő, messziről látszott 
rajta a kalmár vére, ahogy a szeráj kínálatát vizslatta. A 
shadoni követ egy idős, beteges kinézetű úr, kísérete 
díszes, fényes páncélzatú lovagokból állt. 

• Fals infó: Az újabban érkezett sivatagi utazók szerint 
az amundok sokkal közelebb vannak, mint ahogy a 
városnak fogalma van róla. Talán már csak napok 
kérdése, és a város ostrom alatt találhatja magát. 

De ez nem igaz. A támadástól még hónapok választanak el 

Muradin, a karavánvezető 
Felkereshetik a karavánvezetőt, Muradint, aki az árut hozta 
tegnap Hamírnak. El tudja mondani, hogy átadott Hamírnak 
egy kisebb sejkséget érő vérvörös rubint, egy raklapnyi 
ékszert, egy egzotikus kis háziállatot, és egy faragott, 
mágikusan lezárt fadobozkát. Ha részletesebben 
kérdezgetnek: 

• Kulcsról nem hallott. 

• Az összes árut Erionból hozta, de különböző 
kereskedőktől. A kereskedelmet nem ő bonyolította le, 
hanem Rahim egy erioni megbízottja, ő csak szállította 
az árut. 

• A szállítmányból egyedül a rubint látta saját szemével, 
a többi árut nem. A vörös rubin meglehetősen nagy volt, 
kerülete nagyobb, mint rézpénz. 

• Az ékszereket nem látta, egy lezárt fémdobozban 
voltak, de a doboz nagyon nehéz volt és fémesen 
csörgött a tartalma. 

• Az egzotikus állatot nem látta, mert nem ketrecben, 
hanem egy lyukakkal ellátott faládában volt. Nem 
lehetett nagy, mert elfért egy 1 láb oldalú kockaalakú 
ketrecben. Etetni nem kellett, szagos nem volt és sosem 
mocorgott. Reméli, hogy nem döglött meg az úton, de 
megnézni nem merte. 

• Egy kicsiny dobozka, valamilyen különleges fából, 
talán nem is fából, hanem nádszerű növényből készült. 
A tenyerében elfért, elég könnyű volt. Nem volt rajta 
zár, sem lakat, kinyitni még sem lehetett. 

• Ha az erioni összekötőről kérdeznek, akitől átvette a 
szállítmányt, akkor kellemetlenül érzi magát, izzadni 
kezd, de azt mondja, nem tud semmit. Ha erőltetik, 

akkor annyit lehet belőle kiszedni, hogy: „kérdezzék 
Navalt, ő többet tud”, és Naval parancsára ő nem 
mondhat semmit. 

Versenypálya 
Évente, amikor a környező vidékek pásztorai a városba 
terelik eladnivaló állataikat, megrendezik Hamedben a 
tevefuttatást. A verseny helyszíne a városfalakon kívüli 
karámok melletti lapos terület. Korlátlan számban lehet 
nevezni a versenyre és a nyertesnek az emír értékes díjat 
szokott ajándékozni, de ennél lényegesen nagyobb összegek 
cserélnek gazdát a különböző fogadásokon. A tevék hajtói 
csupán ostort használhatnak, de azt akár egymás ellen is. 
Szabály tulajdonképpen nincs, minden versenyzőnek meg 
kell kerülnie egy póznát, ami a rajtvonaltól 1 mérföldnyire 
van leszúrva. Aki először visszaér, az a nyertes. Minden 
évben meglehetősen sokan vesztik életüket a tevék patái 
alatt. 

Pyarroni fogadó 
Egy predoci kereskedő építette párszáz éve, mostani 
üzemeltetője – Gerdewin Dorel – is hatvárosi, tehát nem sok 
köze van a Szent Városhoz, mégis mindenki csak 
„Pyarroniként” emlegeti. Sátortetős stílusával élesen kirí a 
környékről, de a körülötte álló jókora pálmafák jótékonyan 
eltakarják. Elegáns hely az Államszövetség területén 
megszokott magas színvonalú szállást biztosító hely, amit 
rendkívül kedvelnek az ide látogató pyarronita vendégek. 
Egyik szárnyában még felszentelt szentélye is található 
Kradnak, Dreinának, Alborne-nak és Dartonnak. 

Gerdewin Dorel, a Pyarroni fogadós 
(kapcsolat: Hytab) 

Visszafogott, előkelő viselkedésű idősebb hatvárosi férfi, 
akit első pillantásra szinte mindenki inkább néz 
hivatalnoknak, vagy diplomatának, mint vendéglősnek. 
Szőke haja a feje tetején már erősen kopaszodik, arcát 
minden reggel gondosan simára borotválja. Viselkedése, 
akárcsak ruházata mindig kifogástalan. Segítőkész, de - 
kevés kivételtől eltekintve - nem barátkozik a vendégeivel. 
Ha sikerül vele jó kapcsolatot kialakítani, kiderül róla, hogy 
kifejezetten jó humorú férfi, aki ráadásul szenvedélyesen 
szereti a dzsad világot. Felesége is dzsad, együtt nevelik 
három gyermeküket (két lány és egy fiú), de a család a 
fogadó egyik elszeparált, külön bejáratú szárnyában él. 

• Nem vár el nyíltan fizetséget, de könnyebben és többet 
beszél tőle. Ha olyan JK keresi meg, aki nem ismerőse, 
annak is adhat információt, de csak pénzért. 

• Infó: Tegnap valaki felbérelt két dzsad tolvajt a 
fogadóban. A tolvajokat nem először látta a környéken, 
megállapodása is van velük (nem lopnak a fogadó 
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területén), de nem tudja a nevüket. Személyleírást tud 
adni: a megbízóról (Them) és a tolvajokról is (Tarik és 
Al-Jawadi). 

• Infó: Pyarron követe, Yiens Endrill már többször is 
meglátogatta a Pyarroni fogadót. A nagyvezírnél 
vendégeskedik, de tetszik neki ez a hely, valószínűleg 
kicsit otthon érzi magát, így néha visszajár. Kedves, 
bölcs ember. Tegnap este látta a fogadó szentély-
szárnyában, a Dreina-szentély előtt buzgón imádkozni. 

Vörös félhold vendégház 
A Mirzá mecset mellett található fogadó, amely 
rendszeresen az ide érkező – kellően bőkezű – zarándokokat 
szállásolja el. Tiszte, igényes hely, amelynek minden 
szeglete a spirituális elmélyülést szolgálja. Valamennyi 
szobát a „Tartópillérek”-ből (a dzsad hit tanainak első írásba 
foglalt változata, amit a legenda szerint maga a próféta 
készített) vett kalligrafikus idézetek díszítik. 

A névleges tulajdonos Umar, a mecset főpapja, de a napi 
ügyeket unokaöccse Rahman ibn Rumirá intézi. 

Rahman ibn Rumira, a Vörös Félhold taverna 
vezetője 
(kapcsolat: Jamal) 

Középkorú, körszakállas dzsad férfi. Vallási és tudományos 
műveltsége irigylésre méltó, de semmiféle szakrális 
hatalommal nem rendelkezik; az istenek nem szólították 
meg, emiatt kicsit keserű, de megtanulta elfogadni a 
megváltoztathatatlant. A mecset főpapjának unokaöccseként 
és a tavena vezetőjeként így is megbecsült helye van a 
hamedi társadalomban. Sokan tudják róla, hogy van némi 
befolyása a nagybátyjára, így előszeretettel fordulnak hozzá 
az emberek ügyes-bajos dolgaikkal. Ebből persze legalább 
annyi pénzt lát, mint a taverna bevételéből. A vagyonszerzés 
természetesen a dzsad isteneknek tetsző dolog, ahogy az 
alamizsnálkodás is. Ő mindkettőben példamutatóan jár el: 
minden hónapban jeletős összegeket szokott szétosztani a 
város szegényei között. Talán ennek, talán a nagybátyjának 
köszönhető, de a helyi alvilág mindeddig nem talált rajta 
fogást. 

• Nem vár el nyíltan fizetséget, de könnyebben és többet 
beszél tőle. Ha olyan JK keresi meg, aki nem ismerőse, 
annak is adhat információt, ha megfizetik, vagy ha 
spirituális elhivatottságukról tanúbizonyságot tesznek 
(dzsad vallást követik és ezt el is tudják játszani). 

• Infó: Nála szállt meg egy városban tartózkodó 
diplomata, Seren Prae, ordani legátus. Egy hete 
érkezett, a legnagyobb lakosztályt vette ki, és a 
közvetlen mellette kévő két szobát testőreinek. 

• Infó: Az ordani követ unalmas fickó lehet, mert sosem 
mozdul ki a lakosztályából. Csak akkor látta elhagyni a 
fogadót, amikor a nagyvezírhez ment látogatóba. Még 
enni is mindig ugyanazt kéri: ebédre is, vacsorára is 
halat. Nem bírja a fűszeres dzsad ételeket. 

„Shibara” taverna és fürdőház 
Kellemes hangulatú vendéglátó hely a város előkelőbb 
részén. A földszinten étkező, magánterem és a nagyterem 
található. Utóbbiban gyakran lépnek fel táncosok, a zenészek 
számára külön emelvényt alakítottak ki hátul. Népszerű hely 
a módosabb utazók és az előadóművészetek kedvelői között. 

Az emeleten kicsik, de tiszta kiadó szobák sorakoznak, a 
rovarriasztó rúnáknak köszönhetően poloska, bolha, vagy 
skorpió nem zavarja meg az itt alvók álmát.. Az épület 
oldalához tavaly tapasztottak egy fürdőházat, benne a 
tulajdonos büszkeségével, egy erioni „sárkánnyal” 
(vízmelegítővel). 

Vezetője Rafat, egy kiöregedett lánykereskedő, aki meglepő 
érzékkel választja ki az érdemes előadókat, régi kapcsolatai 
révén pedig mindig képes gondoskodni háza és vendégei 
biztonságáról. 

Rafat, a „Shibara” taverna tulajdonosa 
(kapcsolat: Lirian, Faruq) 

Középkorú, értelmes tekintetű, jó kedélyű dzsad férfi 
szokatlanul hosszú, keskeny orral. Természetesen remek 
üzletember, aki pillanatok alatt megtalálja a közös hangot 
bárkivel, emiatt a külhoniak is szívesen fordulnak hozzá. 
Mélyen vallásos alak, aki rendszeresen hálát ad az 
isteneknek jó sorsáért. Életerős, energikus férfi, de 
semmilyen érdemleges harci tapasztalata nincs, dzsambiát 
csak dísznek hord. Ha veszélyesnek ígérkező helyre kell 
mennie, inkább testőrökkel veszi körbe magát. Istenekbe 
vetett hite és lelki szilárdsága miatt ugyanakkor nehéz 
megfélemlíteni, meglepően jól ellenáll akár a kínzásnak is, 
ha szükséges. Tisztes védelmi pénzt fizet az alvilágnak és a 
városőrségnek egyaránt ahhoz, hogy nyugodtan alhasson. 

• Nem vár el nyíltan fizetséget, de könnyebben és többet 
beszél tőle. Ha olyan JK keresi meg, aki nem ismerőse, 
annak is adhat információt, de kizárólag pénzért beszél. 

• Infó: Nála szállt meg néhány északi zsoldos, már egy 
hete itt tartózkodnak. Tegnap este elmentek, nem 
aludtak a fogadóban. Személyleírást tud adni. 

Ezek a zsoldosok Tegraték, akik betörtek a Hamír palotába. 

„Hurik öle” taverna 
A legrosszabb olcsó bűnbarlangok egyike. Számtalan apró 
helységből és egyetlen „nagyteremből” álló, folyamatosan 
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pipa- és szikrafű-füstbe takart intézmény. Tulajdonosa, Tian 
apó (alacsony szintű Noir-pap), egy vén, fogatlan hatvárosi 
férfi, rendszeres sápot fizet a helyi alvilágnak, de 
„varázslatos” módon mindeddig sikeresen ellenállt azoknak 
a kísérleteknek, amivel átvették volna tőle az üzletet.  

Bevételének csak kisebbik részét szerzi szikrafűből, 
lényegesen többet hoznak a konyhájára a rendszeresen itt 
dolgozó szerencsejátékosok, hamiskártyások, akik asztalt 
bérelnek nála, valamint a hátul, egy elvadult szőlőlugas 
rejtekében lefolytatott állatviadalokon kötött fogadások. 

Tian apó, a „Hurik öle” taverna tulajdonosa, 
Noir-pap 
(kapcsolat: Kerall) 

Világlátott vén gazember bozontos szürke szakállal és hajjal, 
ronda sárga fogakkal. Ruházatára se fordít különösebb 
gondot, kizsírosodott, elkoszlott holmikat visel. Könnyű 
alábecsülni, pedig nagyon jó megfigyelő és éles elméjű alak. 
Szereti, ha körülötte zajlik az élet, úgyhogy ha lehetősége 
van, szándékosan is bajt kever. Érdekes módon egyedül az 
üzleti életben lehet benne megbízni, de ilyenkor is a 
megegyezés szövegéhez és nem a szelleméhez tartja magát. 
Szakrális hatalma ugyan nem kiemelkedő, de tud pár 
kellemetlen meglepetéssel szolgálni, ráadásul a város sötét 
alakjainak a fele a lekötelezettje. Nem tanácsos vele tengelyt 
akasztani. 

• Nem vár el nyíltan fizetséget, de könnyebben és többet 
beszél tőle. Ha olyan JK keresi meg, aki nem ismerőse, 
annak is adhat információt, feltéve, hogy vásárolnak a 
legfrissebb, legjobb minőségű „varázsfüvéből” (adagja 1 
arany). 

• Fals infó: Szerinte a pyarroni követ, Endrill egy 
álszent prédikátor. Volt itt egy szolgája két napja, aki 
egy-estés nőt rendelt, de ő megismerte, bizonyosan a 
pyarroni diplomata embere volt, és biztos neki akarta 
vinni a nőt. Szerencsére nem volt épp szabad lány, így 
potyára jött. De az eronei követ az még veszélyesebb 
figura, biztosan Gorvik rángatja zsinóron. 

A kérdéses fickó nem Endrill embere volt, viszont az eronei 
követről mondottak igazak. 

• Infó: Tegnap este kihallgatott két kalandozót, akik 
kibéreltek egy kártya-asztalt, de kártyázás helyett csak 
sört ittak és beszélgettek arról, hogy éjjel hogyan 
pakolnak ki békésen valami gazdag fickót és aratják le a 
babérokat. Egy órával később sietősen eltűntek, azóta se 
látta őket, de ha látná, felismerné. Személyleírást tud 
adni róluk (Sonn és Rilav). 

Lidérctanya 
Valamikor díszes palota lehetett, mára gazzal felvert romok 
találhatóak a területen. A világ legrosszabb hírű helyeinek 
egyike. Kevesen életék túl, hogy falai mögé merészkedtek. 
A JK-k sem tehetik büntetlenül. Tavaly Rahim tető alá 
hozott egy megállapodást a tulajdonossal, hogy a tulaj 50 
évig nem lépi át kapuit. Cserébe a nagyvezír vállalta, hogy 
senkit sem hagy bemerészkedni. Mindig alaposan őrzik, de 
tulajdonképpen szükségtelenül. 

Ha a karakterek – kijátszva az őrőket - ide bemerészkednek, 
soha nem jönnek ki. Kalandjuk itt véget ér. 

Erről az elátkozott helyről és Rahim alkujáról a Halál 
Havában című Magus regényben lehet bővebben olvasni. 

Temető 
A város szélén, a folyóparton helyezkedik el. Nem a 
hétköznapi értelemben vett temető: nincs elkerítve, 
nincsenek kripták és keresztfák. A leggyakoribb temetkezési 
forma a hamvasztás, melyet követően az elhunyt hamvait a 
folyóba szórják bele. Ez a köznép temetője - nem is temető, 
inkább egy hely, ahol "temetni és emlékezni szoktak". Az 
emberek olykor kijárnak mécseseket gyújtani, vagy valami 
kedves tárgyat, virágot a folyóba dobni szeretett 
halottaiknak. A gazdagok és nemesek nem ide temetkeznek, 
náluk dívik a balzsamozás, és a saját kripta.  

Tolvajvár 
Romos kolostor és mecset. Évszázadokkal ezelőtt a 
kolostorban Illidzser követői (gyilkos-dervisek) telepedtek 
meg, akiket nagyvezírek egész sorának sikerült csak 
kitakarítani onnan, majd később az egész emírségből. Az 
épületrendszer a harcok emlékét őrzi romjaiban is. Falai 
között állítólag kísértetek és élőholtak járnak, éjjelente jótét 
lélek nem merészkedik oda, de még napközben is csak azok, 
akik véletlenül eltévednek az alsóváros zegzugos utcáiban. 

A kolostor és a mecset valaha büszke épületek voltak, mély 
ciszternákkal, impozáns tetőteraszokkal, büszke tornyokkal, 
mára ezeknek csak a romjai maradtak meg, de ahhoz épp 
elegendőnek bizonyulnak, hogy a város őrei rendre 
elveszítsék annak a nyomát, aki ide menekül. Az 
épületegyüttes így vált a tolvajok egyfajta menedékévé és 
állítólag itt lehet a legbiztosabban megtalálni a rejtélyes 
Jazíd sejket, az El Hamed-i alvilág urát. 

Bahrada taverna 
Rossz hírnevű késdobáló az ordani út mentén, de a 
városfalakon belül. Rendszeres közönsége a legrosszabb 
fajta rabszolgahajcsárokból, kalandorokból, zsoldosokból és 
bérgyilkosokból áll. Akinek itt akad dolga, az minden 
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bizonnyal rosszban sántikál, de bizonyos munkákra itt lehet 
a legalkalmasabb embereket találni. 

A hely bűzlik a füsttől, az emberektől, az olcsó lőrétől, de az 
errefelé dívó szerencsejátékoknak és a tulajdonos orgazdai 
tevékenységének köszönhetően szinte mindig zsúfolt. Szobát 
nem adnak ki, de a merev részeg ügyfeleket a jótét 
tulajdonos általában félrehúzza valamelyik csendesebb 
sarokba, hogy minél kevesebben lépjenek rájuk. 

Márid szeráj 
Szintén kétes hírnévnek örvendő létesítmény, ami olcsó 
szállást és némi felárért hallgatást és biztos menekülő 
útvonalat kínál bárkinek. A hely jellegzetessége, hogy az 
emeleti szobákat kizárólag a tulajdonos és családja 
használja, ők is külön lépcsőről, míg a földbe süllyesztett 
alsó szinten találhatók a kiadó szobák. Ez az alsó szint 
folytatódik a sziklába mélyített barlangrendszerben, 
amelynek járataiban ideig-óráig könnyű eltűni, de egy 
alaposabb átvizsgálást jó eséllyel nem állnának ki, de ahhoz 
legalább egy század katonára lenne szükség. 

Az alagútrendszernek számos kijárata van a környék fölé 
magasodó sziklában, de bejárata csupán egyetlen, az is a 
szerájból. (A kijáratokat ismeretlen eredetű rejtővarázs 
takarja, mi megakadályozza, hogy bárki is visszataláljon 
oda.) 

Hamed bankház 
Az emír tulajdonában lévő bankház, de a tényleges 
pénzügyekkel természetesen nem ő foglalkozik, hanem az 
ún. számadó aga. Jelenleg ezt a pozíciót Musztafa Rahími 
tölti be. A bankház az emír palotáján belül, egy külön 
kertben található. Közönséges személyekkel errefele nem is 
állnak szóba – hacsak nincsenek kellően nagyhatalmú, 
befolyásos barátai – elsősorban inkább a kereskedő- és 
bankházakkal, illetve más államok képviselőivel üzletelnek. 

Murad bankház 
Az emírség legnagyobb bankja, amelynek híres tornyai 
számos, El Hamedről készült képen megjelennek. Más 
bankházakkal ellentétben a kincseskamra nem a mélyben 
rejtőzik, hanem a toronyszobákban. A városbeli történetek 
szerint légelementálok és ifritek őrzik a falakat. 

Viszonylag új bankház, alig párszáz éves, tulajdonosai nem 
igazán foglalkoznak ritka, értékes (és veszélyes) holmik 
felhalmozásával, inkább a kézzel foghatóbb, könnyebben 
kezelhető értékekre – ezüst, arany, drágakövek – esküsznek. 
Számos fiókházat tart fenn Dél-Ynevszerte, így mágikus 
pecséttel ellátott plakettjeit szinte mindenütt szívesen 
fogadják, ahol fejlett pénzgazdálkodás van. Drágakő-
gyűjteménye messze földön híres, de csak a kiválasztott 
kevesek pillanthatják meg. 

Haszra bankház 
A város legrégebbi bankháza – régebbi, mint az emíré, 
korábban alapították, minthogy az emíri bankház elvált 
volna az uralkodó személyes kincstárától – ennek megfelelő 
hírnévvel. A város alapját képező sziklába vájt 
kincseskamráját a pletyka szerint a mágikus védművek 
mellett egy quintarrha őrzi, (mások korcssárkányról 
beszélnek). Az évezredek során számos ritka és értékes 
holmit gyűjtöttek össze tulajdonosaik, a dél-ynevi tudósok 
fél karjukat odaadnák azért, ha tanulmányozhatnák akár 
egyiket is. 
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ZŰRZAVAROS ÉJSZAKA  
Tervezett időtartam: tervezhetetlen 

Cél: A parti ha elég szemfüles, akkor megelőző csapást 
mérhet Endrill terveire azáltal, hogy a felbérelt csapatokat, 
vagy Themet megállítja. Mellesleg további bizonyítékok 
gyűjthetőek az összeesküvésről és a háttérben folyó 
eseményekről. 

Események, amelyeknek itt kell megesnie: 
- A Banda #3 felbérlése megakadályozhatatlan. Minden más 
a karakterek cselekedeteinek függvénye. 

Them, a pyarroni diplomata embere kisebb kitérővel, de 
visszatér a palotába Hamír sejk megölése után. Pihenőre tér, 
majd délután újra nekivág a városnak. A város másik 
részébe siet és a piacon, illetve a karavánszerájok körül 
ólálkodik, hogy csapatot verbuváljon (szándékosan nem jár 
ugyanarra, mint előző este). Most azonban nem egyet, 
hanem három különböző bandát próbál meg összeszedni. 

Them útvonala: 

• Kora délután: „Hurik öle” Taverna – Banda #3 

• Késő délután: Piac – Banda #1 

• Kora este: Karavánszerájok – Banda #2 

• Éjközépre vissza a palotához 

Ha a karakterek az adott időben az adott helyszínen vannak, 
akkor a mesélő belátása szerint szemtanúi lehetnek a Banda 
#1 és #2 felbérlésének. Ha ismerik Them személyleírását és 
konkrétan őt keresik, akkor felismerhetik a tömegben az 
ügynököt. Ehhez persze nagy szerencsére van szükség, 
hiszen Them ismét egyszerű dzsadnak álcázza magát. 

Banda #1 (csőcselék) 
Utcai verekedők és kocsmatöltelékek. A piacon talál rájuk 
egy olcsó, kocsmának is beillő helyen. Őket arra béreli fel, 
hogy az Arénában zavargást keltsenek a záróra 
magasságában (azaz hajnalban). A banda nem tudja, hogy 
erre miért áldoz valaki pénzt, de pár arannyal egész gyorsan 
gyógyítható a kíváncsiságuk. 

A bandának van egy hangadó vezetője (Hasszan, a 
Kontyos), meg körülbelül két tucat agyatlan követője. A terv 
szerint az Arénában a köznépnél helyezkednek majd el. 
Piával, jól hangzó szövegekkel csábítják a népet 
csatlakozásra, majd hergelik őket először a játékokban a 
kevésbé népszerű résztvevők ellen, majd később mások ellen 
is.  Zárórakor az utcán folytatják majd a provokációt és 
akkora káoszt okoznak, amekkorát csak tudnak. 

Lásd a NJK szekcióban Hasszan statisztikáit. A többiek nem 
jelenthetnek semmilyen veszélyt a partira, így statisztikát 
sem kaptak. 

A megállapodás szerint Éjközépkor elkezdik a tömeg 
hergelését az Arénában, és zavargást keltenek. Igazából 
élvezik is, hogy azt tehetik, amit szeretnek, és még pénzt is 
kapnak érte. Ha a játékosok nem lépnek közbe, akkor a 
városőrség csak hajnalra tudja rendezni a tömeget - addig is 
jelentős erőket elvonva a város egyéb részeiről.  

A banda leállítása egyébként egyszerű: a vezéralakot 
kiiktatva a többiek gyorsan elvesztik bátorságukat és 
könnyen szétzavarhatóvá válik a tömeg. 

Banda #2 (amatőr tolvajok) 
Them koraeste, a karavánszerájok környékén szedi össze a 
helyi alvilág tagjaiból álló tolvaj csapatot. Arra béreli fel 
őket, hogy törjenek be a Murad bankházba. 

A csapat a Papolók egy külsős csoportja, nem tartoznak a 
belső maghoz. Vezetőjük Rahám el Nedzsel, aki 
alacsonyabb rangú vezetője a klánnak. Maga a csapat 
válogatott gazemberekből áll, akik úgy tekintenek az 
akcióra, mint életük legnagyobb dobására. Azt remélik, hogy 
ha sikerrel járnak, akkor meggazdagodnak, és egyben 
kivívják a klán elismerését is.  

A helyszínt a nap hátralévő részében megfigyelik, de arról 
persze fogalmuk sincs, hogy bent mi várhatja őket. A külső 
őrséget viszonylag ügyesen kijátsszák, de a behatolás során 
egyből lebuknak.  

A tolvajbanda a megállapodás szerint Éjközép után másfél 
órával elkezdi a behatolást a Murad bankházba. Igazából 
esélyük sincs, túl nagy falat nekik.  

Biztos, ami biztos, Endrill névtelen bejelentést tesz a 
városőrségnek (utcagyereket bíz meg futárfeladattal a 
palotától nem messze). A városőrség szabad emberei 
kiérkeznek a riasztásra, a dzsadok harcolni és menekülni 
kényszerülnek. 

Mindez persze csak akkor igaz, ha a játékosok nem vezetik 
másképp a történéseket, pl. már várják a dzsad tolvajokat a 
bankháznál. 

A Bandát könnyű leállítani, de persze maguktól is elbuknak. 
Elég csak egy kicsit megzavarni őket, és még többet, még 
nagyobbat hibáznak.  

A Murad-banházat nem dolgoztuk ki. A tolvajok és a 
karakterek nem juthatnak be az épületbe, vagy annak 
fogadótermén túl. Alaprajzok, a Kulcs, és komolyabb 
megfigyelés nélkül a siker esélye egészen pontosan 0%. 

A banda vezetőjén kívül a többiekkel nem foglalkozunk, a 
parti számára ők sem jelentenek igazi kihívást. Ha mégis 
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harcra kerülne a sor, akkor Rahám statisztikáit használva a 
többi tolvajra is, le lehet mesélni az összecsapást. 

Banda #3 (kalandozók) 
Egy kis létszámú, ám gátlástalan kalandozókból álló csapat. 
Them a „Hurik öle” Tavernában szedi össze őket. Észre 
lehet itt is venni Them-et, de maximum akkor, amikor épp 
távozik a helyszínről (a sikeres megbeszélés után). 

A kalandozókból álló bandát tehát nem lehet idő előtt sem 
előkeríteni, sem megállítani. Erre csak a Haszra-bankházban 
lesz a partinak lehetősége. 

A kalandozók a kora hajnali órákban megkezdik a behatolást 
Endrill segítségével. Itt már Endrill és Them is beszáll, ha 
kell, mágiával és harci képességeikkel is támogatják a 
csapatot. A felkészült kalandozók pedig a Kulcsnak 
köszönhetően sikeresen bejutnak a Haszra-bankházba.  

A részletekről lásd a következő fejezetet. 

Endrill szándékai 
Banda #1 és #2 sikere egyáltalán nem érdekli Endrill-t. Csak 
figyelemelterelésre valók, hogy megzavarják és lekössék a 
városőrséget. Nem véletlen, hogy a tolvajbandát névtelen 
bejelentéssel feldobja a városőrségnél.  

Egyedül a Banda #3 tevékenysége fontos számára, és az, 
hogy épségben bejusson a kincstárba. Nem bízik meg a 
kalandozókban, de megpróbálja kihasználni képességeiket. 

Éjközépkor indul Themmel (ha közben nem kapta el a parti) 
az oldalán a találkozási pontra. Ez a Bazár melletti egyik 
sikátorban történik.  

Endrill álruhát visel, amit Them készített elő számára, illetve 
magával viszi a Kulcsot a behatoláshoz. 

Them al Varkose lebuktatása 
Több ponton is össze lehet futni a pyarroni ügynökkel. Ha 
sikerül őt felismerni, akkor a karakterek megkísérelhetik 
elkapását, vagy megpróbálhatják felvenni vele a 
kommunikációt. 

Ha el akarják kapni, akkor Them nagy valószínűséggel 
kereket old (belső idő). Nem célja a konfrontáció és már 
csak pár órát kell kibírjanak Endrillel ebben a koszos 
városban, így nem kockáztat. 

Ha valahogyan mégis elkapnák (lekezdeményezik, 
meglepetésből leütik, stb.), akkor kínvallatás hatására is 
ugyanazokat fogja csak elmondani: 

• Saját szakállára dolgozik 

• Bevallja a Banda #1 és Banda #2 tervezett akcióit.  

Nem hazudik (nehogy lebukjon), de nem is mond el 
mindent. Húzza az időt, hogy esélyt adjon Endrillnek az 
ereklyék megszerzésére. Ahogy elkapják, rögtön pszi 
üzenetben értesíti urát, aki ennek hatására akár előre is 
hozhatja az akciót. 

Them al Varkose leírása és statisztikái az NJK fejezetben 
vannak. 

Them al Varkose és az Endrill közti kapcsolat csak úgy 
deülhet ki, ha Naval személyesen találkozik Themmel. 
Ekkor következtethet, hogy Endrill áll az események között. 

Szinte kizárt, hogy időben rájöjjenek a kapcsolatra és még 
Endrillt is idő előtt fel tudják tartóztatni. Ha mégis, akkor az 
nagy pirospont a partinak, vagy nagy fekete a mesélőnek 
(függően attól, hogy a mesélő bénázott, vagy a játékosok 
voltak ennyire durván jók). 

Ha mégsem úgy mennek a dolgok 
• Kicsi az esélye, hogy a parti elvérezzen valami miatt a 
Banda #1, vagy Banda #2 akciója alatt/közben. Ha 
mégis így történne, az nagyfokú bénázásra vall. Kár 
értük, de hulljon a férgese. 

• Themmel sem fognak valószínűleg harcolni. Ha mégis 
és páran otthagyják a fogukat, akkor az még sikerként is 
elkönyvelhető (ha sikerül megölni, elkapni Themet). 

• Különleges esetben (nem teljesen kizárható) hogy a 
JK-k eljutnak Endrillig. Endrillt nem tartóztathatják le 
bombabiztos bizonyítékok, illetve Naval, vagy Rahim 
közreműködése nélkül. Endrill magas rangú diplomáciai 
követ, érinthetetlennek számít a karakterek számára.  

• Bizonyítékok nélkül megölni Endrillt pedig egyenlő az 
öngyilkossággal. 
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A BANDA #3 TÁMADÁSA 
A bankház támadását megelőző előkészületek és történések: 

Endrill terve két, de hatékonyan alkalmazható trükkre épül. 
Az egyik a Ginsour, a másik pedig az Eggyéválás varázslat, 
amellyel a friss halottak emlékei olvashatóak ki. Ehhez keres 
társakat és akad Lawer cwa Arnulfra, aki Arel papként 
ismeri a varázslatot. A többiek pusztán a fizikai ellenállás 
(őrség) leküzdésére kellenek.  

Előkészítés 
A bankház vezetőjét elkapják éjszaka, saját otthonában, 
kulcsát elszedik tőle. A bankház vezetőjének szokásait és 
házát Them már előre kifigyelte, így nem érik őket 
meglepetések. A rajtaütés a betörés előtt 3 órával történik, 
nyomokat és tanúkat nem hagynak. A bankház vezetőjét 
kinyírják. Endrill és Arnulf, Eggyéválást varázsol, ezáltal 
tisztában lesz a bankház minden apró-cseprő dolgával: 
alaprajz, őrségváltás, potenciális veszélyek, a másik valós 
kulcs holléte, de még azt is tudni fogja, hogy melyik 
kincstárnoknak mi a kedvenc étele.   

Egy órával később rajtaütnek azon a kincstárnokon is, akinél 
a másik kulcs található. Eggyéválás, majd az ő tudásával (a 
tükörtermen való átjutásához szükséges) és több üvegcsényi 
ellenméreggel felvértezve indulnak a bankházhoz. 

Tudják pontosan, hogy a gárdisták milyen kiképzésben 
részesültek, hol és mikor járőröznek, hol van a láthatatlan 
tiszt, stb. Gyakorlatilag ki tudják manőverezni őket, vagy ha 
nem, akkor felkészülhetnek rájuk.  

Harcban a gyorsaságra kell építeniük, hogy a gárdistáknak 
ne legyen idejük riadóztatni. Ehhez van két profi lövész a 
csapatban (az Arel-pap és a nomád), akik 10 méterről 
gyakorlatilag nem tudnak nem fejlövéseket osztani. A 
láthatatlan tisztet is ki tudják szúrni többféleképpen is, mivel 
tudják, hogy hol számítsanak rá. 

Behatolás 
• Végeznek a két őrrel a kapu előtt. 

• A bankház vezetőjének kulcsával nyitják a kaput 

• Végeznek az előtér két őrével, majd a földszinti 
figyelőszoba őrével. 

• Visszatérnek a Kapuhoz és megtöretik a Ginsourral az 
épületet védő varázsköröket (a 40E-s csoportot). 

• Felmennek az emeletre, végeznek az emeleti őrszoba 
megfigyelőjével, közben kikerülik az őrjáratot. 

• Átmennek a tükörtermen (a kincstárnok emlékei). 

• A lépcső aljához érve az ajtónál megetetik a 
Ginsourral a mágiasemlegesítést sugárzó jeleket. 

• Kritikus pont, a három sima és egy láthatatlan őr 
leszedése úgy, hogy ne riasszanak. Ráadásul a terem teli 
mágikus csapdákkal. A papok tökéletesen tudják, hogy 
azok merre vannak, de ettől még veszélyes a többiekre 
nézve (elmondás és egy egyszerű rajz alapján nem olyan 
nehéz elhibázni).  
Láthatatlanság, csendvarázs az ajtóra, beosonás – 
kikerülve a csapdákat -, majd egyszerre végeznek az 
őrökkel. 

• A belépésre használt 4 ajtó közül tudják, hogy melyik 
az igazi - és van hozzá kulcsuk. Az ajtót kiékelik, mert 
tudják, hogy bezárulna. 

• A speciális nyakéket nem viselik, így a kincstárba 
belépve egy mágikus varázsjel jelezne a bankház 
magitorának - ha a varázsjelet és a termet védő 
varázsköröket nem etetnék meg belépés előtt a 
Ginsourral. 

• Az asztrállény támadására nem számítottak, 
meglepetésként éri őket! Az asztrállény a 
legalacsonyabb asztrális ellenállással rendelkezőt a 
hatalmába keríti: a nomádot. A csapat szerencséjére pont 
őt, ugyanis őrjöngve elkezdi csépelni a hozzá 
legközelebb álló fejvadászt. A nomád közelharcban 
gyenge ellenfél, fél perc alatt hatástalanítják. Az 
asztrállény jelenlétére rájönnek, a papok kiűzik 
szerencsétlenből. A nomádot helyrepofozzák, fejvadász 
és a nomád egyaránt felhajt 1-1 gyógyitalt, mennek 
tovább. 

• Amikor a smaragdszemű-szoborhoz érnek, tudják, 
mire számítsanak, egyszerűen lesütik a szemüket. A 
szobor nem tudja átvizsgálni őket, nem érzékeli őket, 
ugyanakkor nem is engedi tovább a csapatot. A 
behatolók egyszerű, de okos megoldást választanak: a 
bebörtönzött lelket egyszerűen kiengedik a börtönéből 
azzal, hogy a Ginsour megsemmisíti a lelket visszatartó 
varázsjeleket. A lelket többé semmi sem tartja Yneven, 
ám eltűnése előtt még értesíti a bankház magitorát.  

RIADÓ! Most, az utolsó pillanatban buktak csak le 
behatolók, ők viszont ezt nem tudják.  

• A titkos nyitási kombináció ismeretében, az előre 
beszerzett ellenméreg felhajtása után behatolnak a 
kincstárba. 

Riadó! 
A bankház belül felbolydult méhkasra hasonlít, az őrök 
keresik a behatolókat. A tükörtermen azonban kincstárnok 
nélkül nem juthatnak túl. Az épület többi részének gyors 
ellenőrzése után ezért a kincstárnok összeszedi egy csapatba 
az összes gárdistát és megpróbál behatolni a kincstárba. 
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Rajtaütnek a kalandozókon, akik hősies csatában és sok 
véráldozattal végeznek a gárdistákkal. A kincstárnok 
észrevétlenül visszahúzódik, elbújik a bejárat közelében. A 
kalandozók pár percig nyalogatják sebeiket.  

Ekkor futhat be a parti a bankházba. 
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VÉGJÁTÉK  
Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Cél: Ha a csapat nem teljesít brutálisan jól, akkor ez a rész 
reaktív, azaz a parti fut az eredmény után. A feladat, 
megállítani a Haszra-bankház támadóit és kideríteni, lezárni 
végre az egész ügyet. 

Események, amelyeknek itt kell megesnie: 
- Az ereklyék ki fognak szabadulni, de minden egyéb a 
játékosok ügyességén múlik.  

Felbolydul a város 
Hacsak a karakterek valami kivételes dolgot nem tesznek, 
Endrill betörését a Haszra-bankházba nem tudják 
megakadályozni.  

Időben az Aréna körüli balhé az első, majd röviddel utána a 
Murad-bankház elleni támadás és riadó indul. A Haszra-
bankház elleni támadás ezt követően körülbelül egy órával 
kezdődik meg. Az onnan indított riadóra további 1 órát kell 
várni.  

Értelemszerűen az alábbi forgatókönyvek valósulhatnak 
meg: 

• Bedőlnek a Banda #1 akciójának (Aréna) és ott 
lebzselnek, mikor érkezik a hír a Murad-bankház elleni 
betörésről. Erről Naval pszivel, vagy futár útján értesíti 
őket. 

• Bedőlnek a Banda #2 akciójának (Murad bankház) és 
ott lebzselnek vagy segítenek az őröknek, amikor 
érkezik a hír a Haszra-bankház elleni betörésről. Erről 
Naval pszivel, vagy futár útján értesíti őket. 

o Bemennek a Haszra-bankházba, hogy segítsenek. 
Lásd a következő alfejezetben a részleteket. 

o Megvárják, hogy a támadók kijöjjenek a Haszra-
bankházból. Harc! 

• Követik Endrillt, Themet, a találkozóhelyig, majd a 
teljes bandát a Haszra-bankházig. 

o Találkozó előtt rátámadnak Endrillre és Themre. 

o Találkozó után próbálják meg feltartóztatni a 
csapatot: Harc! 

Nem jó megoldások, hisz Endrill rangja miatt - még ha 
nyernek is-, komoly politikai bonyodalomba kerülnek. 

o Nem bántják őket, beengedik a bankházba, de 
utánuk mennek. 

o Nem bántják őket, beengedik a bankházba és 
megvárják, míg kijönnek 

A városőrségnek nincs már tartalék ereje a Haszra-
bankházhoz nagy erőkkel kimenni, kivéve, ha a karakterek 
valahol besegítettek nekik és van felszabadult katonai erő. 

A Banda #3 elleni akció 
Ha a parti behatol a Haszra-bankházba a következő látvány 
tárul eléjük: 

• Komoly összecsapás színtere, legyilkolt testőrök, 
néhány fekete tűzfolt, stb. 

• Támadóknak nyoma sincs, ám a jelek szerint még bent 
vannak az épületben, valószínűleg az alsó, kincstári 
szinteken. 

Amennyiben városőrség is jött, azok nem hajlandóak az 
előtérnél mélyebbre hatolni az épületben, mert a védelmi 
rendszer messzi földről híres. A babonás dzsadok nem 
mernek továbbmenni, hiszen a mágikus rúnák állítólag 
minden illetéktelen behatolóval végeznek. Meggyőzhetőek 
azonban mágiával, vagy kiemelkedő érveléssel, 
szerepjátékkal. 

Az előtérben zajló beszélgetésre a kincstárnok 
előmerészkedik és segítséget kér a csapattól, felajánlva, 
hogy megmutatja nekik a bevezető utat. A kincstárnok ezen 
felül a behatolók személyleírásával tud még szolgálni. 

Itt már tényleg a karaktereken múlik, hogy hol és hogyan 
akarnak megütközni a támadókkal, vagy hogyan akarják 
„hivatalosan” tetten érni Endrillt és csapatát. 

Opcionális megoldás azoknak, akik nehezen kezelik a 
bankház védelmi rendszereit: le lehet egyszerűsíteni azzal, 
hogy ha a parti bemegy, akkor az előtérben már kifelé jön 
Endrill csapata.  
De ezt csak végső esetben javasoljuk, vagy ha már 
elúsztatok az idővel… 

A győztes csata után 
Amennyiben sikerül Endrillt és csapatát megölni, elfogni, 
elfogatni, akkor még mindig maradnak elvarratlan szálak. 

A ginsour 
A kis állatkát csak azok ismerik fel, akik rendelkeznek 
Legendaismerettel. A többi karakter nem ismerheti, csak a 
látottakból vonhatnak le következtetéseket. Állatismeret 
képzettséggel könnyen kezelhető, ha tudják mi a kedvence. 
Egyébként két fő viselkedési vonása van: 

• fél a nála nagyobb élőlényektől (így az embertől is), 
így ha csak lehet, távol marad tőlük  

• a rúnák és mágikus jelek rendkívül vonzzák, értük 
még az előző félelmét is képes legyőzni 
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Ebből adódóan a ginsour életveszélyes Rommirra! Az állat - 
ha a helyzet úgy alakul -, akkor kívülről barátságosnak tűnő 
módon közeledik a gólemhez (vonzzák a varázsjelek). Ha 
felveszi, vagy hagyja a közelében lebzselni, akkor a kis lény 
kivonja a manát a lelket testben tartó varázsjelből. A gólem 
teste pedig úgy esik össze, mint egy rongybaba. 

A kincsek 
A rablók nagy mennyiségű kincset hoztak ki a kincstárból, 
köztük Szefer Galatot és Tai’rifet. Szefer Galat ekkor 
felveszi a kapcsolatot a legintelligensebb, vagy 
legkorruptabb karakterrel (akár többükkel is) és megpróbálja 
meggyőzni arról, hogy neki és Ta’irif-nek ki kell 
szabadulnia a kincstárból. Elmondja az amund fenyegetés 
hátteret és adott esetben pénzt, hatalmat kínál a 
karaktereknek, ha megteszik. A karakterek döntése, hogy 
ellenállnak, vagy hallgatnak rá. 

Bárhogyan is döntsenek, a tárgyakat a szabad ég alá jutva 
már nem korlátozza a bankház mágikus védelmi rendszere, 
így El-Hamedben többen (elsősorban dzsenn varázstudók) is 
megérzik a manaháló torzulását, az ereklyék feltűnését. 

Bárhová is kerüljön a tárgy, egy órán belül megjelenik a 
környéken pár nagyhatalomú dzsenn nemes (megfelelően 
impozáns kísérettel) és elkérik a kincseket.  

Ha a tárgyak a játékosoknál vannak, akkor itt ismét 
döntéshelyzetbe kerülnek. Várhatóan nem kekeckednek 
sokat, és átadják legalább az ereklyéket a dzsenneknek. 

Ezt az utolsó jelenetet többféleképpen is le lehet mesélni, 
igyekezzünk a partihoz és a mese végén kialakuló 
hangulathoz illő, nagy ívű jelenetet varázsolni a játékosok 
elé, amelyben a karakterek átérezhetik az események valós 
jelentőségét. 
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FÜGGELÉK 1: A HAMÍR PALOTA 
ELLENI TÁMADÁS 
A Hamír palota elleni támadás forgatókönyve. A játékosok 
nem fogják tudni kideríteni az egészet, de a mesélő részére 
hasznos információ lehet, amikor a nyomokat meséli le a 
játékosoknak. 

• Figyelemelterelés: hajnalra beszerveznek pár részeget, 
akik randalíroznak majd egy sort a Hamír palota kapuja 
előtt.  

• Elkapnak egy textilkereskedőt a bazárban, hulláját a 
sikátorban hagyják  
(nyom, ami nem került kidolgozásra a modulban, de 
bevethető, ha szükséges) 

• Ketten textilárusnak álcázzák magukat (a sötétben ez 
nem annyira nehéz), majd a Hamír palota délnyugati 
tornyához mennek.  

• Közben az északnyugati sarok közelében útjára 
indítják a részegeket. 

• Megállnak a kocsival, szóba elegyednek a fenti két 
őrrel (hazafelé tartó kereskedő, semmit nem adott el 
aznap, de kell a pénz, ezért extra engedményt adna). A 
balhé miatt az északi kapuk őrei nem figyelnek dél felé. 

• Dobótőr, tűznyíl, izzó idegek végeznek a két őrrel. A 
tolvajok pillanatok alatt felmásznak, behúzzák a testeket 
az őrszobába, majd segítenek feljutni a többieknek. 

• Ketten az őrposztokon maradnak, míg a többiek 
végeznek a toronybeliekkel.  

• A két tolvaj átlopakodik az északnyugati toronyhoz, 
ahol végez az alvókkal és a felső szinten a két őrrel  

• Utoljára a középső szintet hagyják, mert onnan neszek 
hallatszottak ki – ébren vannak odabenn. Betámadják azt 
a szobát is, a pappal már nem olyan egyszerű az ügy. 
Al-Jawadit egy Csapás varázslat dönti le a lábáról. Amíg 
kimászik a romok alól, Tarikot a pap rendesen 

helybenhagyja. Al-Jawadi végül hátba szúrja a papot. 
Elfoglalják az őrposztokat, jeleznek a többieknek, hogy 
a torony kiiktatva. Nem mozdulnak többet, amúgy is 
sérültek mindketten. 

• A csapat többi része megvárja, amíg a kerti őrség 
elindul a következő körére. Belopakodnak a kertbe, 
mindenki elhelyezkedik és megvárják a járőrözőket. 

• Mikor a járőrök az oldalsó ajtóhoz érnek, lecsapnak. 
Sonn feketetűzzel kombinált tűzszőnyeggel indít, ami 
azonnal végez az őrkutyával és a többiek is súlyosan 
sérülnek. Wees nem tud a varázslatról és belerohan a 
tűzbe (nincs távolsági fegyvere), ő is megég. A többiek 
távolsági fegyverekkel, izzó idegekkel indítanak. Az 
őrségnek esélye nincs. 

• Az oldalsó ajtón bejutva a szolgákat gyorsan elintézik, 
majd a csigalépcsőn feljutva a díszterembe érnek. A 
testőrök azonban meghallják őket és veszélytől tartva 
kiosonnak a terembe uruk szobájából. 

• Az összecsapás 3 körig tart, közben Hamír kedvenc 
vérebe is bekapcsolódik a harcba és a szerencsétlen 
Rilavot meglepetésből túlüti (kiharap egy darabot a 
lábából).  

• A zajokra felébred Hamír és segítségért kiáltana az 
egyik ablakból, de ekkor már nyomában Wees. Utoléri 
és biztonsági játékos lévén gondoskodik arról, hogy 
soha ne kaparják fel egyben Hamírt a padlóról. 

• A csapat fosztogatni kezd. Figult nem érdeklik a 
kincsek, ő inkább az élvezetért jött. Leoson az 
asszonyok szárnyába, ahol meglepetésből végez a 
testőrrel. Kitombolja magát, elrakja a trófeákat (levágott 
ujjak, fülek, orrok), majd fülig érő vigyorral visszatér a 
többiekhez. 

• A csapat visszatér a bejutási ponthoz, lemászik a 
nyugati oldalon (a tolvajok az északi toronynál, többiek 
a délinél) 

• Szétválnak, többfelé hagyják el a terepet. 
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FÜGGELÉK 2: A HASZRA-BANKHÁZ VÉDELME 
Az emíri palota sziklatömbjének oldalában található monumentális épület, amely a család mérhetetlen gazdagságát is hivatott 
jelképezni. Köríves 8+2 láb magas (a +2 a megfigyelő folyosó) falait - jó négy évszázaddal ezelőtt - fehérmárvány tömbökből 
építették, amely fölött aranyszín kupola terpeszkedik. Az épület 60 láb széles, a tetejének közepén található 20 láb átmérőjű 
kupola további hat lábbal magasodik az épület lábnyi vastag falai fölé. A bankház körül jó 10 láb körzetben egyetlen más 
épület sem található. Egyetlen bejárata a közel négy láb magas és egyenként két láb széles, díszesen kovácsolt és gazdagon 
díszített kétszárnyú fémkapu, melyet éjjelre belülről retesszel tesznek betörésbiztossá. Fölötte a Haszra család két láb 
nagyságú festett címere az egyetlen dombormű a teljes külső márványfalon. Kifelé néző ablakai nincsenek, de jó pár helyen - 
öklömnyi lyukak 6-szor 5 darabból álló sora - hivatott némi természetes fényt és friss levegőt juttatni a kétszintes épület 
belsejébe. 

Az épület kapujához öt lépcsőfok vezet fel, az épületbe belépve elsőként a hivalkodóan berendezett fogadóterembe érünk. A 
helység 10 láb hosszú és nyolc láb széles, belmagassága közel 6 láb, jobb és baloldat egyaránt egy-egy lépcső vezet a 
bankház felső emeletére. Míg a felfelé induló lépcsőkön túljutva, szintén mindkét oldalt egy-egy boltíven átjutva érkezhetünk 
a földszinti folyosókra. Valójában az épület ebből a két - 3 láb magas belvilággal bíró - szintből áll, amelyek 20 láb szélesek 
és gyűrűként fogják körbe a bankház közepén, a kintről is jól látható kupola alatt található központi termet, ahonnan a 
földfelszín alatt kiépített kincstár bejárata nyílik. 

Természetesen bankház belső elrendezéséről az illetékteleneknek vajmi kevés információja van. A felső szint a pénzügyek 
bonyolítására szolgál, a bal oldali szárnyban a házat felkereső ügyfelek sora adja egymásnak a kilincset. Míg jobboldalt a 
bankház üzleti ügyeit intéző, könyveit vezető hivatalnokok szobái találhatóak. A földszinten a kiszolgáló személyzet néhány 
helysége mellett nagyobbrészt az épület védelmét ellátó gárda szállása található. Szintén kevesen tudják, hogy a tetőrész 
kupola körüli területét is a gárda használja a kiképzéshez, az azonban minden jó megfigyelő számára egyértelmű, hogy a 
henger alakú épület külső-felső peremén egy félig zárt megfigyelő folyosó visz körbe. 

A bankház belső kialakítása egyébként igen összetett, még az itt dolgozó hivatalnokok sem tudják, pontosan milyen 
útvonalon lehet eljutni a kincstárig.  

A bankház hármas védelemmel rendelkezik, egyrészt vigyázza a jól szervezett őrség, másrészt a behatolást mechanikai 
védelemmel (csapdákkal, rejtekutakkal, falakkal) kísérlik megnehezíteni, végül komoly mágikus védelem is óvja az itt 
elhelyezett értékeket. 

A kincstár a kupola alatti hatalmas teremből nyílik. Lényegében a kincstár teteje (szintén egy kupola) türemkedik elő itt a 
padlószintből. A központi terembe bejutókat 4+1 gárdista várja itt (a +1 ez egyik szolgálatban lévő tiszt, aki egy 
láthatatlanság köpenyét viseli). A központi teremben a kupola tetejében elhelyezett mágikus kristályok folyamatosan nappali 
fényt biztosítanak. E köralapú terem falán összesen négy ajtó található, ezek közül csak az valódi, amelyen ide beléptünk, a 
másik három csapda. Az ajtón belépve erős (100E) mágiasemlegesítés hat az érkezőre. A belépésre használt ajtó (bár ezen is 
van kulcslyuk) csak kívülről nyitható. Aki a kulcslyuk segítségével akár az 1 igazi, akár a 3 álajtó kinyitásával 
megpróbálkozik, az aktiválja a csapdát és a jelzőrendszert. Külön probléma, hogy a valódi ajtó, hacsak nem ékelik ki, a 
belépést követően bezárul. A belső kupolához vezető úton számtalan, különös jel található a padlóba vésve, tehát ott 
lénygében egy talpalattnyi hely sincs szabadon. Ezeknek csupán töredéke (10-20 db) valódi mágikus rajzolat, amelyek 
elpusztítják a hozzájuk érőket (20k6 tűzoszlop, aktiválásának esélye 40%/fő). (Ezekre a természetesen a gárdisták 
számítanak, megtanulták ezek pontos helyét, így ők nem léphetnek bele.) Jól elrejtve két megfigyelőhely van kialakítva a 
központi terem külső falában, ahol egy-egy gárdista folyamatosan szemmel tartja a belső teret és vész esetén azonnal 
riadóztat. A központi terem közepén egy 6 láb magas, 10 láb átmérőjű körkörös építmény található. Falait ijesztő 
faragványok díszítik, lényegében ez a kincstár teteje. A kincstár bejárata sem egyértelmű, ugyanis a kisebb kupolán 4 
tökéletesen egyforma ajtó található, egymástól azonos távolságra. (Sem a padló kopás és semmi más külső jel nem utal, 
melyik a valódi.) Mind a négy ajtó zárszerkezetébe csapda van elhelyezve, (tehát hatodik érzék segítségével sem lehet 
eldönteni, melyik a jó ajtó). A helyes ajtónál ezt a csapdát két adott pont együttes megnyomásával a falon, ki lehet iktatni. 
(titkosajtó keresés -50%) A kincstárba való belépéskor egy mágikus varázsjel azonnal jelzi a behatolást a család egyik 
magitorának, hacsak az illető nem visel egy speciális nyakékkel, amit a kincstárnokok hordanak általában. Továbbá, ha nincs 
nyakék, egy bebörtönzött asztrállény támad az első illetéktelen behatolóra (AME 100E ellen), melynek hatására pillanatok 
alatt dühöngő gyilkossá válik az illető és megpróbál végezni minden élővel a közelében! A kincstár erős mágikus 
védelemmel van felruházva, amely minden kintről való behatolást képtelenné tesz (tehát térmágia, szimpatikus mágia, 
anyagmágia, asztrál-, mentál mágia egyenként 100E) szintén képtelenség a termen belül elemi mágiát alkalmazni (100E 
védelem) a bent lévő értékek megóvásának érdekében. Ezen túl a kincstár teljes egészében áldott, így minden része 
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mágikusnak minősül. A kincstárba belépő személy egy közel 10 láb átmérőjű kivilágítatlan helységben találja magát. A 
bejárat mellett elhelyezett lámpások miután kézbe veszik őket 10 E-ű elemi fényt árasztanak magukból. A helység 
hihetetlenül díszes belülről. Körben faragott polcok, melyeknek többségét könyvek és irattartók töltik meg, amelyek a 
bankház szerződéseit és könyvelését tartalmazzák. A polcok alatt jó pár láda sorakozik. Ezek egytől egyig lakattal vannak 
lezárva, és teli vannak a kontinens különféle országainak különféle fizetőeszközeivel. Hihetetlen, de ezek csak praktikumból 
vannak itt, hogy bankház napi ügymenete gördülékenyen menjen. Az ajtóval átellenben lévő falnál egy kövérkés ülő férfi 
szobra, melynek szeme smaragdból készült. Valójában ez az őr, hisz bárki aki a szemébe néz, és ki ne csodálná meg a 
smaragdokat, egy bődületes (100E-ű) erősítésű asztrál/mentál átvilágításnak teszi ki magát, ugyanis a szemekbe a legelső 
kincstárnok lelke van bebörtönözve. A szellem azonnal megismeri az illető szándékait, és ha bármi gyanúsat észlel, pszi-vel 
értesíti a ház magitorát, továbbá megtagadja az alatta lévő lejárat megnyitását. Ugyanis a szobor nyakában lévő medál 
faragványába pontosan beleillik a kincstárnoki medál, és ha egy valódi kincstárnok illeszti bele, akkor egy mechanizmus 
segítségével a szobor félrecsúszik és feltárul alatta a kincstár alsó részeibe vezető csigalépcső. Ám ha az őrző szellem nem 
járul hozzá a belépéshez, a mechanizmus nem működik. Aki lejut a csigalépcsőre, az az első forduló után két kart talál egy 
üregbe. Ha a megfelelő mozdulatot végrehajtja velük, bal kar előrenyom, közben jobb kar kétszer hátra ránt, a fenti terem 
padlójának közepén található 4 kőtömb visszahúzódik, és egy 3x3 láb széles nyílás jön létre, amely a gyakorlatban a nagyobb 
vagy nehezebb tárgyak kötelekkel történő felhúzását teszi lehetővé. Továbbá a bal kar kétszeri előre tolásával a rés bezárul. 
Ha a nyitószerkezetet karjait másképp mozgatják, a csigalépcső (és a padló rése) ismét bezáródik. Egyébként ezen a zárt 
csigalépcsőn - amely egyébként a fenti központi termet tartó egyik oszlop körül tekereg - egyszerre csak egy ember képes 
haladni. A lépcsővel 3 láb süllyedés után a kincstár -1-dik, újabb három után a legalsó, -2-dik szintjére lehet lejutni. A két 
szint kialakítása hasonló, a fal mentén számtalan egységesen 4,5 láb mélységű, zárható ajtóval bíró, de változó szélességű 
fülke található. Az ajtajaikon számok és jelek láthatók. E mellett jó néhány polc és szigetszerűen feltornyozott ládák is 
akadnak a teremben, amelynek tetejét egyébként 7+1 oszlop tartja (a +1 a csigalépcsős oszlop). A -1-dik szint kerengőjét 4 
db rövidebb oszlop támasztja alá. A kincstár alsó termében (tehát a -1 és -2 szinten) a levegőnél fajsúlyosabb légiméreg van a 
levegőben. Hogy az itt tartózkodó ne kerüljön a hatása alá, ellenmérget kell innia már a belégzés előtt. A kincstárnokok a 
felkészítésük során apránként adagolt méreg miatt már immúnisakká váltak a méregre. A 6. szintű, gyorsan ható méreg 
hatása ájulás/kábultság (ez utóbbi hatására, súlyos egyensúlyzavar következik be, így az áldozat legfeljebb négykézláb 
tántorogva képes haladni). 

A gárda és a gárdisták 
A gárda minden tagja a bankház tulajdona. Lényegében rabszolgák, bár többségüket a családjuk még kisgyermekkorukba 
önként (gyakran jó pénzért) adta a kisfiúkat erre a hivatásra. Életüket a bankház falai közt kell leélniük, a vezetőiken és a 
kincstárnokokon kívül senkivel nem érintkezhetnek, bár mivel kiskorukban kivágták a nyelvüket, ennek betartása nem is 
olyan nagy kihívás. Arcról könnyedén felismerik egymást és őket is jól ismerik az itt dolgozók. Fekete ruhába öltözött, 
kiválóan képzett, kispajzzsal, rövidkarddal, íjjal kiválóan bánó, tökéletes fizikumú, félelmet nem ismerő és igencsak 
állhatatos harcos mindegyik. Összesen 50 gárdista és 5 tiszt teljesít szolgálatot a bankházban, elszállásolva is itt vannak. A 
gyakorlatban 5 db 10 fős osztagra vannak felosztva, egyszerre két osztag teljesít szolgálatot. Fél naponként (azaz 10 
óránként), két másik osztag váltja le az előzőt, a váltás napkeltekor és napnyugtakor történik. 

Őrhelyek 
- 2 db gárdista a kapu előtt (nappal), de ezek az előtérben tartózkodnak (éjjel) 

- 2 db gárdista az előtérben 

- 8 db gárdista a tetőn 

- 2 db gárdista a központi teremet megfigyelő két külön rejtett fülkében 

- 4 db gárdista és 1 tiszt (láthatatlanul) a központi teremben 

- 2 db gárdista és 1 tiszt a ügyfélfogadó folyosón (nappal) vagy véletlenszerű őrjáratban (éjjel) 

Minden gárdista rendelkezik egy-egy jelzősíppal, melyet vékony cérnán a nyakába akasztva hord. Ezt megfújva üzenhet 
társainak. Továbbá a legtöbb őrhelyen található egy lánc, melynek meghúzásával megkondul a vészharang, így az épületben 
tartózkodók illetve az egész város értesül a behatolásról. Végezetül a gárda szállásáról fél tucat postagalamb várja, hogy 
üzenetet vigyen a Haszra ház urának. Az üzenet nélküli galamb jelentése, megtámadtak! A gárdisták kiképzésük szerint 
bármilyen rendellenesség észlelése után azonnal jeleznek, nem cselekszenek önállóan és bevárják az erősítést. Fegyveres 
konfliktusnál felveszik a harcot, feltartják a az ellenfelet, ilyenkor többnyire védekező harcot folytatnak. A gárdisták bár 
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némák, mindegyikük tökéletesen képes szájról olvasni és saját jelnyelvet alakítottak ki, amelyet egyébként a kincstárnokok is 
ismernek. Utasítani kizárólag a bankház vezetője illetve a kincstárnokok utasíthatják őket. A ház magitora mindegyiküket 
masszív (80 E-ű) pszi pajzzsal látta el. 

Napirend 
A bankház napkelte után 1 órával nyit és napnyugta előtt 1 órával zárja be kapuit. A személyzet fél órával korábban jön és fél 
órával később hagyja el az épületet. Az élelmiszerek, víz és egyéb beszállítók kizárólag nyitás előtt fél órával hozhatják 
áruikat, amelyet egy kincstárnok és a gárda egy tisztje alaposan átvizsgál, majd a gárda szolgálatot leadó tagjai szállítanak a 
rendeltetési helyükre. 

Nyitás után jó pár koldus lezeng a környéken, de a kapu közvetlen közeléből a gárdisták kiebrudalják őket. A előtérben 2-3 
hivatalnok siet az egyes kuncsatok elé. Segítik, tájékoztatják őket, és ha szükséges, felvezetik őket az emelet baloldali 
szárnyában, ahol ízlésesen berendezet fogadószobákban zajlanak le az üzleti tárgyalások. 

Kincstárnokok 
Négy dzsah pap. Mindegyiküknek van medálja, amelyről korábban volt már szó. Napközben 2-4 közülük a bankházban 
tartózkodik. A két kulcs kell a központi terem nyitásához. Az egyik kulcs mindenkor a bankház vezetőjénél van, amit 
napközben átadhat az egyik kincstárnoknak (jobbára ez a gyakorlat), de éjszakára mindenkor magánál tart. A másik kulcs az 
egyik kincstárnoknál van. Éjszakára az egyik kincstárnok a bankházban marad, míg a másik három kap egy-egy lepecsételt 
ládikát. Ezek egyikébe belehelyezik a valódi kulcsot, a másik kettőbe hamis kulcsot tesznek (ha ez utóbbival kísérli meg 
valaki kinyitni a központi terem ajtaját, a riasztó azonnal jelez), majd a bankház vezetője szétosztja a ládákat és haza térnek. 
A kincstár bejáratát, kizárólag a bankház vezetőjének kulcsa nyitja, amely ránézésre teljesen megegyezik a kincstárnoki 
kulcs(ok)al (a többi kulcs azonnal beindítja a riasztást). E kulcsokat állítólag képtelenség hamisítani! 

Mágikus védelem 
Magát a bankházat a kincstárénál jóval gyengébb mágikus védelem óvja, amely 40 E-s védő varázskört jelent a tér-, az 
anyag-, az elemi- és az asztrál/mentál mágiák ellen. 

 

A Haszra-bankház oldalnézetben: 
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A Haszra-bankház földszinti alaprajza 
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Magyarázat a Haszra-bankház földszint alaprajzához 

 

1 – Előtér (a két oldalán egy-egy lépcső az emeletre, illetve két folyosó) 

2 – Megfigyelőszoba (innét az Előtér rejtett ellenőrzése történik, jelenleg használaton kívül) 

3 – Gyülekező terem (a gárdisták eligazítása zajlik itt) 

4 – Fogda (jelenleg üres) 

5 – Lomkamra 

6 – használaton kívüli helység 

7 – Egyenruha raktár (a gárdistáknak) 

8 – Fegyverraktár (a gárdistáknak) 

9 – Ügyeleti szoba (a gárda szolgálatos tisztjének) 

10 – Megfigyelőszoba (innét a Központi terem rejtett ellenőrzése történik) 

11 – Vízraktár (négy ciszternával) 

12 – Gárdisták körletei (5 fős szobák) 

13 – Gárdisták tiszti körletei (2 fős szobák) 

14 – Gárdista tiszti körlet (2 fős, továbbá itt található a fél tucat postagalamb ketrece) 

15 – WC (az épület mögötti ülepítőbe kivezetve) 

16 – Étkező (a gárdisták itt étkeznek, illetve itt töltik pihenőidejük javarészét) 

17 – Konyha 

18 – Műhely (a szolgák végzik itt a szükséges apróbb javítási munkálatokat) 

19 – Étkező (a szolgák részére) 

20 – Tiszttartó szobája (a szolgák és rabszolgák vezetőjének szobája) 

21 – Rabszolga szállások (6 fős szobák, nemek szerint szeparálva) 

22 – Raktárak 

23 – Vízraktár (6 ciszternával) 

24 – Boros kamra (különféle egyéb italok tárolására is szolgál) 

25 – Elő raktár (minden beérkező árút itt helyeznek el, míg egy kincstárnok és egy gárdista tiszt alaposan át nem vizsgálja 
azokat) 

26 – Központi terem 

27 – Kincstár (falain körbe polcok és ládák, középen az alsó részekből vezérelhető csapóajtó) 

28 – Lépcső az emeletre 

29 – Csigalépcső az emeletre 

30 – Lépcső a Központi terembe az emeleti Tükörteremből 

31 – Csigalépcső a kincstár föld alatti részlegébe (a smaragd szemű őrszobor alól nyílik) 

32 – Álajtók (csapdával ellátottak) 
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A Haszra-bankház emeleti alaprajza 
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Magyarázat a Haszra-bankház emeleti alaprajzához 

 

1 – Előtér (a két oldalán egy-egy lépcső az emeletre, illetve két folyosó) 

2 – Fogadóterem (a bankház ügyfelei számára) 

3 – Főhivatalnok irodája (itt dolgozik a bankház ügyeit intéző hivatalnokok közvetlen felettese) 

4 – Ügyfélváró helység (csinos szolgálólányok innen hűsítőkkel, gyümölcsökkel és hasonlókkal kínálják a várakozó 
ügyfeleket) 

5 – Mosdó (az ügyfelek itt frissíthetnek magukon) 

6 – Tárgyalótermek (az ügyfelek többségével az üzlet itt bonyolódik) 

7 – Fő tárgyalóterem (nagyobb létszámú csoportok befogadására alkalmas, rendkívül díszes terem) 

8 – Igazgatói iroda (a bankház vezetőjének irodája, hátsó részében pihenőszobája) 

9 – Igazgatói titkár terme 

10 – Tükörterem (kizárólag ezen az útvesztőn keresztül lehet megközelíteni a Központi termet; folyosók bonyolult hálózata, 
melyek falait több helyen óriási tükrük fedik; e tükrök – illetve a hozzájuk tartozó falrészletek – szinte kivétel nélkül 
különféle rejtett zárszerkezetek kioldása után elforgathatóak, melynek következtében a labirintus járatai folyamatosan 
módosulnak; kizárólag a kincstárnokok képesek tökéletesen tájékozódni a teremben) 

11 – Lépcső a Központi terembe 

12 – WC (az épület mögötti ülepítőbe kivezetve) 

13 – Kincstárnoki szobák 

14 – Dzsah szentély 

15 – Hivatalnoki irodák 

16 – Megfigyelőszoba (innét a Központi terem rejtett ellenőrzése történik) 

17 – Irattár (hatalmas polcokkal telezsúfolt helység a bankház különféle dokumentumai számára) 

18 – Alkimista labor 

19 – Kincstárnoki fogadószoba (az “ügyeletben” lévő kincstárnok tartózkodási helye nappal) 

20 – Írnokok terme (napközben tucatnyi írnok görnyed a másolóasztala fölé, és készíti a különféle dokumentumokat a 
bankház számára) 

21 – Írószerraktár 

22 – Futárok szobája (a bankház futárai napközben itt várakoznak a továbbítandó üzenetekre) 

23 – Központi terem 

24 – Kincstár (kupolájának teteje) 

25 – Lépcső a tetőre 

26 – Csigalépcső a földszintre, illetve a tetőre 

27 – Lépcső a földszintre 
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FÜGGELÉK 3: NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK 

Abdul im Hamír, a kulcs őre 
(Ember, dzsad férfi, 52 éves) 

A játék kezdetekor már halott, de a JK-k érdeklődhetnek róla, hogy milyen ember volt. 

Jellemzés: Abdul előkelő, de összességében jelentéktelen családból származott, akik nemzedékek óta a kereskedelem és a 
politikai között ingadoztak. Egyikben sem bizonyultak kiemelkedően sikeresnek, de mindenki elismerte megbízhatóságukat. 
Ezt a jellemvonást örökölte Abdul is, aki épp ezért hamar – még gyermekkorukban – elnyerte Rahim el Haszra barátságát. A 
nagyvezír nem feledte el mindazt a segítséget, amit élete során Abdultól és családjától kapott, így Abdul hamar bizalmi 
pozícióba került, az ő feladata volt gondoskodni a hamedi bankházak biztonságáról (természetesen nem személyesen). 

Jellem: Életvidám, derűs embernek ismerték, viszonylag jól bánt szolgáival és családtagjaival is. Köztudott, hogy különféle 
alvilági szervezetek próbálták megkörnyékezni, megvesztegetni, de valamennyi ilyen próbálkozást ügyesen elhárította. 
(Természetesen a dzsad szokás szerint felajánlott ajándékokat elfogadta, de sosem adott ki titkokat senkinek.) 

Kinézet: Külsejére nézve idősödő testes férfi volt, felettébb büszke dús fekete szakállára, amit mindig gondosan kétfelé 
fésültetett. 

Rahim el Haszra, El Hamed nagyvezíre 
(Ember, dzsad férfi, 50+ éves) 

A JK-k nem találkozhatnak vele a kaland folyamán, de mint mindenki a városban, ők is ismerik látásból vagy hallomásból. 

Jellemzés: Vékony, alacsony, ravaszságáról és a kalandozókkal ápolt barátságáról ismert nagyvezír. Mindenki által 
elismerten neki köszönhető, hogy az utóbbi hónapokban – nagyvezírré válása óta – látványosan fejlődésnek indult az állam, 
az ide érkező külhoniaknak köszönhetően. A korábban félbemaradt erődítési feladatok sokak számára jelentenek 
munkalehetőséget és a gladiátor-játékok szervezése is növeli Rahim népszerűségét. 

Jellem: Egyébként nem vonzó, még csak nem is különösebben karizmatikus alak, ám alapos és megfontolt, ráadásul 
pozícióját tényleg népe érdekében használja. Hogy ehhez a háttérbe kell szorítania az egyébként erre könnyen kapható sejket, 
az nem zavarja különösebben, gyakorlatilag egy éve ő vezeti az államot. Mindent természetesen nem tud kézben tartani, ám 
igyekszik megfelelő embereket helyezni a fontosabb pozíciókba. 

Kinézet: Alacsony, vézna testalkatú, idősödő dzsad, akinek a gondok és a felelősség már ezernyi ráncot rótt az arcára, amit 
az őszülő körszakáll sem tud teljesen elfedni. 

Naval, Rahim jobbkeze 
(Ember, dzsad férfi, 29 éves, 8. Tsz fejvadász, Rend) 

A JK-k elsődleges kontakt-embere. 

Jellemzés: Még inkább Rahim Szája, ahogy a hamedi köznyelv nevezi. Sokan egyszerű lótifutit látnak benne, aki hozza-viszi 
a nagyvezír parancsait, holott ő ennél sokkal több. Helyesebb lenne Rahim szemének és fülének nevezni, mivel a kellemes, 
de inkább jellegtelen külsejű fiatalember szinte mindenkivel megtalálja a hangot, mindenhova bejut és mindenki megnyílik 
neki, így remekül el tudja látni a nagyvezír nem hivatalos kémfőnökének szerepét. Pedig valójában két urat szolgál: Rahimot 
és az abadanai dzsenn uralkodóházat. 

Maga is abadanai származású, egy többszáz éves kereskedő-dinasztia sarja, aki sokat utazott a világban. Egy ilyen út során 
találkozott Rahimmal, aki történetesen tudja, hogy Naval Abadanát is szolgálja, de egyrészt kedveli a fiatalembert, másrészt 
tudja, hogy jobb egy ismert kém, mint egy ismeretlen. Az Ibarában szokatlan is lenne, ha egy kém csak egy urat szolgálna. 
Vagy időnként nem fogadna el baksist. 

Kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, úgy a városőrségen, mint az alvilágon belül, de családja révén szoros 
kapcsolatban áll számos kereskedővel és bankházzal is. 
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Kinézet: Arányos termetű, jóképű fiatalember, aki simára borotválja az arcát, ám haját félhosszúra növesztette. Bő 
köntösökkel fedi el testét, így leplezve akrobatákat megszégyenítő alkatát. Közeli ismerősei tudják róla, hogy éjszakánként 
sokat gyakorol, de a városban szinte mindenki meglepődne, ha kiderülne róla, hogy gyors mozgású, veszedelmes harcos. 
Mivel tanácsadói szerepéhez nem illenek a látványos fegyverek és egyébként is sokat ad az álcájára, dzsambiával és puszta 
kézzel küzd. Végszükség esetén komoly mentális erejét is beveti, de egyébként igyekszik szellemi képességeit (is) leplezni. 

 

Erő 13  Ép 11  Fp 82  Harcérték 
Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 17  Mp: -  Pszi 37  Alap - 52 69 121 - 

Ügyesség 17        
Kéz + 
Alkarv. 2 62 73 137 K6+4 

Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 14  Tud.al. 2 2        
Intelligencia 15  Statikus 110 110        
Akaraterő 12  Dinamikus 0 0        
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 17  Teljes 112 112        
 
Kiemelt Képzettségek  
Álcázás/álruha Mf Mászás 85%  Beszélt nyelvek 
Csomózás Mf Esés 75%  Pyarroni 5
Értékbecslés Af Ugrás 75%  Dzsad 5
Emberismeret Af Belharc Mf  Gorviki 3
Pszi Mf Földharc Af    
Hátbaszúrás Mf 9 Fegyverhasználat Af    
Vakharc Mf Ökölharc Mf  Vagyon (2K6 arany) 
Kötelékből szabadulás Mf Kocsmai verekedés Mf   
Felszerelés: 1 díszes dzsambia, ruházat, 2 db gyógyital (10 Ép), Szellemi frissesség itala, Mély tarisznya 
Egyebek:  
Megjegyzések: Pszi-pajzsait egy abadanai dzsenn mentalista építette. 
 

Ghaffali Umad, a hamedi városőrség kapitánya 
(Ember, dzsad férfi, 46 éves, 8. Tsz harcos, Rend) 

Jellemzés: Azon kevés fontos pozíciót betöltő emberek egyike, akik nem tartoznak Rahim bizalmi körébe. Ki nem állhatja 
Rahimot, felkapaszkodott, kétszínű kígyónak tartja, de van annyi esze, hogy ezt nem hangoztatja. A nép most Rahim mögött 
áll és Malik, az előző nagyvezír bukásával ő elvesztette legfőbb támogatóját. Ennek köszönhetően szívesen fogadja a 
különböző alvilági szervezetek közledését, akik még szorosabbra akarják fonni eddigi kapcsolataikat a városőrséggel. A 
városi őrség viszonylag nagy létszámú, a segítségükkel meg tudná dönteni Rahim hatalmát, ha nem lennének a sejkségben a 
külhoni kalandozók és persze a nép bizalma. Ráadásul a lelke mélyén meg van győződve arról, hogy amikor majd tényleges 
háborúra kerül sor az amundokkal, a nagyvezír nem fog tudni megbirkózni a helyzettel és akkor ő, mint El Hamed 
megmentője léphet fel. Ezért hajlandó várni. 

Jellem: Könnyen megvesztegethető, becsvágyó ember, aki azonban sokkal jobb harcos és parancsnok, mint politikus. 

Kinézet: Dzsadhoz képest viszonylag magas, széles vállú, jókötésű férfi. Ápolt kecskeszakállat és bajuszt visel. A 
szablyaforgatás elismert mestere. 
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Erő 15  Ép 10  Fp 81  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 16  Mp: -  Pszi 28  Alap - 46 70 120 - 

Ügyesség 17        
Szablya 
(dzsenn) 2 59 100 142 K6+3 

Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 11  Tud.al. 2 3        
Intelligencia 13  Statikus 50 50        
Akaraterő 13  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 14  Teljes 52 53        
Felszerelés: dzsenn szablya, személyre készült sodronying (SFÉ: 3, MGT: 0), ruházat 
Kiemelt Képzettségek: Fegyverhasználat (Szablya) Mf, Nehézvértviselet Mf, Hadvezetés Mf, Pszi Af 
Megjegyzések: Pszi pajzsait nem ő építette, hanem a városőrség egyik varázstudója. 
 

A Hamír-palota rablói 

Al-Jawadi, tolvaj 
(Ember, dzsad férfi, 49 éves, 9. Tsz tolvaj, Halál-Káosz) 

Tarikkal együtt lett felbérelve a Hamír-palota kirablására. 

Jellemzés: Idősebb, tisztességtelenségben megőszült rablógyilkos. Karavánok fosztogatásából, alkalmi bérgyilkosságból él. 
Bőrvértet visel és handzsárt, valamint hajítókéseket és rövid íjat forgat, de leginkább éjszaka, álmában szeret végezni 
célpontjaival. Számos varázstudóval összerúgta már a port eseménydús élete során, nem ijed meg tőlük különösebben, ám 
igyekszik minél hamarabb kést vágni a torkukba. 

Jellem: Pokróc modorú, kusza szakállú haramia, aki valami miatt mégis szárnyai alá vett egy kezdő tolvajt, Tarikot. 

Kinézet: Vékony, szikár, kíméletlen férfi, akinek arcát számos sebhely tarkítja, bal szeme is hiányzik. 

Erő 10  Ép 6  Fp 78  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 14  Mp: -  Pszi -  Alap - 31 47/36 93 - 
Ügyesség 18        Handzsár 1 37 61 108 K6+3 
Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál  Hajítókés 2 41 55 93 K5 
Szépség 9  Tud.al. 7 4  Rövid íj 2 36 40 - K6 
Intelligencia 12  Statikus 20 20        
Akaraterő 14  Dinamikus          
Asztrál 17  Mágikus          
Érzékelés 16  Teljes 27 27        
Felszerelés: handzsár, hajítókések, rövid íj, garott, kivert bőrpáncél, ruházat, tolvajkulcs, mászókesztyűk, egyéb tolvaj-
felszerelések, 8 adag 4. szintű 2K6 Fp / semmi fegyverméreg 
Kiemelt Képzettségek: Hátbaszúrás Mf, Lopódzás 95%, Rejtőzés 95% 
Megjegyzések: Minden fegyvere és nyílvesszője mérgezett a felszerelésben említett méreggel. Pszi-pajzsaiért megfizette egy 
bérvarázsló munkáját. 
 

Tarik, tolvaj 
(Ember, dzsad férfi, 17 éves, 2. Tsz tolvaj, Káosz) 
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Al-Jawadival együtt lett felbérelve a rablásra. 

Jellemzés: Ifjú, még csak serkenő bajszú jó képességű zsebmetsző, akit Al-Jawadi, a veterán haramia vett szárnyai alá. 
Értelmes tolvaj, aki előtt fényes jövő állna, ha megfelelő szövetségesekre tenne szert, ám felettébb nehezen bízik meg 
bárkiben is, természetesen Al-Jawadin kívül. Mindenhova kutyaként követi az idősebb férfit. Jatagánt és hajítókéseket 
használ, de nem különösebben jó harcos, inkább zsebmetszéssel tartja el magát. 

Jellem: Fiatal, az élet dolgaiban tapasztalatlan, a megélhetésben és szélhámosságban azonban már nem kezdő. Meglehetősen 
bizalmatlan és zárkózott típus. 

Kinézet: Haját rövidre nyíratja, himlőhelyes képe meglehetősen átlagos. 

Erő 12  Ép 6  Fp 25  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 14  Mp: -  Pszi -  Alap - 24 33/16 82 - 
Ügyesség 16        Jatagán 1 31 47 96 K6+2 
Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál  Kés 2 34 37 82 K5 
Szépség 11  Tud.al. 3 3        
Intelligencia 14  Statikus          
Akaraterő 13  Dinamikus          
Asztrál 13  Mágikus          
Érzékelés 15  Teljes 3 3        
Felszerelés: jatagán, ruházat, zsebmetsző-penge, kavicsokkal teli bőrszütyők, egyéb tolvaj-felszerelések 
Kiemelt Képzettségek: Zsebmetszés 70% 
Megjegyzések: 
 

Rilav, tolvaj 
(Ember, ordani férfi, 26 éves, 6. Tsz tolvaj, Káosz) 

Sonnal együtt lett felbérelve a Hamír-palota kirablására. 

Jellemzés: Fiatal, erkölcsi gátlásoktól mentes pyarroni csepűrágó. Főszabály szerint zsonglőrködéből, 
akrobatamutatványokból tartja el magát, de rendszerint csapatban dolgozik. Amíg ő előad, a társai megfosztják az 
erszényeiktől a szájtátiakat. Sokáig dolgozott Ordanban és mindig megúszta. Legutóbb azonban társai lebuktak, így egyedül 
maradt és - pár kisebb besurranó lopást követően - maga mögött kellett hagynia. Saját maga számára is meglepő, hogy végül 
El Hamedben egy ordanihoz, ráadásul épp egy tűzvarázslóhoz csapódott. Mostanában kezdi kitapasztalni, hogy ami otthon 
tűzhalállal büntetendő, az máshol erélyes cselekedet, ha az Sogron és/vagy az Ordani Tűzvarázsló Rend érdekeit szolgálja. 

Jellem: Mindig a könnyebb utat keresi, szeret jól élni és azt sem bánja, ha időnként ez veszélyes. Gyors szavú, gyakorlott 
előadó, viszonylag tűrhető fellépéssel.  

Konfliktushelyzetekből megpróbálja kidumálni magát, mert bár tűrhető tőrvető, nincs gyomra, idege a harchoz. Könnyű 
megtörni az akaratát és a fájdalmat sem viseli jól. Eléggé önállótlan, előszeretettel csapódik más, határozottabb 
személyekhez. Torz, perverz humorral "áldották meg" az istenek. 

Kinézet: Vékony, szikár, rettentően hajlékony férfi, aki előszeretettel fitogtatja különleges testi adottságait és szinte mindig 
mindene mozog. Haja fakószőke, rövidre nyírt, szeme szürke. Arcát előadások előtt gyakran festi látványosan. 

Sonn, ordani tűzvarázsló 
(Ember, ordani férfi, 37 éves, 7. Tsz tűzvarázsló [Pusztító Tűz Útja], Káosz) 

Rilavval együtt lett felbérelve a rablásra. 

Jellemzés: A Pusztító Tűz útját járó tűzvarázsló, Ordan ügynöke és önjelölt képviselője. Magabiztos fellépésű férfi, aki a 
rendje azzal bízott meg, hogy tartsa rajta a szemét az ibarai eseményeken, hiszen az amund fenyegetés Ordant is érintheti.  
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Jellem: Nagyhangú, arrogáns, végtelenül magabiztos fellépésű férfi. Sonn feladata csupán a megfigyelésre korlátozódna, de 
kellően pofátlan ahhoz, hogy úgy tekintsen magára, és úgy is viselkedjen, mintha a tűzvarázslói Rend nagykövete lenne. 
Gátlástalanul kihasználja rendje félelmetes hírnevét és egy pillanatig sem habozik a saját érdekeit másoké elé helyezni, 
semmi olyanra nem vehető azonban rá, ami akár csak közvetve is sértené a Rend érdekeit. 

Kinézet: Magas, jó megjelenésű férfi, aki fejét kopaszra borotváltatta és arca kivételével egész testét teletetováltatta. A hátán 
vörös sárga tűzkobra tekereg, mindenütt máshol – tar koponyáján is – fekete vörös lángnyelvek lobognak. Rendszeresen 
drága anyagból készült bő, fekete köntöst hord és szemmel láthatóan meg sem kottyan neki a rekkenő hőség sem. Még senki 
nem látta izzadni sem. Kígyószerűen rezzenetlen szemeivel képes könnyen elbizonytalanítani beszélgető-partnereit, vagy 
akár félelmet kelteni bennük. Gyenge akaratú, de a hatalmat tisztelő emberekből egész sleppet gyűjtött maga köré, akik 
mindig ellátják hírekkel. Senki sem tudja, honnan, miből szerzi pénzét, mivel hiába próbálták már többször kirabolni, 
kizsebelni, soha semmit nem találtak nála, ugyanakkor soha nincs pénzszűkében. 

Erő 12  Ép 7  Fp 41  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 14  Mp: 42  Pszi 34  Alap - 21 45/5 98 - 
Ügyesség 11        Lángkard 1 27 59 113 K10 
Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 9  Tud.al. 6 3        
Intelligencia 15  Statikus 34 34        
Akaraterő 13  Dinamikus 5 8        
Asztrál 16  Mágikus          
Érzékelés 12  Teljes 45 45        
Felszerelés: lángkard, ruházat, 2 db gyógyital (6 Ép), nyaklánc, gyűrűk, örökmécses, sogronita mágikus pikkelyvért (SFÉ 5, 
MGT 0!) 
Kiemelt Képzettségek: pszi Mf, Emberismeret Mf 
Megjegyzések:  
 

Tegrat Melkias, harcos 
(Ember, férfi, 41 éves, 8. Tsz harcos, Rend-Halál) 

Embereivel (Roon és Figul Figurat) együtt lett felbérelve a rablásra. 

Jellemzés: Baraadi származású veterán (nehézgyalogos) zsoldos. Több háborúban harcolt, az elmúlt években azonban toroni 
rendszerű gladiátor-viadalokon vett részt Toron-párti városállamokban gladiátorként. Összeszokott csapatot hozott össze, 
amelyet határozottan irányít. Kifejezetten jó taktikus (szükség esetén a stratéga szerepét is el tudja látni), ráadásul a saját 
embereiért bármikor kiáll. 

Jellem: Komor, hallgatag figura, akit sokan ostobának néznek, holott megvan a magához való esze. Kíméletlen, kérges lelkű 
zsoldos, aki réges-rég elvesztette idealizmusát. Ma már azt szolgálja, aki jobban fizet. A közelgő zászlóháború elől Erionba 
költözött a csapatával, ott hallottak a hamedi játékokról. 

Kinézet: Nagydarab, vállas alak, széles orral, sörtére nyírt vasszürke hajjal. Mellvértet, alkar- és lábszárvédőt, széles pengéjű 
egyenes kardot és/vagy csatabárdot forgat. Szükség esetén, ha nem arénában harcol, tűrhetően bánik a könnyű számszeríjjal 
is. 
 

Erő 17  Ép 13  Fp 74  Harcérték 
Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 15  Mp: -  Pszi 26  Alap - 35 77/0 117 - 

Ügyesség 15        
Csatabárd 
(egykezes) 2 45 99 138 K10 

Egészség 16  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 10  Tud.al. 5 2        
Intelligencia 14  Statikus 50 50        
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Akaraterő 12  Dinamikus          
Asztrál 15  Mágikus          
Érzékelés 13  Teljes 52 52        
Felszerelés: Mellvért (SFÉ 4), alkar- és lábszárvédők, hosszúkard, csatabárd, ruházat 
Kiemelt Képzettségek: Nehézvértviselet Mf, Hadvezetés Af, Fegyverhasználat – egykezes csatabárd Mf, ökölharc Mf 
Megjegyzések: Erős pszi-pajzsait még toroni rendszerű gladiátorkodása alatt kapta. Védőértékéhez az alkarvédők nincsenek 
hozzáadva (+15 VÉ). 
 

Roon, tőrvető (harcos) 
(Ember, férfi, 35 éves, 6. Tsz harcos, Rend-Halál) 

Tegrat embereként lett felbérelve a rablásra. 

Jellemzés: Szintén baraadi származású, sokat tapasztalt tengerészkatona. Harci tapasztalatának jelentős részét kocsmai 
verekedések során szerezte, itt tett szert remek tőrvető tudására, amelyet toroni rendszerű gladiátor-játékokon hasznosít. 

Kinézet: Fürge mozgású, de erőteljes alak, sebhelyes arccal, hosszú, zsíros, lófarokba fogott hajjal. Keményített bőrvértet és 
alkarvédőt, valamint hajítótőröket tartó hevedert visel. Éles közelharcban rövidkardot, vagy tőrt forgat. Élete során számos 
varázserejűnek vélt amulattre szert tett, amelyeket ékszerként visel és még a legközelebbi társainak sem szokott róluk 
beszélni. 

Erő 15  Ép 9  Fp 57  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 14  Mp: -  Pszi -  Alap - 31 65 103 - 
Ügyesség 16        Dobótőr 2 46 86 115 K6 
Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál  Rövidkard 2 40 77 117 K6+1 
Szépség 10  Tud.al. 4 2        
Intelligencia 12  Statikus 25 25        
Akaraterő 12  Dinamikus          
Asztrál 14  Mágikus          
Érzékelés 14  Teljes          
Felszerelés: bőrszíj tok két tucat dobótőrrel, bőrvért (SFÉ 1, MGT 0), alkarvédők, rövidkard, csontamulett (nem mágikus), 
madár alakú fém-medál (nem mágikus), szerencse-amulett ☺ 
Kiemelt Képzettségek: Fegyverdobás – dobótőr Mf 
Megjegyzések: Íjász-szabály érvényesül a fegyverhajítására. Szerencse-amulett: 1-el javítja minden kockadobását. (99-es TÉ 
00-nak minősül, nem tud 01-et dobni, +1 minden képességpróbára, -1 minden százalékos képzettségpróbára, stb.) 
 

Figul Firat, boszorkánymester 
(Ember, férfi, 38 éves, 5. Tsz boszorkánymester, Halál) 

Tegrat embereként lett felbérelve a rablásra. 

Jellemzés: Aszisz származású vajákos, aki élete nagyobbik részét hadseregek mellett töltötte. Hol segítőként, mágikus 
támogatást nyújtva, hol „dögevőként”, a sereg nyomában járva élősködve a csatatereken. Mágikus hatalma nem jelentős, de 
azt komoly harci tapasztalattal és aljassággal pótolja. Testén számos varázserővel bíró tetoválás található, de nem szeret róluk 
beszélni, ugyanis néhányról ő maga sem tudja, hogyan és mikor került a testére. Vagy éppen mire valók. Erionban találkozott 
Tegrattal és mivel volt harci tapasztalata, részt vett velük néhány viadalon. Hamedbe azért érkezett, mert legutóbb úgy 
értesült, hogy a testén található egyik tetoválás valószínűleg dzsad eredetű. A levéltárban akar kutatni, de nincs elég pénze. 

Kinézet: Alacsony, csenevész, szívós figura sokszor törött orral, beesett szemekkel. Kézi nyílpuskát, rövidkardot és tőrt 
használ, fegyvereit rendszeresen mérgezi. 

Erő 11  Ép 7  Fp 34  Harcérték 
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Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 12  Mp: -  Pszi 23  Alap - 19 38/20 87 - 

Ügyesség 15        
Kézi 
nyílpuska 2 22 34 - K3 

Egészség 14  Pajzsok Asztrál Mentál  Rövidkard 1 28 50 101 K6+1 
Szépség 10  Tud.al. 6 4        
Intelligencia 12  Statikus 23 23        
Akaraterő 14  Dinamikus          
Asztrál 16  Mágikus 10 10        
Érzékelés 12  Teljes 39 37        
Felszerelés: Bőrvért, alkar- és lábszárvédők, kézi nyílpuska, rövidkard, 4 adag 3. szintű ájulás / semmi ételméreg, 6 adag 
Kenderfű, 12 adag 3. szintű 2K6 Fp / semmi fegyverméreg, 3 db Hatalom Itala 
Kiemelt Képzettségek: Hátbaszúrás Mf, Lopakodás 35% 
Megjegyzések: Minden fegyverét és nyílvesszőjét mérgezi a felszerelésben említett fegyverméreggel. Mágia ellenállásai 
tetoválásai miatt magasabbak. 
 

We'es, udvari ork gladiátor 
(Udvari ork, férfi, 25 éves, 8. Tsz gladiátor, Halál-Káosz) 

Egyedül lett felbérelve a Hamír-palotai akcióra. 

Jellemzés: Ereni származású, jókedélyű ork hím, aki Haonwellben kapta gladiátori kiképzését, de mivel az ottani közönség 
túl durvának találta a stílusát, inkább nyakába vette a világot és máshol próbált szerencsét. Annyi esze volt, hogy Toront 
messzire kerülje, de az Északi Városállamokban egészen hamar népszerű lett. Nagy pénz és hírnév reményében Erionba 
ment, ahol szerencsejátékon elvesztette összeharácsolt vagyonát. A gladiátorjátékok hírére érkezett El Hamedbe. 

Kinézet: Savószemű, barna szőrű hím horgas orral, csapott homlokkal. Arcának bal oldalára egy átdorbézolt éjszakán 
csillagot tetováltatott, de már nem emlékszik, hogy miért. Akkor jó ötletnek tűnt… Puszta kézzel is veszélyes és számos 
fegyver forgatásában jártas, de kedvence mégis a kétkezes buzogány. Szükség esetén klasszikus gladiátorvértet visel. 

Erő 19  Ép 15  Fp 95  Harcérték 
Állóképesség 17        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 12  Mp: -  Pszi -  Alap - 34 86 116 - 
Ügyesség 17        Ököl 2 44 90 116 K6+5 

Egészség 17  Pajzsok Asztrál Mentál  
Kétkezes 
buzogány 1 44 93 123 3K6+5 

Szépség 8  Tud.al. 2 2        
Intelligencia 10  Statikus 20 20        
Akaraterő 12  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 11  Teljes 22 22        
Felszerelés: Gladiátorvért, kétkezes buzogány, béltépő, emberi fülek egy bőrszíjra fűzve 
Kiemelt Képzettségek: Fegyverhasználat – kétkezes buzogány Mf, ökölharc Mf, birkózás Af, belharc Mf, földharc Af, 
fegyvertörés Mf, Kínzás elviselése Af 
Megjegyzések: Pzsi-pajzsait pénzért csináltatta. 
 

A Követek 

Yiens Endrill, pyarroni diplomata 
(Ember, férfi, 57 éves, 11. Tsz Dreina-pap, Rend-Élet) 
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Jellemzés: A Papi Szék és személyesen Dreina Hűségesének követe, akit kifejezetten azért küldtek ide tárgyalni, hogy 
meggyőzze a sejket arról, hogy jobban járna, elfogadná Pyarron fokozottabb segítségét. Sereget ugyan nem tudnak adni, de 
számos tanácsadó rendkívül szívesen segítene. Ráadásul még azt is felajánlják, hogy Lar-Dorban biztonságba helyezik azokat 
a kincseket, amiket a dzsadok csak akarnak. Bármire megesküdnek – és komolyan is gondolják – hogy sértetlenül 
visszaadnak mindent, amint elmúlik a háborús veszély. (Ez persze sokféleképpen értelmezhető, ráadásul addig is a Fehér 
Páholy, a Papi Szék és az Inkvizíció alaposan áttanulmányozhatja a legendás kincseket.) 

Predoci származású, idősebb férfi, aki már felnőttként, felszentelt papként élte meg a Dúlást. Azok között volt, aki a 
nomádok után eredő sereget kísérte, így nem volt Ó-Pyarronban, amikor az elesett, ám az első közé tartozott, amikor az új 
szervezetrendszer létrehozásáról kellett dönteni és azokat támogatta, akik javasolták a Papi Szék ideiglenes Viadomóba 
költözését. 

A Dúlás során számos harcban személyesen is részt vett, tapasztalt veterán, úgyhogy komoly meglepetéseket okozhat 
azoknak, akik közönséges, simanyelvű, de fizikailag veszélyt nem jelentő diplomatának gondolják. Ugyanakkor 
meggyőződéssel hisz Pyarron legszebb eszméiben, még ha ezeket kissé átalakította, pragmatikusabbá tették is a Dúlás során 
megtapasztaltak. Ölni – ha egy mód van rá – nem hajlandó, de szélsőséges esetekben lelki törés nélkül félre tudja ezt tenni. 
Az orkok megtanították rá. Meggyőződése, hogy Pyarron segítsége létszükséglet a dzsadok számára Amhe-Ramunnal 
szemben. Ebben őszintén hisz, és ráadásul igaza is van. 

Jellem: Viselkedésére nézve klasszikus diplomata: végletekig udvarias, kellemes modorú, szellemes és mindig épp olyan 
mennyiségben adagolja az igazságot, hogy az még meggyőző legyen, de ne adja ki az összes titkát. Hosszabb ismeretség – 
vagy kiváló emberismeret – esetén felfedezhető a mentalitásában némi paternalista arrogancia, de messze nem olyan zavaró, 
mint amilyen a Dúlás előtt jellemezte a pyarroni papokat, tisztviselőket. 

Kinézet: Magas, idősebb, teljesen ősz hajú, de erősen kopaszodó férfi. Kényelmes bő ruhákban jár, ám nem követi a dzsad 
divatot, pyarroni szabású ruháiról könnyű megismerni. 

Erő 10  Ép 9  Fp 79  Harcérték 
Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 11  Mp: 89  Pszi 53  Alap - 20 54 122 - 
Ügyesség 13              
Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 11  Tud.al. 5 6        
Intelligencia 18  Statikus 125 125        
Akaraterő 16  Dinamikus 0 0        
Asztrál 15  Mágikus          
Érzékelés 15  Teljes 130 131        
 
Kiemelt Képzettségek  
Pszi Mf Emberismeret / Lélektan Mf  Beszélt nyelvek 
Vallásismeret Mf Heraldika Af  Pyarroni Mf 
Történelemismeret Mf    Dzsad 5 
Etikett Mf    Gorviki 5 
Politika / Diplomácia Mf    Erv 5 
Térképészet Af      
Legendaismeret Af    Vagyon (5K10 arany) 
Írás / Olvasás Af     
Felszerelés: ruházat, pecsétgyűrű, 2 db Gyógyital (10 Ép), Igazság Amulettje (meg tudja különböztetni az igazságot és a 
hazugságot, csak koncentrálnia kell a beszélőre), Sebezhetetlenség itala (10 SFÉ K6x10 percig), Mély tarisznya, Nyelvek 
Sisakja (mivel diplomata, rendkívül hasznos) 
Egyebek: Szférák: Élet, Halál 
Megjegyzések: Pszi-pajzsait lar-dori magisztereknek köszönheti. 
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Them al Varkose, Endrill testőre 
(Ember, férfi, 28 éves, 10. Tsz harcművész, Rend) 

Jellemzés: Endrill pyarroni diplomata személyes testőre, a Pyarroni Titkos Szolgálat ügynöke, pszi-mester (játéktechnikailag 
harcművész). Papi származású, Dreina hitében nevelkedett és eltökéltsége, céltudatossága, valamint intelligenciája révén 
hamar a Titkos Szolgálat novíciusává, majd beavatottjává és tagjává vált. A legkiválóbb mesterektől tanult és mióta eszét 
tudja, képzi és csiszolja elméjét és mellette testét Pyarron és a világ érdekében. 

Arcán általában udvarias érdeklődés tükröződik, de elég kevés dolog kerüli el a figyelmét, hiszen immár több mint tíz éve 
terepen szolgálja az eszmét és Endrill mestert. Számos nyelven beszél kifogástalanul, több kultúrába is képes pillanatok alatt 
beilleszkedni és a megfelelő álöltözetek elkészítése sem jelent számára gondot. 

Kinézet: Fiatal, de jellegtelen külsejű, átlagos magasságú, világosbarna hajú, sötétkék szemű pyarroni. A harcot, ha lehet 
kerüli, és inkább meghúzódik, ennek érdekében szellemi képzését is rendszeresen igénybe veszi (Érzékelhetetlenség, 
Jelentéktelenség). Mivel tudja, hogy fegyvertelenül még nagyobb feltűnést keltene, mint felfegyverkezve, kecses dísztőrt 
hord az övébe dugva, de ritkán kell elővennie. Ha minden kudarcot vall és mégis harcra kerül sor, puszta kézzel is képes 
magát kiverekedni mindenhonnan. 

Erő 14  Ép 9  Fp 131  Harcérték 
Állóképesség 17        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 16  Mp: -  Pszi 53  Alap - 38 67 123 - 
Ügyesség 17        Ököl 2 48 71 124 K6 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál  Chi-harc 5 58 101 154 K6+9 
Szépség 11  Tud.al. 2 2        
Intelligencia 12  Statikus 125 125        
Akaraterő 18  Dinamikus          
Asztrál 15  Mágikus          
Érzékelés 18  Teljes 127 127        
Felszerelés: díszes dzsambia, ruházat 
Kiemelt Képzettségek: Slan pszi, fegyvertörés Mf, vakharc Mf, Álcázás/álruha Af 
Megjegyzések: Magas pzsi-pajzsait lar-dori magisztereknek köszönheti, de emiatt viszont bonthatóak. 
 

Seren Prae, az ordani legátus 
(Ember, férfi, 44 éves, 9. Tsz tűzvarázsló, Rend) 

Jellemzés: Ordan küldötte, a Tűz Hordozója, a Vörös Félholdban szállt meg. Jólképzett, felkészült és – ordanitól meglepően 
– nyitott diplomata. Nem érzi szükségét folyton a hatamát fitogtatni, beéri azzal, hogy tudatja tárgyalópartnereivel, hogy 
mögötte áll az ordani tűzvarázslói rend. Diplomáciai tevékenysége során számos népet és kultúrát megismert, így viszonylag 
könnyen szót ért másokkal. Jó emberismerő és pontosan tudja, mikor kell engedékenynek és mikor határozottnak lennie. 
Nehéz kihozni a sodrából, mindig tökéletesen uralkodik magán. Nem nevezhető véresszájú fanatikusnak, de ha végül mégis 
erőt kell mutatnia, nem habozik mágiáját bevetni és bármiféle aggodalom nélkül öl meg bárkit, aki istene vagy rendje 
céljaival szembehelyezkedik. 

Kinézet: Kifejezetten alacsony termetű térfi, de szerencsére nincsenek önértékelési zavarai. Kellően magabiztos ahhoz, hogy 
“rövidsége” ne zavarja. Rendtársihoz hasonlóan ő is kopaszra borotválja a fejét. Vértet nem visel, rendszeresen sárga-vörös 
köntöst hord, amelynek hímzése kavargó lángokat mintáz. Ha hevesen gesztikulál – ami az ő esetében mindig jól kiszámított 
retorikai fogás – a ruhában olyan hatást kelt, mintha megelevendett lángoszlop lenne. 

Venere Maldini, Erone követe 
(Ember, nő, 41 éves, kasztnélküli, Káosz) 

Jellemzés: A Kereskedő Hercegségekbeli Erone követe, Venere Maldini, a Pyarroni fogadóban szállt meg. Minden hájjal 
megkent nőszemély, Erone egyik befolyásos családjának leszármazottja. A férfiak és a politika a kisujjában van, évtizedek 
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óta van a “szakmában”. Sokan félik és boszorkányos ügyességű politikusnak tartják, mégis az igazság az, hogy nincs 
semmilyen mágia a tudása mögött. 

Kinézet: Nem különösebben kiemelkedő szépség, de még középkorúan is vonzó, érett és csábos asszony benyomását kelti. 
Mindenkori pyarroni divatot követő ruháját saját maga tervezi és szabatja, egyszerre diszkrét, elegáns, ugyanakkor éppen 
csak egy cseppet kihívó és csábos is. Hullámos barna haját százféleképpen képes viselni, ékszerei mindig alkalomhoz illőek. 
Csupán egyetlen testőr kíséri, de az élesebb szeműek gyakran fedezhetnek fel árnyékban surranó, rosszarcú embereket is a 
nyomában. 

Aurim atya, Shadon küldötte 
(Ember, férfi, 71 éves, 8. Tsz Domvik-pap, Rend-Élet) 

Jellemzés: Egy kiöregedett, jobb napokat is megélt inkvizítor. Hatalmas akaraterővel és rengeteg élettapasztalattal 
rendelkező férfi, akin mára már úrrá lett az idő és a betegségek. Ibarai útjára már nem őt akarták küldeni, de ragaszkodott 
hozzá, mert amíg él, Domvik és Shadon szolgálatát nem függeszti fel, ebben akar meghalni. Ez a pillanat nincs is már messze 
tőle, öreg, beteges teste nem bírja a sivatagi klímát. Tárgyalásai félbeszakadtak Rahimmal, valószínűleg hazatér, más 
diplomata érkezik helyette majd, de a hazautat nem biztos, hogy megéri. 

Kinézet: Öreg, ráncos és májfoltos bőrű férfi. Erőtlen, gyakran kapja el köhögőroham. A kaland ideje alatt végig ágyban 
fekszik, nem esélyes, hogy találkoznak vele a JK-k. 

Hamedi Alvilág 

Jazíd sejk 
(Ember, dzsad férfi, 61 éves, kasztnélküli) 

A JK-k valószínűleg nem találkoznak vele, de néhányan ismerhetik hallomásból. 

Jellemzés: Az el hamedi alvilág egyik jelentős klánjának, a Papolóknak a feje, aki ugyan sejknek nevezteti magát, holott 
csupán egy felkapaszkodott tevehajcsár, nemesi felmenőkkel nem büszkélkedhet. Ennek ellenére hiba lenne lebecsülni, 
hiszen többször is bebizonyította, hogy ravasz, nagyratörő és kíméletlen ellenfél, aki ráadásul remek szervezőkészséggel 
rendelkezik. Néhány év alatt a legközelebbi barátaiból és rokonaiból álló rablóbandát a környék egyik legbefolyásosabb 
szervezetévé tette, majd eltakarította az útból a várost korábban uraló „Ash-siaf” (a sivatag farkasa) szektát. Akit lehetett, 
bevett a szervezetébe, akik ellenálltak, azoknak rövid úton elvágta a nyakát. A vezetőket állítólag megvakíttatta és kizavarta a 
sivatagba, de vannak olyan hírek is, miszerint maga mellett tartja őket, és most tanácsadóként szolgálják. Az mindenesetre 
tény, hogy meglepően jól értesült és tisztában van olyan dolgokkal is, amelyekre nem lehetne rálátása. Székhelye – egyesek 
szerint – a Tolvajvár néven ismert romos mecset nem messze a sobirai úttól, de az biztos, hogy elég óvatos ahhoz, hogy 
gyakran változtassa tartózkodási helyét. 

Kinézet: Idősebb, őszülő hajú és szakállú, kihívó pompával öltözködő, de valójában minden eleganciát nélkülöző alak, aki 
nem veszi jó néven, ha úgy véli, nem adják meg a szerinte neki járó tiszteletet. 

Abú’l Musztain 
(Ember, dzsad férfi, 74 éves, 5. Tsz varázsló) 

Jellemzés: Jazíd sejk jobbkeze, egy vénségesen vén alkímista. Sokak szerint neki köszönheti a „sejk” a hatalmát, az ő 
csodálatos főzetei és elixírjei biztosítanak számára olyan éleslátást, amivel egy közönséges tevehajcsár nem rendelkezhet. 

Művészetét rendkívül magas fokon űzi, csodálatos illatú dzsadvizei miatt már a baldeki emír is meghívta a palotájába, de 
ismeretlen ok miatt visszautasította a meghívást és jelenlegi ura mellett maradt. Bár egyedül él a bazártól nem messze, 
mindig akad a környéken pár markos legény, aki azonnal a védelmére siet, bármi gond lenne. Nem mintha a híre nem lenne 
elegendő ahhoz, hogy távol tartsa rosszakaróit.  

Kinézet: Az átlagosnál alacsonyabb, vékonydongájú, zörgőcsontú dzsad. Bal szeme hiányzik – ha kérdezik, mindig azt feleli, 
ezzel fizetett a tudásáért, de bővebben sosem fejti ki, – hosszú kecskeszakálla alaposan megritkult, kopasz fejbőrét, kezét 
májfoltok pettyezik. Légzése sípoló, hangja reszelős, de a kor nem hagyott nyomot az elméjén, friss, fürge az észjárása és 
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emlékezete sem hagy kívánnivalót maga után. Keze továbbra is biztos, és megmaradt szemére sem lehet panasza, látása mint 
egy sasnak, a legkisebb részletet is észreveszi. 

Bakr 
(Ember, dzsad férfi, 32 éves, 6. Tsz boszorkánymester / 3. Tsz harcos) 

Jellemzés: A „sejk” balkeze és hadvezére, aki szokatlan megjelenését bő kaftánnal, vagy tetőtől talpig fedő burnusszal szokta 
álcázni. Hogy Jazíd hogyan tudja kordában tartani, az mindenki számára rejtély, mivel közismert zabolátlan természetéről és 
dührohamairól, de mióta a „sejk” szolgálatába szegődött, mintha visszafogottabbá vált volna. 

Ha nagy ritkán harcolnia kell, mágiája mellett jókora handzsárt forgat, de legtöbbször másra hagyja a piszkos munkát, ő 
inkább a tervezésben, előkészítésben vesz részt, aminek vitathatatlanul nagy mestere. Általában Jazíd közelében lehet 
megtalálni, de néha felbukkan magányosan is a városban. 

Kinézet: Magas, vállas, kopasz alak, bahradákat megszégyenítő izomzattal, tetovált, sebhelyes szürke bőrrel és vörösen 
csillogó szemekkel, mégsem elsősorban fizikailag kell tőle tartani. A híresztelések szerint a boszorkánymesteri mágia 
beavatottja és átkai, rontásai messze földön rettegettek. Állítólag dzsenn vér folyik az ereiben, de mivel senki – valószínűleg 
ő maga – sem ismeri a szüleit, így nehéz ezeket megerősíteni, vagy megcáfolni. 

Banda #1 

Hasszan, a Kontyos 
(Ember, dzsad férfi, 38 éves, 5. Tsz gladiátor) 

Jellemzés: Előszeretettel beszél arénabeli hőstetteiről és hajlamos felülemelkedni azon a tényen, hogy mára csupán az el 
hamedi alvilág egyik „erős embere”. Távoli kapcsolatban áll Bakr-ral, bár szerinte persze minden másnap együtt eszik a 
piláfot. Nagyhangú verőlegény, aki csapatával együtt mindig kapható némi verekedésre, rombolásra, esetleg gyújtogatásra, 
de a jól felszerelt, jól képzett fegyveresek elől inkább szétszaladnak. Emberei elcsapott tevehajcsárok, karavánkísérők, a 
városban ragadt pásztorok, esetleg idősebb utcagyerekek, akik nem elég tehetségesek ahhoz, hogy magukra vonják a 
Testvírek figyelmét. 

Kinézet: Nagydarab, egy fejjel az átlag dzsad fölé magasodó, pohos hasú kiszolgált bahrada, akinek izmai ugyan már 
megereszkedtek, de termete és hírneve még mindig félelmet kelt. Gúnynevét a teje tetején éktelenkedő hosszúra növesztett 
tincsról kapta. 

Erő 17  Ép 13  Fp 57  Harcérték 
Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 14  Mp: -  Pszi -  Alap - 26 64 102 - 
Ügyesség 13        Vasököl 2 35 69 104 K6+1 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál  Handzsár 2 32 78 117 K6+4 
Szépség 10  Tud.al. 0 3  Tahdzsi 2 35 75 116 K6+1 
Intelligencia 12  Statikus 0 0        
Akaraterő 13  Dinamikus          
Asztrál 10  Mágikus          
Érzékelés 11  Teljes 0 3        
Felszerelés: handzsár, ruházat 
Kiemelt Képzettségek: Ökölharc Mf, Kocsmai verekedés Mf 
Megjegyzések:  
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Banda #2 

Rahám el Nedzsel 
(Ember, dzsad férfi, 30 éves, 4. Tsz tolvaj / 1. Tsz boszorkánymester) 

Jellemzés: A Papolók egyik alacsonyabb rangú vezetője. Szépreményű boszorkánymester volt, ám Abdul im Hamír 
kivégeztette mesterét, még mielőtt Rahám képzése ténylegesen befejeződött volna. Ezt követően tolvajként kellett 
boldogulnia, és hamar felfigyelt rá Jazíd sejk, aki annak idején jó hasznát vette Rahám alapvető mágikus ismereteinek. 

Minimális varázshatalommal és némileg bővebb elméleti képzettséggel rendelkezik, ám mindezt határtalan aljassággal, 
gátlástalansággal, bosszúszomjjal és szükség esetén megalkuvással egészíti ki. Mindezen jellemzői egészen tehetséges 
vezetővé tették, Jazíd előszeretettel bíz rá kisebb csapatokat, akár betörésről, akár rablásról van szó. A Hamír sejk elleni 
érzései a hamedi alvilágban viszonylag jó ismertek. 

Embereit okosan, a félelem és a jutalmazás megfelelő vegyítésével uralja. Hosszútávú tervei között természetesen az 
szerepel, hogy ha sikerült kiépíteni a saját hatalmi bázisát, akkor Jazíd helyére tör, ám óvakodik attól, hogy akár Abú’l 
Musztainnak, akár a rettegett Bakrnak felkeltse a haragját. 

Emberei válogatott gazemberek, aki hozzá hasonlóan semmitől nem riadnak vissza. Akad közöttük eretnekké nyilvánított 
Galradzsa-pap éppúgy, mint elcsapott városőr. Meglehetősen jó összeköttetésekkel rendelkeznek és bár külön-külön egyikük 
sem valami veszedelmes, összehangoltan komoly károkat képesek okozni 

Kinézet: Alacsony, szíjas izmú, gyors mozgású gazember, aki meglehetős magabiztossággal kezel számos fegyvert. 

Erő 12  Ép 6  Fp 32  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 13  Mp: 7  Pszi 20  Alap - 23 37 91 - 
Ügyesség 16        Tőr 2 33 45 93 K6 
Egészség 13  Pajzsok Asztrál Mentál  Dobótőr 2 33 48 93 K6 
Szépség 11  Tud.al. 2 3  Jatagán 1 30 51 115 K6+2 
Intelligencia 13  Statikus 20 20        
Akaraterő 13  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 12  Teljes 23 23        
Felszerelés: ruházat, tőr, dobótőrök, dzsambia, jatagán, alkar- és lábszárvédők, 1 db Hatalom Itala 
Kiemelt Képzettségek: Kocsmai verekedés Mf, 8 fegyverhasználat Af, Hátbaszúrás Mf, Ugrás 60% 
Megjegyzések: Az ugrásból (+12) és az alkarvédőkből (+15) származó VÉ nincs hozzáadva az értékekhez. 
 

Banda #3 

Lawer cwa Arnulf 
(Ember, yllinori férfi, 38 éves, 10. Tsz Arel-pap) 

Jellemzés: Megveszekedett hírű yllinori származású Arel-pap, aki már rég maga mögött hagyta hazájával együtt megmaradt 
erkölcseit is. Szenvedélyes, impulzív férfi, aki semmilyen szempontból nem tűri a korlátokat, előszeretettel hajt végre tetteket 
csak azért, mert mások azt mondták róluk: lehetetlen. Gyilkol, fosztogat, lop, rabol, csal gátlástalanul, csupán két szabályt tart 
változatlanul magára nézve kötelezőnek: védtelenre nem támad, vemhes nőstényt nem öl. 

Yllinorban és az egész Pyarroni Államszövetségben vérdíj van a fejére kitűzve, de ezt is kihívásként fogja fel. Nem szabad 
lebecsülni: egyrészt változatlanul élvezi Arel kegyét, másrészt pedig mindig ravaszul, körültekintően jár el, bármit is művel. 
Kevés lényeges dolog kerüli el a figyelmét, és remekül ítéli meg az embereket. Ugyan remek vívó és jó céllövő, ám nem 
becsüli le a csapdaállításban, a hátulról támadásban és a méreghasználatban rejlő „taktikai előnyöket”. 

Kinézet: Meglehetősen ápolatlan külsejű fickó, zsíros fekete haja hosszúra nőtt, arca, álla folyamatosan borostás, ruháját, 
bőrpáncélját étel-, korom- és vérfoltok éktelenítik. 
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Erő 11  Ép 10  Fp 12  Harcérték 
Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 16  Mp: 81  Pszi 46  Alap - 33 73 / 57 107 - 
Ügyesség 18        Tőr 2 43 81 109 K6 
Egészség 14  Pajzsok Asztrál Mentál  Dobótőr 2 43 84 109 K6 
Szépség 9  Tud.al. 2 3  Hosszúíj 2 44 73  K6+1 
Intelligencia 15  Statikus 46 46        
Akaraterő 13  Dinamikus 15 15        
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 14  Teljes 63 64        
Felszerelés: ruházat, tőr, dobótőrök, hosszúíj, tegez, könnyű harci ló, 3 db gyógyital (10 Ép), 2 db Istenek Itala (+4 Gyorsaság 
/ +4 Ügyesség), Szellemi Frissesség Itala 
Kiemelt Képzettségek: Kocsmai verekedés Mf, Íjászat Mf, Hátbaszúrás Af, Ugrás 60% 
Megjegyzések: Szférák: Természet, Lélek és Halál. Az Istennő olyan kegyben tartja, hogy 3 szférát is a rendelkezésére 
bocsát. 
 

Gerd és Zeif 
(Ember, férfi, 37 és 31 éves, 6. Tsz fejvadászok) 

Jellemzés: Bár féltestvérek, ezt első ránézésre senki meg nem mondaná róluk, hogy egy anya szülte őket. Mindketten 
ugyanannak a hergoli fejvadászklánnak a tagjai, amelyikek Kerall (JK). Évek óta a klántól függetlenül, természetesen 
bérgyilkosként tevékenykednek, de nem tekintik magukat renegátnak, amit némileg alátámaszt az, hogy az életük árán sem 
árulnák el a szervezet titkait és az nem indított utánuk hajtóvadászatot. 

Gerd az idősebb, tapasztaltabb és erősebb a két fivér közül, általában syburri zsoldosnak adja ki magát, nagy nehezen meg is 
tanulta a pyarroni nyelv ottani változatát és számos szokást is magára vett, amivel alá tudja támasztani álcáját. Kifejezetten 
jóképű férfi, aki nem veti meg a szépasszonyokat. A súlyos egykezes fegyvereket (bárdok, csákányok, buzogányok) részesíti 
előnyben, amik mellett alkarvédőt szokott hordani, de tűrhetően bánik a rövid pengékkel is. 

Zeif a fiatalabb és vitathatatlanul az okosabb kettejük közül, általában ő hozza meg részükről a végső döntést. Vékony, fürge, 
patkányképű fiatalember, kissé előreharapó fogakkal. Seszínű hajával, dülledt halszemeivel inkább riasztó, mint kellemes 
hatást kelt. Előnytelen ábrázatát már-már piperkőcségbe hajló eleganciával és nemes lovagokat idéző modorral próbálja 
ellensúlyozni. Utóbbi azonban meglepően könnyen lefoszlik róla, amint nem a kedve szerint mennek a dolgok, olyankor 
modora leginkább egy rendkívül kellemetlen törpe kocsiséra emlékeztet. Bátyjával ellentétben a pengék mestere, 
hosszúkardot és tőrt forgat párban, utóbbit szükség esetén remekül dobja célba is. 

Erő 
14/1
2  Ép 10  Fp 69  Harcérték 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 16  Mp: -  Pszi 20/23  Alap - 40 49 111 - 
Ügyesség 16        Tőr 2 50 57 113 K6+3 
Egészség 14  Pajzsok Asztrál Mentál  Dobótőr (Zeif) 2 50 60 113 K6+3 

Szépség 
14/1
0  Tud.al. 6 4  

Hosszúkard 
(Zeif) 2 46 63 127 K10+3 

Intelligencia 
10/1
3  Statikus 46 46  

Csákány 
(Gerd) 2 45 60 119 K10+3 

Akaraterő 14  Dinamikus    Csatabárd 2 45 61 122 K10+3 
Asztrál 16  Mágikus          
Érzékelés 15  Teljes 52 50        
Felszerelés: Gerd: csatacsákány, egykezes csatabárd; Zeif: hosszúkard, tőr, dobótőrök; Mindkettő: bőrvért (SFÉ 1, MGT 0), 
alkarvédők (+15 VÉ), 1 db gyógyital (10 Ép) 
Kiemelt Képzettségek: Mindkettőjüknek: Hátbaszúrás Mf, Kétkezesharc Mf, Lopakodás 60% 
Megjegyzések: Fejvadász-sebzésjárulék: +3 (hozzáadva már). Mérgezett fegyverek (Vérizzító).Gerd csatacsákánya ellen 
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nincs páncéloknak MGT. Pszi-pajzsaikat Arnulf, az Arel-pap építette. 

 

Salina 
(Ember, nő, 33 éves, 6. Tsz boszorkány) 

Jellemzés: Egzotikus szépségű erioni boszorkány, akinek ereiben – többek között – enoszukei és gorviki ősök vére 
keveredik. Igazi vérengző szuka, aki valódi jellemét még legközelebbi társai lőtt is titkolja, mivel az orwellánus arc nélküli 
hatalom követője. Céljának tekinti Arnulf „megtérítését”, aminek még csak az elején jár, de szándékosan taszítja egyre 
mélyebbre, hogy ha majd Arel elfordul tőle, akkor felajánlhassa neki a Kitaszított igazságát. Persze bárki kérdezi a hitéről, ő 
is Arelt nevezi meg patrónusának és elég sokat is tud az istennő tanairól, szertartásairól ahhoz, hogy mindez hihető legyen. 
Nem rejti véka alá varázshatalmát, társai tudják róla, hogy boszorkány, csupán azzal nincsenek teljesen tisztában, hogy 
pontosan milyen hatalommal bír, pedig a méreg- és kígyómágia mellett a szexuálmágia magas szintű beavatottja is, nem 
mellékesen pedig jól képzett kínzómester. 

Kinézet: Gorviki felmenőitől kreol bőrt, őzbarna, de szenvedélyes tekintetet, továbbá sötét, hullámos hajtengert örökölt, 
enoszukei őseitől szobor vágású gyönyörű arcot és enyhén mandulavágású szemeket. Igazi egzotikus szépség. Viselkedésére 
nézve jó humorú, elbűvölő, művelt személyiség, akinek áldozatai egészen addig fel sem ismerik a veszélyt, amíg meg nem 
villan felettük a kígyómarkolatú áldozótőr. 

Erő 9  Ép 8  Fp 32  Harcérték 
Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Gyorsaság 14  Mp: 48  Pszi 29  Alap - 21 29 90 - 
Ügyesség 15        Tőr 2 31 37 92 K6 
Egészség 15  Pajzsok Asztrál Mentál        
Szépség 18  Tud.al. 7 4        
Intelligencia 14  Statikus 46 46        
Akaraterő 14  Dinamikus          
Asztrál 17  Mágikus          
Érzékelés 12  Teljes 53 50        
Felszerelés: áldozótőr, mérgezett hajtűk, 7 adag fegyverméreg: Vérizzító, 2 db gyógyital (10 Ép), Szerelmi bájital, 4 db 
Hatalom Itala 
Kiemelt Képzettségek: Kínzás Mf, Szexuális kultúra Mf, Méregkeverés / semlegesítés Mf 
Megjegyzések: Pszi-pajzsait Arnulf, az Arel-pap építette. 
 

Néma 
(Ember, férfi, 33 éves, 9. Tsz tolvaj) 

Jellemzés: Részben enysmoni (nasti), részben sempyeri származású íjász és tolvaj. Nomád származású, amire valami miatt 
mélységes szégyennel tekint. Hogy pontosan miért, az rejtély, aminek feltárása nem csak zárkózott természete miatt nehéz, 
ugyanis nyelvét elvette a hóhér valahol a Déli Városállamokban. A behatolás mestere és pompásan bánik íjával is, de 
közelharcban nem sok jóra számíthat, úgyhogy ha ellenségei az ideális lőtávon belül érnek, inkább gátlástalanul elszalad. 
Sem társai, sem mások iránt nem mutat soha semmilyen érzelmet, viszont mindig teljesíti a parancsokat. Lelki és magánélete, 
ha van neki egyáltalán, rejtély még a társai előtt is, bár időről időre eltűnik, hogy aztán pár nappal, esetleg héttel később 
felbukkanjon. 

Kinézet: Sötét haját rövidre nyírja, rendszeresen borotválkozik és pyarroni stílusú ruhákat hord, így egy kicsivel kevésbé 
nyilvánvaló nomád származása. 

Erő 13  Ép 6  Fp 10  Harcérték 
Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 12  Mp: -  Pszi 30  Alap - 26 33/58 90 - 
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Ügyesség 17        Tőr 2 36 41 92 K6 
Egészség 12  Pajzsok Asztrál Mentál  Visszacsapó íj 2 29 76 - K10 
Szépség 11  Tud.al. 2 2        
Intelligencia 12  Statikus 46 46        
Akaraterő 12  Dinamikus          
Asztrál 12  Mágikus          
Érzékelés 16  Teljes 48 48        
Felszerelés: ruházat, tőr, visszacsapó íj, tegez, puhatalpó surranó, tolvajkulcs, egyéb tolvajfelszerelések 
Kiemelt Képzettségek: Pszi Af, Íjászat Mf, Célzás Af, Kocsmai verekedés Mf, Csomózás Mf, Hátbaszúrás Af, Lopakodás 
100%, Mászás 95%, Csapdafelfedezés 95% 
Megjegyzések: Nomád származás miatt +5 CÉ-t kapott. Célzás Af: 2 kör koncentráció, +20 CÉ. Pszi-pajzsait Arnulf, az Arel-
pap építette. Nyílvesszői mérgezettek: 3. szintű ájulás/semmi azonnal ható fegyverméreg. 
 

Haronon vel Wyires 
(Ember, férfi, 33 éves, 8. Tsz boszorkánymester) 

Jellemzés: A bizonytalan származású, sebhelyes arcú férfi Noir hitét vallja, és előszeretettel adja ki magát az istennő 
papjának, holott mágiája nélkülöz minden szakrális jelleget. Valójában boszorkánymester, némi tudással az Antissról. Az 
átkok mestere, de a különféle asztrális és mentális praktikákban is meglehetős jártassággal bír. Jó pénzért szinte mindenre 
hajlandó, de hogy mire kell neki a pénz, azt senki sem tudja, mert nem nagyon költekezik. Se drága ruhákat, se ékszereket, 
vagy értékesebb dolgokat nem gyűjt, ráadásul aszexuális beállítottságú. 

Kinézet: Átlagos termetű, tetovált arcú, nagyorrú, mélyen ülő szemű alak, aki rendszerint minél többet takaró bő ruhákban 
jár. A lovakat ki nem állhatja, ha csak lehet, szekéren közlekedik. Sarlókést forgat, komolyabb fegyvert ritkán lehet nála látni, 
de nem is nagyon van rá szüksége. Mágiájával, illetve végszükség esetén rejtve hordott tűvetőivel könnyedén meg tudja 
magát védeni. 

Erő 12  Ép 7  Fp 49  Harcérték 
Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé Sp 
Gyorsaság 11  Mp: 56  Pszi 38  Alap - 23 32/29 95 - 
Ügyesség 14        Sarlókés 2 33 40 99 K6 

Egészség 14  Pajzsok Asztrál Mentál  Tűvető 2 31 36 - 
1 + 
méreg 

Szépség 10  Tud.al. 4 3        
Intelligencia 15  Statikus 46 46        
Akaraterő 13  Dinamikus          
Asztrál 14  Mágikus          
Érzékelés 12  Teljes 50 49        
Felszerelés: ruházat, sarlókés, tűvető, tűk mérgezettek ugyanazzal a méreggel, mint a Néma nyílvesszői 
Kiemelt Képzettségek: Méregkeverés / Semlegesítés Mf, Hátbaszúrás Mf, Lopakodás 80% 
Megjegyzések: Alkarra szíjazott tűvető, összesen 4 mérgezett tű lőhető ki vele, az újratöltés időigényes. Pszi-pajzsait Arnulf, 
az Arel-pap építette. 
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FÜGGELÉK 4: DZSAD SZÓSZEDET 
Az alábbiakban összeszedtünk pár jellegzetes dzsad 
kifejezést, hírességet és eseményt, amelyek segíthetnek a 
felkészülésben és majd a versenyen a karakterek 
kijátszásában. 

Megszólítások és rangok 
Aga 

“idősebb testvér”, úr; tisztviselő, többségük rabszolga. 
Származásuk ellenére befolyásos, tekintélyes méltóságok. 
Egyes céhek vezetőit is agának nevezik. (számtartó aga, a 
hárem agája, a bankház agája, vagy az aréna agája, stb.) 

Bahrada 

A dzsad gladiátorok közkeletű elnevezése. Jelentése 
tükörfordításban állatviador. 

Emír 

Uralkodó. 

Effendi 

“úr” megszólítás. 

Égi Ravaszságú 

Umar-Ahnat. A krónikák Rahim el Haszrára aggatott 
egyik állandó jelzője. 

Hadzsi 

A dzsad, sivatagi szabad harcosok neve. 

Hradar 

’Nálam nemesebb’. Igen udvarias, tiszteletteljes dzsad 
megszólítás, amivel a dzsadok elöljáróikat illetik. 

Huri 

Szépséges nőre hasonlító közdzsinn-fajta. A dzsadok 
előszeretettel nevezik így a kiemelkedő szépségű és 
tehetségű dzsad táncosnőket is. 

Imám 

A dzsad nagymecsetek vezetői. A nagy horderejű 
ügyekben – teljes titokban – tanácskoznak, ez az imámok 
tanácsa. 

Ősi Nép 

Az amundok népének dzsad elnevezése. 

Sejk 

“vén, bölcs”, nemzetségfő, törzsfő, vallási vezető; 
azokban az államokban, amelyek nemzetségi, törzsi 
alapon szerveződnek az uralkodó megnevezése (El 

Hamed nem ilyen, itt a sejk címet a mecset vezetője, 
Umar viseli és az alvilág feje bitorolja!) 

Szalah 

Úr, (fő)tisztviselő (pl. bármilyen külhoni rang, vagy épp a 
városőrség paracsnoka: Umad száhib). 

Vezír, nagyvezír 

Az uralkodó tanácsadója, esetleg hadvezére, egyes 
sejkségekben az uralkodó testvérének járó rang. 

Fontosabb személyek, helyszínek, 
események és kifejezések 
Abd ibn Mirzá (dzsad) 

Dzsad próféta, a Hagyományos Út (dzsiah-gat) 
meghirdetője. 

Abdul al Sahred (dzsad) 

A Pyarron szerinti V. században született dzsad, minden 
idők legnagyobb nekromantája. Quirin Den Jeir 
tanítványa. Tőle származtatják a teljes Necrográfiát. 
Abdul al Sahred életútját számos titok és találgatás övezi. 
Haláláról sincsenek pontos adatok: egyes híresztelések 
szerint még a VIII. században is felbukkant Erion 
környékén. 

Abu el Kitah (dzsad) 

Minden idők legnagyobb dzsenn logikusa, híres művét, a 
“Kit’had al Hrani”-t (kb. a szellemi test gyönyöre) a 
szakértők tökéletesnek tartják. 

Al Abadana (dzsad) 

A legelső és kétségtelenül a legjelentősebb dzsad állam. 
Korai feljegyzések szerint a főváros legősibb épületeit a 
Pe. III. évezred hajnalán emelte a dzsenn civilizáció. 
Utóbb - a dzsad nép megjelenésével – a város sivatagi 
birodalommá nőtte ki magát: területe nagyobb, mint a 
többi dzsad államé együttvéve – ez nem összefüggő 
országot, hanem oázisokat, elszigetelt városkákat jelent, s 
igaz ez lakosságára, ennek egyenes következményeként 
haderejére is. Vezető szerepét ellenlábasai sem 
kérdőjelezik meg: a legszervezettebb országnak tartják a 
Taba el-Ibarában. 

A tisztavérű dzsenn családok túlnyomó része itt él. 
Fővárosán kívül számtalan nagyobb várossal 
büszkélkedhet, területén alig találkozni nomád 
pásztorokkal, a lakosság zöme kereskedő, kézműves vagy 
katona. A közbiztonság a világ más tájain 
megszokottakkal vetekszik, ami a Taba el-Ibarában 
lenyűgöző eredménynek számít. 

Az ország gazdaságilag is erős, amit nem csak politikai 
elsőségének, hanem a fővárost Erionnal összekötő 
térkapunak is köszönhet. Minden jelentősebb dzsad 
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kereskedőház rendelkezik lerakattal al Abadanában, 
bármely költséges is a térkapun történő szállítás, ez a 
legforgalmasabb kereskedelmi út a dzsadok és a világ más 
tájai között. 

Al Abadana – számtalan egyéb termékén túl – a 
síküvegről nevezetes, amit a dzsad világban másutt nem 
képesek előállítani. A torzításmentesen átlátszó 
üvegtáblák értéke megközelíti ezüstben mért súlyukat. 

Al bahra-kahrem (dzsad) 

Bódító és serkentő hatású harci kábítószer, melyet 
Ibarában Fűként illetve fűszerként, az első számú 
vásárlónak számító Kránban Haláltáncként emlegetnek. 
Használata emberek számára életveszélyes, fokozottan 
egészségkárosító. 

Derdenkenyér (dzsad) 

Kedvelt sivatagi gyümölcs. 

Dha alavdzsa hirem (dzsad) 

„Legjobb képességeim szerint fogok küzdeni.” A dzsad 
arénákban az engedélyezés mondata után hagyományosan 
ezt használják a bahradák, mielőtt az arénába lépnek. 

Dregedzs il’ tuleb an haradzsi ’lla gred deat (dzsad) 

„A kard, ami megóvja egyik, kioltja a másik életét.” 
Dzsad mondás. 

Dzsad istenek (dzsad) 

A dzsad pantheon főistenei – Galradzsa, Doldzsah és 
Dzsah – eredetileg a dzsennek istenei voltak, akik mint 
kultúrájuk számtalan vonását, ezt is örökül hagyták 
utódaikra. Galradzsa a tudás és a világra vonatkozó 
ismeretek, tapasztalatok ura, Doldzsah a hírnév és 
dicsőség növelésének szorgalmazója, míg Dzsah a 
vagyonon keresztüli gyarapodás istensége; ennek 
megfelelően tisztelik őket a különböző szekták és 
néprétegek. Galradzsa jelképe a vörös hold, Doldzsahé a 
kék, Dzsah égi megfelelője pedig a Lailat csillagkép. A 
dzsad pantheon tagja e legfőbb istenségeken kívül számos 
mellékisten, túlvilági közbenjáró – mint példul Hrudidzse, 
a Kísérő, Illidzser, az Irgalmatlan, Harram, a 
Homoknyelvű Asszony, Dzsergah, a Bölcs stb. – is. 

Dzsad kardtánc (dzsad) 

Az alsóbb dzsad rétegekben oktatott, magamutogató, 
látványos és fürge párbajstílus, melynek küzdelmei 
halálig tartanak. Művelői dzsenn szablyát forgatnak, ám 
senki nem firtatja, honnan szerezték ezt. 

Dzsadok (dzsad) 

A Taba el Ibara sivatagban, és annak környékén tanyázó 
népcsoportok gyűjtőneve. A dzsadok minden 
valószínűség szerint a dzsennek leszármazottai: olajbarna 
bőrű, göndör, sötét hajú, sötét szemű emberek. Ibara 

környéki emírségeiken kívül tekintélyes számban élnek a 
Nament sivatagban, illetve Erionban, ahol saját városrészt 
hoztak létre. Elsősorban kereskedők, de jeleskednek az 
állattenyésztésben, mesemondásban, sőt, a hadakozásban 
is. Ynev lakói számtalan illatszert és afrodiziákumot 
köszönhetnek nekik. 

Dzsad vallás (dzsad) 

A javarészt a dzsennek vallásából eredeztethető dzsad 
vallás három istent és számtalan irányzatot ismer. Az 
irányzatokat az istenek akaratát értelmező szent emberek, 
a próféták alapítják; a papok az ő tanításait követik. A 
dzsad papok férfiak – hitük szerint az istenek nem 
teremtik nőnek, akitől sokat várnak –, a templomuk, 
elöljáróik előírta irányzathoz tartoznak. A legtöbb pap és 
hívő az ismert próféta, Fahyad útmutatásait, a Dzsiah-
gatot, a hagyományos utat követi. 

Fahyad szerint senki nem tanulhat eleve papnak, mert a 
biztos hit és a bölcsesség csak a hosszú évtizedek során 
adatik meg. Aki nem maga talál rá, sosem lehet biztos a 
hitében. A Hagyományos Út nem tanít papi 
tudományokat, és nem szentel pappá huszonöt esztendős 
kor előtt; pap csak abból válhat, aki képes az istenekért 
eldobni múltját, vagyonát, világi hívságait. Csak az ilyen 
ember szolgálhatja hűen istenét és híveit. 

Noha a dzsad panteon főistenei a különböző társadalmi 
rétegekben eltérő tiszteletnek örvendenek – Dzsah arany 
pecsétnyomós papjai legtöbbször polgárokból, 
földművesekből, pásztorokból, Doldzsah kék drágakővel 
díszített thadzsijú papjai tolvajokból, gladiátorokból, 
zsoldosokból és egyéb kardforgatókból, Galradzsa 
sáhruhfa-botos papjai pedig egykori kalandorokból, 
kereskedőkből, utazókból verbuválódnak –, a dzsad 
vallásra vonatkozóan általában igaz a megállapítás: 
tanításai szerint a legfőbb érték az egyén illetve a 
közösség gyarapodása. 

A dzsadok szertartásos imáikon (naponta kétszer, reggel 
napkelte után, valamint a csillagok felragyogásának 
idején) és a hit által előírt viselkedésmódon – megfelelő 
hitvallás, alamizsnálkodás és szertartásos ima – túl a 
homokba öntött vízáldozattal is szoktak fordulni isteneik 
felé. (PPL1,132-138; Geofrámia,67/1) 

Dzsadvíz (köz) 

A különféle parfümök és testápoló szerek általánosan 
elterjedt elnevezése az északi országokban – gyakorta 
függetlenül attól, hogy valójában honnan származnak. 

Dzsahhal (dzsad) 

A társadalom minden rétegében igen népszerű 
teaszertartás a Taba el Ibarában odaveszettek emlékére. 
Az egész dzsad világban elterjedt. 

Dzsambia (dzsad) 
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A dzsadok jellegzetes, görbe tőre. Az elnevezés magában 
foglalja a tokot és az övet is, mellyel a fegyvert a 
derekukra kötik. 

El Hamed (dzsad) 

Ez a legnyugatibb fekvésű emírség, területén halad 
keresztül a legtöbb Ordanba igyekvő karaván. A három 
nagy dzsad emírség közül a legészakibb. A Taba el 
Ibarában itt él a legtöbb külvilági, ami civilizált 
viszonyainak és nagyvezíre, Rahim el Haszra 
politikájának köszönhető. 

El Hamed rövid két évtized alatt a világ szemében a Taba 
el Ibara kapujává lépett elő. Manapság az sem ritka, hogy 
Ynev országai és hatalmai – különösen az északiak – nem 
Abadanán, hanem el Hameden keresztül tartják a 
kapcsolatot a dzsad néppel. Nem tudható, melyik tény 
következik a másikból, de Ynev szerte a hamedi dzsad 
bankházakat tartják a legmegbízhatóbbaknak. A 
megszokás újkeletű, ám az ideáramló aranyak máris 
éreztetik hatásukat el Hamed gazdaságának és 
befolyásának erősödésében. 

Bankházain és civilizáltságán túl az emírség egzotikus és 
méregdrága illatszereivel hívja fel magára a világ 
figyelmét. A különleges esszenciák összetételét és 
elkészítését a legszigorúbb titok övezi, a 
párolóműhelyeket – sobirai példát követve – az emír 
személyi testőrsége őrzi éjjel-nappal. 

El Sobira (dzsad) 

Ezer esztendős történelmében mindig is a romlottság és a 
bűn fészke volt a Taba el Ibarában. A fővárost, Madab el 
Sobirát, a kezdeti idők krónikái rablóhordák, 
orgazdasággal foglalkozó kereskedők tanyájaként 
emlegetik. Pyarron iránt elkötelezett történetírók Krán 
bástyájaként emlegetik az országot. Tény, hogy el Sobira 
emírje más szemszögből szemléli a világ dolgait, mint el 
Hamed, vagy el Abadana uralkodója, az emírség mégsem 
vethető egy burnusz alá Gorvikkal. 

Az ellenségeskedés forrása az emírség legfőbb kiviteli 
cikke, a bódító hatású fűszerkeverék, az al Bahra-kahrem. 
A különleges Füvet három évszázada állítják elő az emír 
műhelyei, Krán pedig a kezdeti időktől tonnaszám 
vásárolja e „kincset”. Sobira alaposan megkéri a szer árát, 
s nagybani, állandó vevője révén dúsgazdag. Kránt 
érzékenyen érintené a sobirai fűszerszállítmányok 
elmaradása, ezért mindent elkövet, hogy növelje 
befolyását az emírségben. Hiába terjeszti azonban 
Ranagol hitét, hiába zülleszti gorviki mintára Sobira 
lakosságának erkölcseit, az egymást követő emírek 
keményen ellenállnak, s el Sobira megőrizte 
függetlenségét. 

Pyarron mindent elkövet, hogy rákényszerítse az emírt a 
Fűszerszállítás betiltására, de a dúsgazdag, a sajátján kívül 
zsoldosseregekkel is megerősített el Sobira merészen 
dacol a legnagyobbak haragjával. El Hameddel szüntelen, 
viharos érzelmek kísérte háborúságban áll. Ha az északi 
szomszédot nem támogatná a fél délvidék és a hatalmas 
Abadana, s nem választaná el tőle dűnék végtelen tengere, 
Sobira hónapok alatt letörölné a térképről. 

Emáme (dzsad) 

A sivataglakók és az ibarai utazók jellegzetes fejfedője; 
fej köré, olykor az arc elé tekert hosszú kendő. Számtalan 
módon viselhető, a sivatagban hosszabbat hordanak, 
olykor külön álló darabokból kötik a fejükre. 
(Renegát,277) 

Fayumi törzs (dzsad) 

Dzsad, vándorló törzs, a három nagy sivatagi nomád törzs 
egyike. Irtózat, gyűlölet és rettegés övezi őket a dzsadok 
között, még a másik két nagy törzs (Bayadi és Haszra) 
harcosai is kitérnek előlük. Szívósak – mondják, hetekig 
bírják víz nélkül – és kegyetlenek; nem ismernek törvényt 
és erkölcsöt. Gyakorlott harcosok. Jellegzetes ruhájukban, 
tevéik hátán olykor előbukkannak a mélysivatagból, 
oázisokat rabolnak és irtanak ki, karavánokat 
fosztogatnak, leányokat rabolnak és kereskednek velük, 
majd távoznak oda, ahová egyetlen hadsereg sem 
merészeli követni őket. 

Fű (dzsad) 

Az al-bahra-kahrem nevű harci kábítószer egyik 
közkeletű elnevezése. 

Fű ösvénye (dvár) 

Megtévesztő nevű kereskedelmi „útvonal” a Déli 
városállamokban. El Sobirát köti össze Kránnal, 
elsősorban a nagy mennyiségben vásárolt harci 
kábítószer, az al-bahra-kahrem szálljtására, ám nem 
valódi útvonal, hanem egy jó száz mérföld széles sáv. 

Khalab eh hadira? (dzsad) 

Pénzt, vagy életet? A rablótámadások kifejezésének dzsad 
megfelelője. 

Manifesztációs Háború 

A jóslatok már a Psz. XXXVII. Század derekán 
figyelmeztettek az elveszett amund nép istenének, Amhe-
Ramunnak hat évezred múltán várható visszatértére. A 
bosszúszomjas istenség feltételezhetően a dzsennek 
elpusztítására, az emberek rabszolgasorba alázására, és 
bujkáló népe dicsőségének visszaállítására törekszik. A 
jóslatok 3690-re, a Sötét Együttállás idejére ígérik 
eljövetelét. 

Psz. 3690-ben létrejött ugyan a manifesztáció, de két 
esztendeig nem hallatott magáról: feltételezhetően népe 
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egységének helyreállításán munkálkodott. A 3692-es év 
derekán végül, al Abadana határainál amund hordák 
törtek elő a mélysivatagból. Felégették a dzsad falvakat, 
porig rombolták az idegen templomokat, kardélre hányták 
vagy rabszolgasorba kényszerítették az embereket: 
legyőzhetetlenné tette őket Ynevre szállt istenük hatalma. 
Az év végére elfoglalták a Taba el Ibarát, s megindultak a 
Kereskedő Hercegségek, Gorvik és a keleti városállamok 
ellen. 

Musztadzsin el-Hamed (dzsad) 

El Hamed emírje, e néven a negyedik. Psz. 3670-es évek 
derekától a Manifesztációs háborúban bekövetkezett 
haláláig (Psz. 3693) töltötte be tisztét. Nem tartozott a 
keménykezű uralkodók közé: a dzsad hagyományban 
elsősorban „Rahim árnyéka”-ként ismert. 

Papolók (dzsad) 

El-hamedi tolvajklán. 

Rahim el-Haszra (dzsad) 

A Taba el-Ibara pusztaságában fekvő emirátus, El Hamed 
legnevesebb vezíre P.sz. 3661-ben született a jóval 
jelentéktelenebb Haszra városában. Egy kétes 
szavahihetőségű legenda szerint tevehajcsár apját 
hasonszőrű társai fojtották meg egy elszámolási vita során 
Erionban. Anyja példás szigorral egymaga nevelte fel - 
Rahim sokak szerint életét köszönhette a tőle elsajátított 
ravaszságnak. Üzleti érzéke, hírhedett 
alkalmazkodóképessége révén sikerült beverekednie 
magát El Hamed kereskedőcéhének döntéshozó 
testületébe, s nem sokkal ezután a Véreskezűként 
emlegetett Malik al-Avdal tanácsnoka lett. Ura halála után 
egy ügyes húzással elhárította a várost fenyegető vészt, és 
kiérdemelte az emír kegyét, akit - különös fintora a 
sorsnak - csakhamar háttérbe szorított bölcsességével, a 
háború következtében pedig el Hamed emírjévé válik. 
Történelmi nagyságát legfényesebben a 
Manifesztációként emlegetett isteni lény, az Ynev 
elsődleges anyagi síkjára betört Amhe Ramun ellen vívott 
háborúban bizonyította. A krónikákban leggyakrabban 
előforduló jelzői: Uma Ahnat, vagyis Égi Ravaszságú, és 
Kalit ab Bhin, azaz Északbarát. 

Rózsák (dzsad) 

El hamedi tolvajklán. 

Rúpia (dzsad) 

A dzsad országok pénzneme. Megjelenési formája 
emírségenként más és más, van kerek, sokszög, de Abu-
Baldek emírségében például vastag gyűrű alakú is. A 
hamisítók elleni harc állandó gond a dzsad területeken. 

Shibara (dzsad) 

Taba el Ibarát kettészelő, a Sheralból eredő, hatalmas 
folyó. Ibara és Gorvik határát is képezi, mielőtt a 
Ravanói-öbölbe ömlik. Gorviki elnevezése Corra-dolos. 

Shiqut (dzsad) 

Dzsad frissítő ital, az azonos nevű fa virágának forrázata; 
a „dzsad tea”. 

Taba el-Ibara (dzsad) 

A Sheral-hegységtől délre húzódó sivatagvilág. Egykoron 
pompás erdők borították bujaföldjét, ám az ősfajok 
viszálya kiszipolyozta, sívó homokká változtatta. 

Ma a dzsadok lakják a peremvidéki területeit, belsejébe, a 
gyilokpuszta és mélysivatag néven ismert területeken 
senki, leszámítva a homoki elfeket, az amundokat és egy 
pár bátor sivatagi nomád törzset, nem él. 

Thadzsi (dzsad) 

A dzsad gladiátorok kedvelt fegyvere, egy rövid, görbe 
kard. 

Theub (dzsad) 

Jellegzetes dzsad felsőruházat, gyakorta térdig vagy az alá 
ér. Bő, buggyos anyagát derékban széles övvel fogják át. 
Felette általában csak kaftánt viselnek. 
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AGGIR, A VADÁSZ (GLADIÁTOR 7)  

TÖR T ÉN ET Gyermekkorában bahrada fivére nevelte, majd 
amikor ő meghalt az aréna tulajdonosa folytatta 
a képzését. Az arénában, állatok között nőtt fel, 
jobban ismerte és kedvelte ellenfeleit, mint az 
embereket. Bár szabad ember, az aréna 
tulajdonosa egyre inkább rabszolgaként bánt 
vele, úgyhogy adandó alkalommal, már 
huszonéves fejjel otthagyta az arénát. Mivel 
semmihez sem értett az állatokon és a harcon 
kívül, egy darabig csak bolyongott és kardja 
bérbeadásából élt a sejkségekben. Nagy 
szerencséjére aztán megtalálta hivatását, egy 
szörnyvadász expedíció vezetőjének képében. 
Egzotikus állatok befogásából élt, számolatlan 
sivatagi és külvilági portyát vezetett egy kis 
csapat élén. Négyszer is megjárta az Elátkozott 
Vidéket. A legutolsó alkalommal vadász-csapata 
odaveszett, azóta kevéske megtakarításából és 
alkalmi megbízatásokból él. Az egyik legutóbbi 
ilyen az volt, amikor Rahim el Haszra új 
nagyvezírként „kalandozóból” csapatot toborzott az ordani úton fosztogató rablók 
kiirtására. 
 

CSA LÁD Bátyja halála óta nincs senkije, szüleire nem is emlékszik. Saját családot mindeddig nem 
alapított. Narminára vár… 
 

KIN É ZE T Magas, erőteljes férfi, horgas orral, sötét szemmel és hajjal. Nem lehet jóképűnek nevezni, 
bár ad a külsejére, például arcát is rendszeresen simára borotválja. Dzsad létére sosem 
vonzotta igazán a fényűzés és pazarlás, ennek megfelelően viszonylag egyszerű, dísztelen 
holmikat hord, és ékszerei is visszafogottak. Az összes általános dzsad és külvilági 
fegyvert képes forgatni, de kedvence a handzsár valamilyen gladiátor kiegészítővel 
(hálóvetés, bola, stb). 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Csendes, halk szavú férfi, az egyszerűség és hatékonyság híve. Mindig kicsit kívülállónak 
érezte magát, mert noha okos harci vezető, és kiemelkedő harcos, az emberekkel nem tud 
jól bánni, rendszeresen át is verik. Az állatok nyelvét nála jobban már csak az elfek 
beszélik. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Számos bahradát és hajcsárt ismer, de igazán jó kapcsolatban csak Affamattal, az aréna fő 
állatgondozójával és idomárjával, valamint Otifával, a piaci állatkereskedővel van. 
Mindkettejükkel többször dolgozott, még azelőtt, hogy találkozott volna élete szerelmével. 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

Affamat az arénában kerített neki helyet. Még jól is érzi magát a vadállatokkal teli ketrecek 
mellett, de általában a nagyvezíri palota kapui környékén lebzsel, várva hátha 
megpillantja a boszorkányt. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Utazásai során találkozott Narminával és elég gyorsan beleszeretett a gyönyörű huriba, 
azóta is igyekszik mindig a közelében lenni, még akkor is, ha tudja – vagy legalábbis tudni 
véli – hogy a boszorkány sosem „ereszkedne le” hozzá. 
Idősebb testvérként tiszteli Juszufot, mint tapasztalt, határozott férfit, akit szükség esetén 
szívesen követ harcba is. 
Részt vett az ordani úton tevékenykedő rablóbandák felszámolásában Hytabbal, de nem 
keltett különösebb feltűnést. Igyekszik távol tartani magát a rejtélyes és nagyhatalmú 
„varázslótól”, aki máridokhoz méltó tűzzel pusztít.  
Mióta szemtanúja volt annak, hogy milyen hatalma van a halottak felett, kifejezetten tart 
Darfiustól. Ha muszáj, mindkettejükkel hajlandó együtt dolgozni, de nem szeret a 
közelükben lenni. 
 



M.A.G.U.S. karakterlap
Kor: 35 év

Kaszt: Gladiátor (bahrada) Faj és nem: ember, férfi Jellem: Halál Vallás: dzsad - Dzsah

Név és rang: AGGIR, A VADÁSZ Személyiség: visszahúzódó, gyakorlatias

27
Ügyesség: 13

Páncélban: 
11

KÉ

Erő: 18 SB: 2 Tapasztalati szint

Gyorsaság: 15
Páncélban: 

13

Állóképesség: 19
TÉ

7.

67
Egészség: 20

Szépség: 11
VÉ

Max.FP: 84

CÉ

Akaraterő:

114Intelligencia: 13 Max.ÉP: 18

12
1

Észlelés: 12

15

Asztrál:

Akt.ÉP:

Akt.FP:

Pajzs: kis pajzs
Vértezet: gladiátorvért SFÉ: 

Fok: Szint: Súly: 1 MGT: 0
MGT: 2 Max.SFÉ: 4

Max.pszi:

Pszi iskola:

VÉ: +20 Sebzés: k6

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly: 15

Sebzés

ököl 2 41 75 119 k2+2
dzsambia (Mf) 2 46 89 132 k6+2

143Asztrál Mentál handzsár (Mf) 2 k6+8
hajítódárda 1 39 84 123

42 95
k6+3

kis pajzs (+20 Vé) 1 32 71 138 k6+2TME: 5

ME:  40

Max.MP:

Akt.MP:

Ugrás +10
Vértben -4 -4

Módosítók:
Lövedékek:

KP: 51

Képzettség Fok Képzettség Fok

Fegyverh. (tahdzsi, jatagán) Af Nehézvértviselet Af
Mf

Páncélban:

Képzettség Fok

Esés 60

-4 -2

50
Fegyverh. (lándzsa, szablya) Af Földharc Af Kétkezes harc Af
Fegyverh. (handzsár, dzsambia) Mf Pajzshasználat

Belharc Af

Alap:

Páncélban:

Alap:

Páncélban:

Alap:

Páncélban:

Alap:

Ugrás

Lovaglás Af
Fegyverdobás (dárda, bola, háló) Af Állatismeret (nagymacskák) Mf Hadvezetés Af

Fegyverhasnálat (korbács) Af

Nyelvtudás (dzsad, közös) 5, 4 Állatismeret (kutyafélék) Af
Kultúra (dzsad) Af Állatismeret (medvefélék) Af

Birkózás Mf
Ökölharc Af Futás Af

Állatismeret (kígyófélék) Af

TME: 2+5

Pajzsait Narmina 
építette

31

71

118

3

ME:  42

Stat./Din.: 
35 / 0

Stat./Din.: 
35 / 0



M.A.G.U.S. karakterlap
Réz: Arany:

Ezüst: 35 Mithrill:

Drágakövek: Egyebek:

Db ElhelyezésFelszerelés Db
Gladiátorvért, SFÉ: 4, MGT: 2 1 Ruházat

Elhelyezés Felszerelés

Mágikus handzsár (sebzés +1) 1 Életvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Hajítódárda 2
Dzsambia 1

szállásán

Kis pajzs 1
Gyógyital (4Ép) 1

Érzelmek amulettje (+5 AME) 1
2 arany értékű ékszer (nyaklánc)

TÉ VÉÁllat Max.ÉP ÉP Max.FP Sebzés Tulajdonságok

5
Méreg Típus Adag Ár Hatás

gyors hatású és közepes ideig tartó; kábultság (spec.) / halálAl Bahra Kharem - 3. szintű kontaktméreg 2

FP KÉ

Jegyzetek: 
A bahrada nem kapja meg a többi gladiátornak járó egy-az-egy elleni harc módosítóit, de a közönség előtti 
harcból származó előnyök változatlanok!
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AZIM, A MÉREGKUFÁR (BOSZORKÁNYMESTER 6)  

TÖR T ÉN ET Sobirában született és nevelkedett, jó eszű férfi, 
amit mi sem bizonyít jobban, hogy a sobirai 
alvilágban mestere halála után is megőrizte a 
függetlenségét. Akkor kellett elhagynia a 
sejkséget, amikor kiderült, hogy egy alvilági klán 
megbízásából azzal foglalkozik, hogy megfejtse a 
Fű előállításának titkát. Elmenekült, mielőtt a 
Fekete Skorpiók meglátogatták volna, azóta egyik 
helyről a másikba vetődik. A dzsad világot még 
nem nagyon hagyta el, de megtelepedni sehol 
sem tudott. Szenvedélye a dzsenn (vagy dzsennek 
mondott) logika tanulmányozása, szívesebben 
adja ki magát tudósnak, mint méregkeverőnek. 
(Ha minden kötél szakad, baldeki dzsadvíz-
keverőnek hazudja magát.) 
 

CSA LÁD Családjáról nem sokat tud, szülei gyerekkorában odaadták a mesterének inasként 
gyakorlatilag az öreg nevelte fel, leginkább rá tekintett apaként, a halála óta egyedül él. 
Sok helyen megfordult és elég jóképű ahhoz, hogy feltételezhetően számos gyerek apja 
legyen, de nem tud róluk és nem is foglalkozik velük. 
 

KIN É ZE T Elegáns öltözetű, díszes dzsambiát viselő, fiatal, feltűnően jóképű, kecskeszakállas dzsad 
férfi. 

S ZE M ÉL Y IS É G Alkalmazkodó típus, aki szerint az egyenesség a hatalmasok kiváltsága. Sok szempontból 
komoly hatalommal rendelkezik, de mivel sokan keresik és tudja, hogy egyedül nincs sok 
esélye ellenségeivel szemben, igyekszik mindig a lehető legkevesebb feltűnést kelteni. 
Megnyerő modorú, jó fellépésű fickó, aki a legtöbb összetűzésből könnyedén ki tudja 
beszélni magát. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Személyes lekötelezettje Navalnak; Rahim jobbkeze két alkalommal mentette meg: 
egyszer Al Mugafféban kiváltotta a rabszolgaságból, másodszor pedig a váltság 
megfizetésével a kézlevágástól mentette meg, amikor egy névtelen sejkségben lopáson 
kapták. Gyűlöl bárkinek is bármivel tartozni, de mindent megtenne Navalért, mert nagyra 
értékeli, hogy a fiatal abadanai soha nem dörgölte az orra alá tartozását. 
A bazárban számos üzlet-tulajdonost és kereskedőt ismer, de senkivel nem alakított ki 
közelebbi kapcsolatot, ügyfelei pedig általában letagadják, hogy valaha is találkoztak volna 
vele. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

A bazár egyik üzletének olcsón bérelt hátsó traktusában húzza meg magát. Kissé 
kényelmetlen, de rengeteg menekülési útvonalat és bőséges fedezéket kínáló tömeget 
biztosít. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Annak ellenére – vagy talán épp azért – mert sokat tudnak egymásról jó barátja Juszufnak 
és Faruqnak, számos év és megannyi veszedelem áll mögöttük. 
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AF

Lövedékek:

Lopózás

Nyelvtudás (kráni, gorviki, shadoni)

Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés

Állatismeret(kígyók)

Lélektan

Értékbecslés
Sivatagjárás

Etikett

AF
Alkímia AF

FokKépzettség

KP: 66

AF
AFHerbalizmus AF

AF

Kultúra (dzsad) AF
Lovaglás AF

AF

FokKépzettség Fok

Fegyverh. (dzsambia, jatagán)

Fegyverhasználat (fúvócső)
Fegyverdobás (tőr)

AF

Álcázás/álruha AF

Tű (10 db):

AF3, 3, 2

AF
MF

Szexuális kultúra
Ökölharc

Hárítás (alkarvédő)

AF

5, 4

Rejtőzés 65
Hátbaszúrás MF

AF

Képzettség

Pszi MF
Nyelvtudás (dzsad, közös)

65

AF

30 spec.
k338 40 118

36 17
2
3
1

k6
dobótőr
fúvócső

38 51 105 k6
38 48 107

104 k2
dzsambia 2

Max.MP: 42

Stat./Din.: 
31 /

Stat./Din.: 
31 /

TME: 7 TME: 5

ME:  38 ME:  36

alkarvédő (+15 Vé)

Sebzés: k3VÉ: +15

Asztrál Mentál

KÉ TÉ VÉ CÉ Táv. Sebzés

Súly: MGT: Max.SFÉ: 

38 44

Fegyver Tám/kör

ököl 2

Pszi iskola: pyarroni

Fok: Mf Szint: 6

Pajzs: alkarvédő

Súly: 0,3 MGT: 0

SFÉ: 1Vértezet:

CÉ
Alap: 10

Páncélban:

VÉ
Páncélban:

Alap: 103

KÉ

TÉ
Alap: 40

Páncélban:

28Alap:

Páncélban:

Max.FP: 44Max.ÉP: 7

6.

Tapasztalati szint

16

15 Akt.ÉP:

Akt.FP:

Észlelés:

10 SB:

14
Páncélban:

15
Páncélban:

18

16

17

Akaraterő:

Állóképesség:

Egészség:

Asztrál:

Erő:

Kaszt: Boszorkánymester

Szépség:

Intelligencia:

15

14

Ügyesség:

Gyorsaság:

Vallás: dzsad - Dzsah

Név és rang: AZIM, A MÉREGKUFÁR Kor: 27

Faj és nem: ember, férfi Jellem: Halál

Személyiség: határozott, alkalmazkodó

Akt.MP:

Módosítók:

Max.pszi: 31

Akt.pszi:



M.A.G.U.S. karakterlap

Jegyzetek:

azonnali és közepes ideig tartó; spec. (ETK - 382. oldal)El Dodzsah Jarem - 8. szintű spec. 1 15

gyors hatású és közepes ideig tartó; émelygés / bódulat (spec.)

Altató - 3. szintű fegyverméreg 3 0.5 gyors hatású és rövid ideig tartó; semmi / alvás

Nyelvoldó 7. szintű fegyverméreg 3 2

Ár Hatás
Kobramarás - 5. szintű fegyverméreg 5 12 azonnali és hosszú ideig tartó; görcs / halál

Méreg Típus Adag

FP KÉ TÉ

Kis alkímista felszerelés szállásán
Kit'had al-Hranira kivonatos példánya 1

Mérgektől óvó amulett (+1) 1
20 arany értékű ékszer (mindenféle)

Hatalom itala 2
Hatalom amulettje (töltve, 42 Mp) 1

Dobótőr 2
Fúvócső 10 tűvel 1

Életvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Egyebek:

Db

Mithrill:

Arany: 3

Varázsgyűrű (SFÉ: 1) 1

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP

Ruha
szállásán

VÉ Sebzés Tulajdonságok

FelszerelésDbFelszerelés ElhelyezésElhelyezés

30Ezüst:

Réz: Drágakövek:

Mágikus dzsambia 1



 

3 

DARFIUS,  A HOLTAK TUDÓJA (BOSZORKÁNYMESTER 4 / VARÁZSLÓ 2) 

TÖR T ÉN ET Szépreményű abadanai származású ifjú, akit 
szülei Lar-Dorba küldtek, hogy a "világ 
legjobbjaitól" tanulhassa meg a szakmát. Elég 
tehetségesnek is bizonyult, azonban az 
egészségesnél több érdeklődést mutatott a sötét 
tudományok iránt. Amikor másodszor kapták 
rajta azon, hogy betört a könyvtárba, csak hogy 
tiltott könyveket olvashasson, kíméletlenül 
kitették a szűrét. A szégyentől nem mert 
hazatérni, ezért inkább Erionba utazott, remélve, 
hogy ott majd tudja folytatni a tanulmányait. Ez 
sikerült, csak nem egészen úgy, ahogy elképzelte. 
Egy boszorkánymesteri rend vette a szárnyai alá, 
és hamarosan azon kapta magát, hogy éjjelenként 
a nekropoliszt járja társaival és a holtak titkait 
kutatja. Mióta megtudta, hogy Abdul al Sahred is 
élete egy részét Erionban töltötte, úgy gondol 
magára, mint a nagy nekromanta lehetséges 
szellemi örökösére. Legmélyebb bánatára 
azonban mindeddig megtagadták tőle a Doranba 
való bejutást, ráadásul egyre inkább úgy tűnik, hogy az erioni boszorkánymesterek sem 
csupán szívjóságból tanították ki...  
 

CSA LÁD Szülei Abadanában élnek féltucat testvérével együtt. Időről időre levelet küld nekik, hogy 
jelezze, még él, de nem akar hazatérni. Távol tartja a szégyen, és az, hogy nem akar bajt 
hozni az övéire. Hiszen az erioniak még mindig a nyomában vannak. 
 

KIN É ZE T Alacsony termetű, de jóképű, sármos fiatalember, aki éppúgy otthon érzi magát a dzsad, 
mint a pyarroni, és az erioni világban. Úgy váltja "álcáit" mint más a ruháját. Fegyverként 
botját használja. Ha már nem kaphatott Lar-Dorból igazi varázslóbotot, hát megcsinálta a 
sajátját. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Felettébb önérzetes, okos fiatalember, aki nagyon szívesen okol másokat a saját ballépései 
miatt. Tanárait Lar-Dorban, a boszorkánymestereket Erionban és így tovább. Ritkán 
vállalja a felelősséget, inkább másokra hárítja. Nem vezéregyéniség, szereti, ha nem neki 
kell döntenie éles helyzetekben. Jellembeli hiányosságait pergő nyelvével, éles elméjének 
fitogtatásával igyekszik leplezni. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Nem ismeri sem Rahimot, sem Navalt és – Faruqhoz hasonlóan – elégedett ezzel az 
állapottal. Jól ismeri ugyanakkor Abdul Husszejnt, a levéltár agg vezetőjét. A vénség 
számos tudományos munkáját és útleírását olvasta még abadanai gyermekkorában, és 
amikor megtudta, hogy a Galradzsa-pap El Hamedben él, azonnal felkereste. Mélységesen 
tiszteli az öreget, aki jóindulatú támogatással viszonyul hozzá. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

 A pyarroni vendégházban szállt meg, de leggyakrabban a levéltárakban lehet megtalálni. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Erionban ismerte meg Endrest és elég sokat köszönhet a dartonitának, az ő segítségével 
szabadult meg az erioni boszorkánymesteri rendtől, amelynek a hálójába gabalyodott. 
Együtt érkeztek a Taba-el Ibarába, itt találkoztak Kerallal és Salumével, akikkel 
gyümölcsöző munkakapcsolatot alakítottak ki. A nekromanta élvezi a nála harciasabb 
társak védelmét és különösen Salume mélységes tiszteletét az ő „művészete” iránt. 
 



M.A.G.U.S. karakterlap

37

Max.pszi: 24

Akt.pszi:

Személyiség: önérzetes, öntelt

11 SB: Tapasztalati szint

bot 1

Súly: MGT: Max.SFÉ:

20 40
ököl 2 28

Állóképesség: 13

Kor: 32

Kaszt: Boszorkánym./varázsló Faj és nem: ember, férfi Jellem: Halál Vallás: dzsad - Dzsah

Név és rang: DARFIUS

Gyorsaság:

Ügyesség: 13
Páncélban:

KÉ

Erő:

14
Páncélban:

33

Páncélban:

18

4./2.

TÉ
Alap:

Alap:

Páncélban:

Egészség: 13

Szépség: 15 Alap: 96

CÉ

Páncélban:

11

Intelligencia: 17 Max.FP: 48
VÉ

Max.ÉP: 6

18 Akt.FP:
Páncélban:

Észlelés: 14

Alap:
Akt.ÉP:Akaraterő: 16

Pszi iskola:pyar./kyr Pajzs:
Vértezet: SFÉ:

Fok:Mf Szint:4/2 Súly: MGT:

Asztrál:

VÉ: Sebzés:

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv. Sebzés

97 k2

k6
110 k6

Asztrál Mentál dobótőr 2 28 43 98

Max.MP: 28*

Akt.MP:

KP: 87

Képzettség Fok

Fegyverh. (tőr, kézi nyílpuska) Af Történelemismeret Af Demonológia Af

Képzettség Fok

Pszi Kyr Rúnamágia Af

Képzettség Fok

Lövedékek:

Térképészet Af
5, 4, 4 Fegyverdobás (tőr) Af

Ökölharc Af
Balzsamozás Af

Kultúra (dzsad) Af
Nyelvtudás (gorviki, shadoni) 5, 4
Ősi nyelv ismerete (dzsenn) Af Álcázás/álruha Mf

Méregkeverés/semlegesítés Mf

Alkímia Af Lopózás 73

Nyelvtudás (toroni, erv) 5, 4
Írás/olvasás Af Rejtőzés 71

Herbalizmus Af
Fegyverh. (bot, méregfog) Af

Sebgyógyítás Af
Élettan Mf Lovaglás Af

Hátbaszúrás Mf

Legendaismeret Af Szexuális kultúra Af

Nyelvtudás (dzsad, közös, kráni)

Stat./Din.: 
24 /

Stat./Din.: 
24 / 

TME: 8 TME: 6

ME:  32 ME:  30

Módosítók: 
* lásd Jegyzetek



M.A.G.U.S. karakterlap
Réz: Arany: 3

Felszerelés Db Elhelyezés

Drágakövek:
10 arany értékben

Ezüst: 6 Mithrill:

Felszerelés Db Elhelyezés
Halottűző bot (Necr. II, ha fogja)** 1 Ruha

Holtak gyűrűje*** 1 szállásánÉletvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Dobótőr 2
Mérgektól óvó amulett: +1 1

Necrografia, könyv 1
10 arany értékű ékszer (mindenféle)

Bonc-szerszámok
Hatalomitala 1

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP FP KÉ TÉ VÉ Sebzés Tulajdonságok

Méreg Típus Adag Ár Hatás
azonnali és hosszú ideig tartó; görcs / halál

Altató - 3. szintű fegyverméreg 4 0.5 gyors hatású és rövid ideig tartó; semmi / alvás

Kobramarás - 5. szintű fegyverméreg 4 12

Jegyzetek: 
Manát visszanyerni varázslóként és boszorkánymesterként is képes.

* Magasmágia 20 Mp fölötti alkalmazása esetén a hibás varázslat valószínűsége 30+annyi százalék, amennyivel 
a varázslat Mp-igénye meghaladta a 20-at.                                                                

** Az I. illetve a II. osztályba tartozó élőholtakat képes a bot használója önmagától távol tartani.
Rúna, V. évfolyam, 3. szám

*** A gyűrű viselője képes a holtak nyelvén szólni és meg is érti azokat. 
Rúna, V. évfolyam, 3. szám

Egyebek:
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ENDRES (DARTON PAPLOVAG 7) 

TÖR T ÉN ET Északi városállamokból, Rowonból származó 
férfi, aki annak idején segített elterjeszteni a 
dartonita vallást a hazájában. Pár éve a rend 
nagymestere, Airun al Marem Erionba küldte, 
majd később a Taba-el Ibarába, hogy szemmel 
tartsa az itteni eseményeket, amíg a rend Északon 
részt vesz a zászlóháborúban. Endres 
meglehetősen rosszul viseli a feladatot, úgy érzi, 
kimarad az igazi „mókából”. 
Erionban Darton-papnak adta ki magát és a 
Nekropoliszban dolgozott, eközben próbált minél 
több információra szert tenni leendő 
megbízatásával kapcsolatban, hiszen korábban 
nem járt délen (nem is érti, miért neki kellett 
jönnie). Dzsadul sem beszél, bár pár szót már 
magára szedett. Ennek ellenére előfordult már, 
hogy "teát" kért és elévezettek egy "tevét"...  
 

CSA LÁD Apja rowoni zsoldos, aki elég pénzt harácsolt össze ahhoz, hogy családjával együtt 
kényelmesen megéljen belőle öregkorában. Anyja belehalt gyermekágyi lázba, amikor a 
húgát világra hozta és a kislány sem élt sokkal tovább. Ketten maradtak apjával, aki 
leginkább nyugodt öregkort akar magának és legfeljebb a cselédlányokkal foglalkozik. Egy 
cseppet sem bánta, amikor fia belépett a maremita rendbe. 
 

KIN É ZE T Magas, vállas, széles álkapcsú, kifejezetten férfias megjelenésű alak. Arcát, állát borotválja, 
szeme zöld, haja barna, amit eredetileg ő is a nagymester-prófétához hasonlóan 
megnövesztett és varkocsba fogott, ám amikor megérkezett a sivatagba, rájött, hogy bár a 
hosszú haj sehol sem praktikus, de ebben a melegben meg különösen kellemetlen, 
úgyhogy sörtére nyíratta. 
Tőrt és jókora, kétkezes kardot forgat, valamint szükség esetén láncruhát hord, mivel a 
sivatagban nem sok babér terem a nehézvértes harcmodornak. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Ön- és közveszélyes alak, aki meglehetősen felelőtlenül hajlamos viselkedni. Semmiféle 
veszélyérzete nincs, hiszen tudja, hogy ha meghal, megtér az ő istenéhez. Ennek 
köszönhetően könnyedén veszi az életet, a sajátját és a másét egyaránt. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Új az Ibarában és nem ismer még senkit az emírségben. 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

A pyarroni vendégházban szállt meg, ami még a leginkább elfogadható az ő ízlésének. 
Egyelőre még nem idomult hozzá a dzsad világhoz, az túl harsány és idegesítő a számára. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Mind Liriannal (és Rommirral), mind Darfiusszal Erionban ismerkedett meg, utóbbival 
együtt jöttek El Hamedbe, menekülve a nekromanta előző munkaadói elől, és egyben 
teljesítve az Airun al Marem által Endresre szabott feladatot. 
Komoly fenntartásokkal kezeli Narminát, mióta megtudta róla, hogy boszorkány. Egész 
életében azt tanulta, hogy az efféle nőkben nem lehet megbízni és nem is szándékozik. 
Csak egyszer legyen rá alkalma és lecsapja a nő fejét. Biztos, ami biztos. 
 



M.A.G.U.S. karakterlap

17 SB: 1 Tapasztalati szint

VÉ
Alap:

Súly: 12 MGT: 0

Kor: 30

Kaszt: Darton-paplovag Faj és nem: ember, férfi Jellem: Halál Vallás: Darton (maremita)

Név és rang: ENDRES Személyiség: felelőtlen, elbizakodott

Állóképesség: 16

Gyorsaság: 13
Páncélban: 

13

Alap:

Páncélban:
Ügyesség: 14

Páncélban: 
14

KÉ

Erő:

66

Páncélban:

17

7.

TÉ
Alap:

Egészség: 16

Szépség: 14 108

CÉ

Páncélban:

4

Intelligencia: 13 Max.ÉP: 14 Max.FP: 81

MGT:

Asztrál: 17 Akt.FP:
Páncélban:

Észlelés: 14

Alap:
Akt.ÉP:

Sebzés:

Akaraterő: 15

Pszi iskola: pyarroni Pajzs:
Vértezet: abbitacél sodronying SFÉ:

Fok: Mf Szint: 7 Súly:

Akt.pszi:

Max.SFÉ: 4
Max.pszi: 32 VÉ:

VÉ CÉ

tőr 2 27 74

Táv.Fegyver Tám/kör KÉ Sebzés

ököl 2 27 70 109 k2+1

TÉ

110 k6+1
120Asztrál Mentál pallos (Mf) 1/2 3k6+5

dobótőr 2 27 77 110
22 82

k6+1

Max.MP: 57

Akt.MP:

KP: 47

Képzettség Fok

Módosítók:
Lövedékek:

Képzettség Fok

Birkózás Af Hamiskártya Af Nyelvtudás (toroni, erv, dzsad) 3, 3, 2

Képzettség Fok

Csapdaállítás Af Hátbaszúrás Af

Pusztítás Mf
Erkölcs Mf Heraldika Af

Ökölharc Af
Pszi Mf

Szexuális kultúra Af
Értékbecslés Af

Esés 52 Kocsmai verekedés Mf
Írás/olvasás Af

Etikett Af Kultúra (északi városállamok) Mf

Vallásismeret (pyarronita) Af
Fegyverdobás (dobótőr) Af Lovaglás Mf

Történelemismeret Af
Úszás Af

Kultúra (dzsad) Af
Fegyverh. (csatabárd, tőr) Af
Fegyverhasználat (pallos) Mf Nehézvértviselet Af

Méregkeveré/semlegestés Af

Hadvezetés Af Nyelvtudás (aszisz, közös) 5, 4

Stat./Din.: 
32 /

Stat./Din.: 
32 /

TME: 7 TME: 5

ME:  39 ME:  37



M.A.G.U.S. karakterlap

Ruha

Réz: Arany: Drágakövek: Egyebek: 
20 arany értékű hitellevél

Ezüst: 17 Mithrill:

Felszerelés Db Elhelyezés Felszerelés Db Elhelyezés
Abbitacél sodronying (SFÉ: 4, Mgt: 0) 1

Tőr 1 szállásánÉletvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Szentelt pallos 1
Dobótőr 2

Istenek itala (+3 Gyorsagág) 1
Pakli kártya, súlyozott csontkockák

8 arany értékű pecsétgyűrű 1
10 arany értékű Szent Szimbólum 1

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP FP KÉ TÉ VÉ Sebzés Tulajdonságok

Méreg Típus Adag Ár Hatás

Jegyzetek:
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FARUQ, A „KALMÁR” (TOLVAJ 8) 

TÖR T ÉN ET A családi vállalkozást folytatva ő is, sírrabló lett, 
akár az apja és a bátyjai. Az összeharácsolt 
vagyonnak köszönhetően fiatalkorában egészen 
tűrhető képzést kapott. Viszonylagos műveltsége 
birtokában a család aztán nagyobb fába vágta a 
fejszéjét, mint amekkorával elbírtak. Egy rég 
elhunyt baldeki emír kriptájának a kifosztásakor 
a trükkös csapdák egyik testvére életét 
követelték, a többieket – a legkisebb és 
legfürgébb Faruqot leszámítva – a szentségtörés 
miatt meglehetősen dühös őrök koncolták fel. 
Ezt követően a család egyetlen életben maradt 
férfitagjaként más rablóbandákhoz csapódva 
folytatta áldatlan tevékenységét, egészen addig, 
amíg egy amund sírtemplomban rajta kívül 
mindenki oda nem veszett. Ezután már senki nem 
akart vele társulni, kerülték, mint a dögvészt. 
Nehéz évek következtek rá, és kénytelen volt piti 
zsebtolvajlásból és betöréses lopásból fenntartani 
magát. Némi időnek el kellett telnie, amíg az 
alvilág hajlandó volt megfeledkezni rossz híréről, de addigra fiatalsága is elmúlt, azóta 
inkább tapasztalatát és tudását fiatalabb, vállalkozóbb szellemű sírrablóknak kölcsönözve 
kamatoztatja. 
 

CSA LÁD Férfi rokonai már meghaltak, nővérét már kiházasította. Egy rettentő házsártos 
természetű, veszekedős feleséget hagyott El Sobira emírség egyik oázis-falujában. Szerinte 
elég pénzt vagyont (házat, tevéket, stb.) hagyott ott, hogy nyugodt lelkiismerettel soha 
nem kelljen visszamennie oda, bár erről a feleségének valószínűleg más a véleménye. 
 

KIN É ZE T Idősebb, kissé pocakos férfi, akiről az emberek nem is feltételezik, hogy milyen fürgék az 
ujjai. Tekintélyes ápolt szakálla van, arca nevető ráncokkal teli. 

S ZE M ÉL Y IS É G Szeret szép ruhákban járni, vízipipázni és az élet nagy kérdéseiről beszélgetni. Jó kedélyű 
zsebtolvaj, aki nem kedveli az erőszakot. Előszeretettel adja ki magát kereskedőnek, de az 
áru mindig változik és bármiről képes meggyőzően beszélni. Kevés első kézből származó 
tapasztalata van a világról, de nagyon ügyesen gyűjti össze a híreket és tudja, mikor kire 
kell hallgatni. Éjszakánként gyakran vannak rémálmai, ha ezekről kérdezik, gyorsan 
mosolyt erőltet az arcára és azt mondja, túl sok édességet evett lefekvés előtt. 
Díszdzsambiát hord, de harcban katasztrofális, jobban szeret megbújni, amíg mások 
verekednek. Szükség esetén alkatához képest meglepő fürgeséggel tud kereket oldani. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Sem Rahimot, sem Navalt nem ismeri személyesen, és ennek rendkívül örül. Nem szereti 
magára vonni tekintélyes és/vagy nagyhatalmú emberek figyelmét, inkább meghúzódik a 
háttérben.  
Széles ismeretségi körrel rendelkezik, gyakorlatilag bárhova megy, könnyedén talál 
ismerőst, vagy egy ismerős ismerősét. A helyi alvilággal – amely némi jutalékért cserébe 
elnézi működését – egy Ghazi nevű fiatal tolvajon keresztül tartja a kapcsolatot. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

A „Shibara” tavernában van bérelt szállása, a tulajdonossal, Rafattal régóta ismerik 
egymást. Megegyezés van közöttük, hogy bárki keresi Faruqot, letagadja, ő pedig cserébe 
nem lop a taverna vendégeitől. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Juszuffal, Jamallal és Azimmal kifejezetten baráti a kapcsolata, tudja, hogy bármikor 
számíthat rájuk, és szükség esetén ő is bármikor a segítségükre siet, de az életét azért nem 
kockáztatná értük. Annál ő sokkal óvatosabb. 
Mivel nem kedveli az erőszakot, kifejezetten megveti mind Salumét, mind Kerallt, akik 
különösebb gátlások nélkül ölnek. 
 



M.A.G.U.S. karakterlap
Kor: 42

Kaszt: Tolvaj Faj és nem: ember, férfi Jellem: Káosz - Élet Vallás: dzsad - Doldzsah

Név és rang: FARUQ Személyiség: tudálékos, gyáva

Alap:

Páncélban:

14 SB: Tapasztalati szint

Állóképesség: 13

Ügyesség: 18 Páncélban:

KÉ

Erő:

Gyorsaság: 12 Páncélban:

47

Páncélban:

34

8.

TÉ
Alap:

VÉ
Alap:

Egészség: 14

Szépség: 12

Intelligencia: 17 Max.ÉP: 8 Max.FP: 69

106

Akt.ÉP:

CÉ

Páncélban:

18

Páncélban:
Észlelés: 16

Alap:

Pajzs:
Vértezet: SFÉ: 2

Fok: Szint: Súly: MGT:
MGT: Max.SFÉ:

Akaraterő: 15

Pszi iskola:

Asztrál: 15 Akt.FP:

Max.pszi: VÉ: Sebzés:

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly:

Sebzés

ököl 2 44 51 107 k2
k6dzsambia 2 44 55

jatagán (I. rúnázott) 1
110

106
43 66 125

hajítókés (Mf) 2 44 61
k6+2+1

k5

ME:  36 ME:  36

Ugrás

KP: 103

+15

Képzettség Fok

Módosítók: 
Varázslatok (lásd 
Jegyzetek)**

Lövedékek:

Képzettség Fok

Fegyverh. (dzsambia, jatagán) Af Ugrás 75 Hátbaszúrás Af

Képzettség Fok

Fegyverdobás (hajítókés) Mf Zárnyitás 90

Történelemismeret Af
Nyelvtudás (dzsad, közös) 5, 4 Lopózás 90

Belharc Mf
Legendaismeret Af

Építészet Af
Nyelv (kráni, gorviki, shadoni) 3, 2, 2

Értékbecslés Mf Kötéltánc 65
Rejtőzés 80

Kocsmai verekedés Mf Zsebmetszés 75

Mechanika* Af
Írás/olvasás Af Csapdafelfedezés 86

Sivatagjárás Af
Lovaglás Af

Mellébeszélés Af
Kultúra (dzsad) Af

Mászás 90 Kötelékből szabadulás Af
Titkosajtó-keresés 90

Esés 75 Csomózás Af varázslatok (lásd Jegyzetek)**

Pajzsait Azim építette

Max.MP: 8

Akt.MP:

TME: 5 TME: 5

Stat./Din.: 
31 / 0

Stat./Din.: 
31 / 0

Asztrál Mentál

Térképészet Mf Ökölharc Af



M.A.G.U.S. karakterlap
Réz: Arany: 20 Drágakövek: Egyebek:

Ezüst: 13 Mithrill:

Felszerelés Db Elhelyezés Felszerelés Db Elhelyezés
Rúnázott jatagán (63 Mp-os) 1 Ruha

Varázsmedál (SFÉ: 2) 1 Életvitelének megfelelő felszerelési tárgyak szállásán
Hajítókés 4

10 arany értékű ékszer (mindenféle)

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP FP KÉ TÉ VÉ Sebzés Tulajdonságok

Méreg Típus Adag Ár
4 0.5

Hatás
gyors hatású és rövid ideig tartó; semmi / alvás

Nyelvoldó 7. szintű fegyverméreg 2 2 gyors hatású és közepes ideig tartó; émelygés / bódulat (spec.)

Altató - 3. szintű fegyverméreg

Jegyzetek: 
* Mechanika (Af): a mechanikus csapdák és titkosajtók felfedezésére +15%, hatástalanítására, kinyitására 
+30%

** Varázslatok (Rúna III/4): 
-Éji szemek 2 Mp; V.i.: 1 kör; I.t.: 1 perc/szint; H.t.: 5 láb; Hatás: Ultralátás, melyet a hatóidő lejárta előtt is 
megszüntethet
-Forróságot tűrő formula 3 Mp; V.i.: 3 kör; I.t.: 2 óra/szint; H.t.: önmaga; Hatás: A jelet vérével homlokára 
rajzolja, így védelmet érez a sivatag őrjítő forróságával szemben, de a szomjúság ellen hatástalan.
-Csapdafelismerő formula 5 Mp; V.i.: 2 kör; I.t.: azonnali; H.t.: 5 láb; Hatás: Krétával a terület határára jelet rajzol, 
így mindenféle csapdára - de fegyveres lesvetésre, beugratásra nem - felfigyel. Ám a csapda típusáról vagy 
hatástalanításának módjáról nem nyújt információt.
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HYTAB (TŰZVARÁZSLÓ 7)  

TÖR T ÉN ET Renegát kotariai (Déli Városállamok) mesterek 
tanítványa, aki éppen csak megúszta az ordani 
főnixek rajtaütését. A városállamok káoszában 
szívódott fel és hol varázslónak, hol 
boszorkánymesternek adja ki magát. 
Folyamatosan attól retteg, hogy az ordani rend a 
nyomára akad, ezért gyakran emlegeti "lar-dori" 
iskoláit, de mivel ezekről nem sokat tud, inkább 
csak általánosságban, sosem részletesen. Az 
álcájához elég sok információt összeszedett, hogy 
ne lehessen könnyen átlátni rajta, ennek 
eredményeként egészen tűrhető mágiaelméleti 
tudással rendelkezik (ezt valójában pyarroni 
könyvtárakban szedte magára). Kerüli a feltűnést, 
inkább kibeszéli magát az összetűzésekből, de 
szükség esetén egész tűrhető harcos.  
 

CSA LÁD Mesterei pár ezüstért megvették a családjától gyermekkorában, mert felfedezték benne a 
szükséges tehetséget. Kiképezték, és ők jelentették számára a családot. Testvéreiről, ha 
vannak is, nem tud semmit, saját családot még nem alapított. Egyelőre nem is lát rá sok 
esélyt, tekintettel arra, hogy folyamatosan menekülnie kell és ezt az életmódot kevés nő 
vállalná. Talán Lirian… 
 

KIN É ZE T Kampós orrú, borotvált arcú, hórihorgas férfi, aki kissé meggörnyedve próbálja leplezni 
feltűnő magasságát. Elsősorban botot forgat, mert ezzel is erősíteni akarja a "varázslós" 
képet, amit ki akar alakítani magáról, de a rövidkarddal is ügyes. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Nehezen barátkozó, túlélő típus, aki tudja, mikor kell meghátrálni, és mikor kell megvetnie 
a sarkát. Nem tartja magát hősnek, de ahhoz képest, hogy milyen sokszor kellett 
menekülnie és mennyiszer kellett megalkudnia, komoly bizonyítási vágy él benne. 
Elsősorban maga felé akarja bizonyítani, hogy mesterei jól döntöttek, amikor gondjaikba 
vették, és hogy nem igaz, amit az ordaniak híresztelnek, hogy aki nem tartozik a 
rendjükhöz, az nem méltó a tűzmágia titkaira. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Rahim személyes ismerőse. Nagyvezírré válása után bízott meg egy csapat kalandozót 
(köztük Hytabot), hogy tisztítsák meg az ordani karavánutat a rablóktól. A terv végül 
természetesen nem sikerült teljesen, de néhány elszemtelenedett rablócsapatot sikerült 
megritkítani. Hytab kezdeményezőkészsége és látványos fellépése jó benyomást tett a 
nagyvezírre, és amikor kiderült, hogy a tűzvarázsló Ordan elől bujkál, „menedéket” kínált 
neki, amivel persze egyben sakkban is tudja tartani. Konkrét célja nincs Hytabbal, de 
távlatilag tudja, hogy ha Ordannal szembekerül, jobb, ha van olyan a környéken, aki ért a 
tűzmágiához. 
Rajta kívül legfeljebb szállásadóját, Gerdewin Dorelt nevezheti ismerősének az 
emírségben, de kapcsolatuk inkább semleges, mint baráti. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

A pyarroni vendégházban talált magának szállást, de szokásához híven fenntart pár másik 
búvóhelyet is. Az egyiket a bazár közelében, a másikat egy romos, megsüllyedt, 
életveszélyes épületben nem messze a városfaltól. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Kifejezetten „jó kapcsolatban” van Liriannal, akivel Erionban ismerkedett meg. A 
románcnak hamar véget vetett az, hogy Hytab nyomára bukkant pár ordani lángőr. Hytab 
változatlanul szereti a nőt, de hogy van-e közös jövőjük, azt nem tudja. Megbízható 
ismerősre lelt továbbá Kerallban, akivel együtt érkeztek az Ibarába és együtt vetették 
meg a lábukat a világnak ezen a részén. 
 

 



M.A.G.U.S. karakterlap
Kor: 33

Kaszt: Tűzvarázsló Jellem: Rend Vallás: Sogron

Név és rang: HYTAB Személyiség: bizalmatlan, túlélő

Faj és nem: ember, férfi

Állóképesség: 16

Gyorsaság: 13

Ügyesség:

Páncélban:

Alap:

Páncélban:

15 SB:

13
Páncélban:

KÉ

Erő: Tapasztalati szint

49

Páncélban:

26

7.

TÉ
Alap:

Egészség: 15

Szépség: 14

3

VÉ
Alap:

Intelligencia: 17 Max.FP: 49

99

Páncélban:

Asztrál: 15 Akt.FP:
Páncélban:

Észlelés: 16

Alap:
Akt.ÉP:

CÉ

Akaraterő: 14

Pszi iskola: pyarroni Pajzs:
Vértezet: kiváló minőségű bőrvért SFÉ:

Fok: Mf Szint: 7 Súly: MGT:
MGT: 0 Max.SFÉ: 2

Max.ÉP: 10

VÉ: Sebzés:

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly: 8

Sebzés

ököl 2 36 53 100 k2
bot 1 28 56 113 k6+1

113Asztrál Mentál rövidkard 1 k6+135 61

KP: 48 

Képzettség Fok Képzettség Fok

Fegyverh. (bot, rövidkard) Af Szexuális kultúra Af

Képzettség Fok

Pszi Mf
Írás/olvasás Af

Kultúra (pyarroni, dzsad) Af

Nyelvtudás (közös, dzsad, gorviki)5, 4, 3
Lovaglás Af
Hajózás Af

Mágiahasználat Af
Ökölharc Af

Álcázás/álruha Af
Mellébeszélés Af

Lélektan Af

Max.pszi: 36

Akt.pszi: 16

Max.MP: 42

Akt.MP:

Megj.: Csak az ETK-ben 
lévő tűzvarázslatokat 
ismeri!

Lövedékek:

Stat./Din.: 
36 / 10

Stat./Din.: 
36 / 10

TME: 5 TME: 4+5

ME:  51 ME:  55



M.A.G.U.S. karakterlap
Réz: Arany:

Ezüst: 27 Mithrill:

Drágakövek: Egyebek:

Db ElhelyezésFelszerelés Db
RuhaBot 1

Elhelyezés Felszerelés

Álöltözethez kellékek Életvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Gyógyital (4 Ép) 1
*Észrevétlenség amulettje (+20% Lop./Rejt.) 1

szállásán

5 arany értékű ékszer (pecsétgyűrű) 1
Rövidkard 1

*Tudatvédő amulett (+5 MME) 1
Kiváló minőségű bőrvért (SFÉ: 2, MGT: 0) 1

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP FP KÉ TÉ VÉ Sebzés Tulajdonságok

Méreg Típus Adag Ár Hatás

Jegyzetek: 
* A két amulett közül egyszerre csak egyet viselhet. Ez alapesetben a Tudatvédő amulett.
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JAMAL, A MOSOLYGÓS (DOLDZSAH PAP 4 / TOLVAJ 4) 

TÖR T ÉN ET Nevét onnan kapta, hogy megboldogult 
ifjúkorában egy garottal csaknem megfojtották és 
a csúnya, tépett szélű heg megmaradt, örök 
emlékeztetőül. Mint egy groteszk, örök mosoly az 
álla alatt. Ifjúkorának zaklatottsága annak 
köszönhető, hogy közepes képességű tolvajként 
legalább annyiszor járt sikerrel, mint ahányszor 
ráfázott. Élete állandó menekülés volt a katonák, 
karavánkísérők, testőrök elől és ez bizony nyomot 
hagyott rajta. Ki nem állhatja a sivatagot, mégis 
sokszor kellett utaznia, tekintettel arra, hogy 
előbb-utóbb semelyik sejkségben nem volt 
maradása. Felnőtt korában, amikor már számtalan 
keserű tapasztalat állt a háta mögött, egy 
csillagfényes sivatagi éjszakán hallotta meg 
Doldzsah szavát, és a következő oázisba már úgy 
tért be, hogy tudta, új hivatásra lelt. Kemény 
munkával elérte, hogy valóban pappá váljon, azóta 
így szolgálja a tolvajok és harcosok istenét. 

CSA LÁD Szülei már – tisztes öregkorban – meghaltak, két bátyja karavánkísérőként dolgozik, 
nővére egy sobirai rabszolga-kereskedő második felesége lett. Saját gyermekei nincsenek, 
bár van egy tucat unokaöccse és unokahúga, de igazából nem foglalkozik velük. 
 

KIN É ZE T Vékony, szívós, inas testű, idősebb, már őszülő szakállú dzsad, szúrós fekete szemekkel. 
Külsejét hajlamos elhanyagolni, haja, szakálla gyakran bozontos, ruhája kopott, lyukas. 
Fegyvereitől, elsősorban szent tahdzsijaitól sosem válik meg, de emellett jól bánik a bottal, 
a hajítókésekkel és a dzsambiával. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Nem nevezhető sem különösebben ügyesnek, vagy okosnak, ám mindezen hiányosságait 
hihetetlen szívóssággal és makacsságba hajló akaraterővel pótolja. Újkeltű 
megszállottsággal, meglehetősen erőszakosan szolgálja istenét, ami sokakat taszít, 
másokat azonban magával ragad. Szenvedélyes szónoklatai – amelyeket a bazárban és a 
piacon szokott rögtönözni – mindig tekintélyes tömegeket csődítenek össze. Számos 
emírségben és oázisban akadnak ismerősei, barátai azonban csak kevesen. A régiek nem 
tudnak könnyen azonosulni azzal a fanatizmussal, amivel Jamal belevetette magát új 
hivatásába, újakat pedig ugyan emiatt nem szerez könnyen. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Mindkettejük szerencséjére akkor ismerkedett meg Rahim el Haszrával, amikor Jamal már 
meghallotta a hívást és Doldzsah papjává vált. Hytabhoz és Aggirhoz hasonlóan ő is részt 
vett az ordani úton „dolgozó” banditák megritkításában, és ebben komoly segítséget 
jelentett, hogy korábban ő maga is közéjük tartozott. Ismerte rejtekhelyeiket, szokásaikat. 
Vakmerően irtotta a banditákat, és lelkesedése magával ragadta a többieket is. A 
legnépesebb bandák megritkítása után Rahim személyesen jutalmazta meg. 
Jó barátságban van Umar ibn Rumirával, a Mírzá mecset főpapjával. 
A helyi alvilágból sokan pályáznak a bőrére – meglehetősen sokuknak volt ismerőse, 
rokona, üzlettársa a lemészárolt banditák között – de tapasztalata, vadsága és istene 
hatalma (no meg a dervisek segítsége) eddig minden csapdán átsegítette. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

A Mirzá mecset vendégházában kapott , étkezni a Vörös félhold tavernába jár át, 
rendszeresen látogatja a levéltárat. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Nem nagyon keresi mások barátságát, de viszonylag jól kijön Juszuffal, Aggirral és – 
különös módon – Faruqkal. Előbbiekben lehetséges követőket lát, akik segítségére 
lehetnek istenének harcaiban, míg Faruq arra az életre emlékeztetni, amit maga mögött 
hagyott. Egyik céljának tekinti, hogy a másik tolvajt is megnyerje Doldzsahnak (ami kezd 
kissé Faruq agyára menni). 
Nem jön ki túl jól a nőkkel; meggyőződése, hogy azoknak inkább a házi tűzhely mellett a 
helye, Rommirra pedig az élet meggyalázásaként tekint. Mindeddig azonban nem kapott 
megfelelő sugallatot istenétől, hogy el kell-e pusztítania a gólemet, vagy sem. 



M.A.G.U.S. karakterlap
Kor: 39

Kaszt: Doldzsah-pap(Tolvaj) Faj és nem: ember, férfi Jellem: Káosz Vallás: dzsad - Doldzsah

Név és rang: JAMAL Személyiség: makacs, fanatikus

Állóképesség: 17

Gyorsaság: 14

Ügyesség:

Páncélban:

Alap:

Páncélban:

15 SB:

12
Páncélban:

KÉ

Erő: Tapasztalati szint

52

Páncélban:

26

4.(/4.)

TÉ
Alap:

Egészség: 14

Szépség: 13

Intelligencia: 14

102

CÉ

Páncélban:

2

VÉ
Alap:

Páncélban:
Észlelés: 14

Alap:

Pajzs:
Vértezet: bőrvért SFÉ:

Fok:Mf Szint: 4 Súly: MGT:
MGT: 0 Max.SFÉ: 1

Akaraterő: 18

Pszi iskola: pyarroni

Asztrál: 13

Akt.ÉP:

Akt.FP:

VÉ: Sebzés:

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly: 8

Sebzés

ököl (Mf) 2 36 56 103 k6
tahdzsi (Mf) 1 40 73 126 k6+1

Asztrál Mentál dzsambia 2 36 60 106 k6
Stat./Din.: 

21 / 0
Stat./Din.: 

21 / 0
hajítókés 2 36 56 102 k5

TME: 3 TME: 8

ME:  24 ME:  28

-10(!)  -+3  +1+10

Ugrás +8

Képzettség Fok Képzettség Fok

Írás/olvasás Af
Fegyverh. (dzsambia, bot) Af Zárnyitás 50

Képzettség Fok

Vallásismeret (dzsad) Mf

Pszi Mf
Fegyverhasználat (tahdzsi) Mf
Fegyverdobás (hajítókés) Af Rejtőzés 50

Lopózás 50

Nyelv (dzsad, közös, kráni) 5, 4, 2 Kötéltánc 35

Mf
Nyelvtudás (gorviki, shadoni) 3, 3 Zsebmetszés 62

Történelemismeret Af
Lélektan Af

Mf
Értékbecslés Af

Kocsmai verekedés Mf Mellébeszélés Af
Csapdafelfedezés 60 Belharc

Mf Kötelékből szabadulás Af
Kétkezes harc

Ökölharc

Esés 40 Hátbaszúrás Af
Mászás 70 Csomózás Af

Mf
Harci láz Af

Sivatagjárás Mf

Kínzás elviselése MfTitkosajtó-keresés 50

Max.pszi: 21

Akt.pszi:

Harci láz

Kultúra (dzsad)

Max.MP: 33

Akt.MP:

Módosítók:
Lövedékek:

KP: 90

Max.FP: 66Max.ÉP: 8

Ugrás 40 Erkölcs Mf Pusztítás (tahdzsival) Af



M.A.G.U.S. karakterlap
Egyebek:

Db Elhelyezés

Ezüst: 18 Mithrill:

Réz: Arany:

Felszerelés Db
RuhaSzent-szimbólum tahdzsi 1

Elhelyezés Felszerelés

Drágakövek:

1 szállásánÉletvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Bőrvért (SFÉ: 1, MGT: 0) 1
7 arany értékű ékszer (fülbevaló, nyakl).

1

Thadzsi
4Hajítókés

Bot 1
Dzsambia 1

2Gyógyital (5 Ép)

Pipa + 4 adag kender

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP FP KÉ TÉ VÉ Sebzés Tulajdonságok

Méreg Típus Adag Ár Hatás

Jegyzetek:
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JUSZUF (HARCOS 8) 

TÖR T ÉN ET Egész ifjúkorát apja mellett töltötte, aki hozzá 
hasonlóan zsoldos karavánkísérő volt. Kísért 
mindent, amit csak kellett, rabszolgákat Erionból 
Al Abadanába, füvet Sobirából Kránba, élőállatot, 
(pl. tevét, lovat, szamarat, kecskét, querdát) egyik 
sejkségből a másikba. Pár éve megunta a 
folyamatos vándorlást és úgy érezte, ideje 
letelepedni, ezért elszegődött bahradának 
(gladiátor) egy arénába. Helyhez kötött munka 
volt, és útjai során már minden olyan állattal 
verekedett, amivel szembekerülhet egy viadalon. 
Kezdetben elég sikeresnek bizonyult, ám hamar 
kiderült, hogy mégsem neki való az egy helyben 
üldögélés, egy idő után égni kezdett a talpa alatt a 
homok, úgyhogy onnan is tovább állt. 
 

CSA LÁD Két felesége és három gyermeke egy El Hamed városától északra fekvő oázisban él, nem 
messze a Shimal-waditól. Ritkán találkoznak, mert Juszuf folyamatosan úton van, de időről 
időre mindig visz haza annyi pénzt, hogy a családja gond nélkül élhessen. 
 

KIN É ZE T Idősebb, törött orrú, őszülő szakállú és hajú, sötét szemű alak, aki tudja, hogy a sivatagban 
nem lehet sietni. Ritkán lehet fegyverei nélkül látni, legalább a dzsambiája mindig nála 
van, azon kívül handzsárt, kis pajzsot és rövid íjat forgat. Szükség esetén bőrvértet, vagy 
ha tudja, hogy nagy csatára kell számítania, sodronyinget ölt. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Ismeri a sivatag írott és íratlan szabályait, és tudja, hogy a homokdűnék között nem lehet 
sietni; ezt az elvet vallja az élet minden területén Megfontolt férfi, akitől még vész esetén is 
távol áll a kapkodás. Világlátott, tapasztalt férfi, aki egész jól elboldogul más kultúrából 
érkezett emberekkel is. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Személyesen ismeri Rahim el Haszrát; évekkel ezelőtt, amikor Rahim még az előző 
nagyvezír, Malik tanácsadója volt és az ő megbízásából kellett Abu Baldekbe utaznia, 
Juszuf volt a karaván vezetője, ő felelt mindenki biztonságáért. A hosszú út során számos 
nehézségbe ütköztek, de Juszuf tapasztalata és Rahim pénze végül mindegyiken átsegítette 
őket. Baráti kapcsolat ugyan nem alakult ki közöttük, de megmaradtak jó ismerősöknek. 
Gyakran felkeresi az arénában azokat a barátait, akikkel még bahrada-korában 
ismerkedett össze. (Karim – állatidomár; Szeref – bahrada) 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

Amikor a fővárosba jön, rendszerint egy kisebb karavánszerájban száll meg, nem messze a 
keleti kaputól. A tulajdonos – Abdulrahman – régebben az ő keze alatt dolgozott, mielőtt 
megnyitotta a szerájt. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Kifejezetten jó barátságot ápol Azimmal és Faruq-kal; számos alkalommal utaztak már 
együtt a sivatagban, ahol hamar kiderül, hogy kire lehet számítani és kire nem. Ők hárman 
feltétlenül megbíznak egymásban. 
Élete során általában kellemetlen tapasztalatokkal gazdagodott, amikor hergoliakkal akadt 
dolga, úgyhogy erős fenntartásokkal kezeli Kerallt, de ez nem jelenti azt, hogy nem 
hajlandó vele együtt dolgozni. Hasonlóan bizonytalan Narmina tekintetében is. Másokkal 
ellentétben ő felismer egy sequort, ha lát és a boszorkánynál már látott ilyen fegyvereket. 
 

 

 



M.A.G.U.S. karakterlap
Kor: 40

Kaszt: Harcos (hadzsi) Faj és nem: ember, férfi Jellem:Rend Vallás: dzsad - Galradzsa

Név és rang: JUSZUF Személyiség: megfontolt, összeszedett

Állóképesség: 17

Gyorsaság: 14

Ügyesség:

Páncélban:

Alap:

Páncélban:

16 SB:

15
Páncélban:

KÉ

Erő: Tapasztalati szint

75

Páncélban:

21

8.

TÉ
Alap:

Egészség: 18

Szépség: 12

Intelligencia: 12

114

CÉ

Páncélban:

20

VÉ
Alap:

Páncélban:
Észlelés: 13

Alap:

Pajzs: kis pajzs
Vértezet: SFÉ:

Fok: Szint: Súly: 1 MGT: 0
MGT: Max.SFÉ:

Akaraterő: 15

Pszi iskola:

Asztrál: 13

Max.pszi: 

Akt.FP:

VÉ: +20 Sebzés: k6

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly:

Sebzés

ököl 2 31 79 115 k2
handzsár (Mf) 2 34 104 144 k6+3+2+1

118Asztrál Mentál dzsambia 2 k6
hajítókés 2 31 79 114

31 83
k5

rövid íj (Mf) 2 31 34 90 k6
134kis pajzs (+20 Vé) 2 k632 75

Pajzsait Azim építette

Max.MP: 

-10(!)  -+3  +1+10

Ugrás +7

Képzettség Fok Képzettség Fok

Fegyverhasználat (handzsár) Mf Pajzshasználat Af

Képzettség Fok

Fegyverhasználat (dzsambia) Af
Fegyverhasználat (rövid íj) Mf Nyelvtudás (dzsad, közös) 5, 4

Fegyverdobás (hajítókés) Af

Af
Tevegelés Af Nyelvtudás (kráni, gorviki) 2, 1

Értékbecslés Af
SebgyógyításÖkölharc Af

Sivatagjárás Mf

Harci láz

Af

íj vessző (20db):

KP: 129

Lövedékek:

Ugrás 35 Lopózás 35

Af

Akt.MP:

Módosítók:

Rejtőzés

Esés 38 Térképészet

Futás Af Kultúra (dzsad, pyarroni)

Harci láz Af
Nyomolvasás/eltüntetés (sivatagban) Af

35

Belharc Af

Max.ÉP: 14 Max.FP: 83

Akt.ÉP:

Stat./Din.: 
31 / 0

Stat./Din.: 
31 / 0

TME: 3 TME: 5

ME:  34 ME:  36



M.A.G.U.S. karakterlap

Mithrill:

Felszerelés Db

Drágakövek:

Ezüst: 40

Réz: Arany:

FelszerelésElhelyezés

Dzsambia 1

Mágikus handzsár (63 Mp-os) 1
Rövid íj, tegez, 20 vesszővel 1 Életvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Hajítókés 4
Mérgektől óvó amulett (+2) 1

Térképgyűjtemény (ibarai oázisok)

szállásán
Ruha

Egyebek:

Db Elhelyezés

Sebkenőcs 3
2 arany értékű ékszer

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP FP KÉ TÉ VÉ Sebzés Tulajdonságok

Méreg Típus Adag Ár Hatás

Jegyzetek:
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KERALL (FEJVADÁSZ 6) 

TÖR T ÉN ET Jó nevű hergoli gégemetsző, aki a világot járja, bár 
ez sem terjed túl a Déli városállamok tágabb 
környezetén (Erion - Pyarron - Erone háromszögön 
belül). Szabadúszó, ám időről időre le kell adnia a 
bevétel egy jelentős részét a klánjának, különben az 
"utána nyúl", de erről természetesen nem szívesen 
beszél. 
 

CSA LÁD Szülei is a klán tagjai voltak, apja fejvadászként, anyja szajhaként szolgálta a szervezetet. 
Apját nem ismerte igazán, alig néhány éves volt, amikor odaveszett a kráni hegyek mögött. 
Anyja nevelte fel a klán segítségével. Saját családja nincs, leginkább Saluméra tekint úgy, 
mint lányára. 
 

KIN É ZE T Erőteljes, mokány alkatú, szigorú arcú férfi, aki fejét rendszeresen kopaszra borotválja. 
Szinte alakváltóként igazodik mindig a környezetéhez, mind öltözködése, mind 
viselkedése tekintetében. Rövidkardjait is gyorsan az Ibarában használatos változatukkal, 
a tahdzsival helyettesíti. Előszeretettel használ mérgeket, valamint különféle mérgezésre 
alkalmas szerszámokat (fúvócső, dobótű, kézi nyílpuska). 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Általában hatékony, pontos, megbízható, van azonban két gyengéje: a szikrafű és a sötét 
szemű dzsad lányok, különösen a táncos-lányok. Nincsenek erkölcsi aggályai, könnyen öl 
és még könnyebben jön szájára a hazugság. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Naval pár alkalommal már felbérelte bizonyos munkák elvégzésére. Gyilkosságot még 
sosem rendelet tőle, de kémeknek való munkával bőségesen ellátja. 
Rajta kívül szorosabb kapcsolatban csak Tian apóval, a szikrafű-kereskedő taverna-
tulajdonossal van. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

Hogy hol szállt meg, senki sem tudja, de leggyakrabban a „Hurik öle” tavernában lehet 
megtalálni. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Jó viszonyt ápol Hytabbal, aki hozzá hasonlóan sokáig idegen, kívülálló volt a dzsad 
világban, de egymást támogatva meg tudták vetni a lábukat. Salumét a pártfogoltjának 
tekinti, a fiatal lány pedig felnéz a híres pályatársra, és egyszerre tekint rá mentor- és 
apafiguraként. 
 

 

 



M.A.G.U.S. karakterlap

Akt.pszi:

Stat./Din.: 
25 /

Stat./Din.: 
25 /

TME: 2 TME: 5

ME:  27 ME:  30

Kultúra (pyar, dzsad, erioni) Af
Pszi* Mf Kötelékből szabadulás Af

Csapdafelfedezés 37

Vakharc Af
Kultúra (déli városállamokbeli) Af Rejtőzés 50

Nyelv (közös, kráni, dzsad) 5, 3, 3 Lopózás 50
Úszás Af

Fegyverh. (lándzsa, csatabárd) Af
Fegyverdobás (tőr, kés, dárda) Af Ugrás 40

Esés 40

Lovaglás Af
Kétkezes harc Mf

Kínzás elviselése Af
Fegyverhasználat (fúvócső) Af Mászás 60
Fegyverh. (kö. nyílpuska, rövid íj) Af Hátbaszúrás Af

Írás/olvasás Af
Fegyverh. (tahdzsi, handzsár) Af
Fegyverh. (dzsambia, garott) Af Álcázás/álruha Mf

Futás Af

Képzettség Fok

Nyomolvasás/eltüntetés Af
Belharc Mf

Ökölharc Mf Csapdaállítás Af

Képzettség Fok Képzettség Fok

Módosítók:
Lövedékek:

KP: 43

+8Ugrás

Akt.MP:

Max.MP: 

k6+3
tahdzsi 2 49 80 128 k6+1

k6+3
dobótőr 2 50 80 116

50 77 118Asztrál Mentál dzsambia 2
129 k6+3+3handzsár 2 46 83

Sebzés

ököl (Mf) 2 50 73 115 k6+3

VÉ: Sebzés:

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly: 20 MGT: 0 Max.SFÉ: 3
Max.pszi: 25

Akaraterő: 15

Pszi iskola: pyarroni*

Asztrál: 12 Akt.FP:

Észlelés:

Pajzs:
Vértezet: kiváló min. sodronying SFÉ:

Fok: Mf Szint: 6 Súly: MGT:

16

Alap:
Akt.ÉP:

Intelligencia: 13 Max.ÉP: 10 Max.FP: 71

114

CÉ

Páncélban:

7

Páncélban:

VÉ
Alap:

Egészség: 14

Szépség: 11

Páncélban:

40

6.

TÉ
Alap:

14 SB: Tapasztalati szint

69

Gyorsaság: 18
Páncélban:

Alap:

Páncélban:
Ügyesség: 17

Páncélban:

KÉ

Erő:

Állóképesség: 15

Kor: 37

Kaszt: Fejvadász Faj és nem: ember, férfi Jellem: Halál Vallás: Ranagol

Név és rang: KERALL Személyiség: gyakorlatias, függő



M.A.G.U.S. karakterlap

Jegyzetek:
*Nem ismer egyetlen slan diszciplínát sem!

HatásMéreg Típus Adag Ár

Sebzés TulajdonságokFP KÉ TÉ VÉÁllat Max.ÉP ÉP Max.FP

Méregtől óvó amulett (+2) 1

4 adag szikrafű
Pipa 1

10 arany értékű ékszer (gyűrű)
Repülés itala 1

Tahdzsi 2

szállásán
Dzsambia 2
Dobótőr 5

Handzsár 1 Életvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Felszerelés Db
kiváló min. sodronying, SFÉ: 3, MGT: 0 1 Ruha

Elhelyezés Felszerelés

Drágakövek: Egyebek:

Db Elhelyezés

Ezüst: 20 Mithrill:

Réz: Arany: 3
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LIRIAN (BÁRD 7)  

TÖR T ÉN ET A családja kisgyermekkorában, még a Dúlás 
előszelének idejében költözött Ó-Pyarronból Hat 
Városba, a családi legenda szerint Alborne 
sugallatára. A kislány így biztonságban nőtt fel a 
Gályák-tengerének legnagyobb kikötőjében, ahol 
mindenféle nép megfordul, és így számtalan 
kultúra keveredik egymással. Lirian mindezt szívta 
magába, mint egy szivacs, és elég hamar érdeklődni 
kezdett távoli tájak, idegen kultúrák iránt. Elérte, 
hogy szülei Erionba küldjék tanulni – hisz Új-
Pyarron ekkor még csak épült –, onnan pedig már 
nyitott volt számára a nagyvilág. Jó lányként 
gyakran ír haza a szüleinek, akik csak így 
értesülnek arról, hogy hol járt éppen csemetéjük. 
Erionon kívül megfordult Abasziszban, Erigowban, 
Ordanban és a dzsad világ számos államában. 
 

CSA LÁD Szülei kereskedők (posztó, kelme, vitorlavászon) és három testvére van. Bátyja a családi 
üzlet továbbvitelére készül, nővére hozzáment egy hajóskapitányhoz. Lirian szorosabb 
kapcsolatban csupán nála 5 évvel fiatalabb öccsével áll, aki Új-Pyarronba ment tanulni, és 
nemrég kezdett el a Papi Széknek dolgozni. 
 

KIN É ZE T Bájos arcú, kék szemű, hosszú szőke hajú nő, akinek mégis vonzó mosolya a legfeltűnőbb 
vonása. Szívesen hord szűk nadrágot, ami kiemeli hosszú combjait. Kellő határozottsággal 
viseli keskeny pengéjű rövidkardját (az legalább – a tőrkarddal ellentétben – nem akad 
bele a lábába futás közben), emellett egész tűrhetően bánik a rövid íjjal. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Derűs fiatal nő, aki bár sokat látott már a világból, az még mindig nem tudta megtörni 
veleszületett optimizmusát. Számos nyelven beszél, még több történetet és legendát ismer. 
Választott hangszere a basszusciszter, de szívesebben énekel, mint zenél. A harcot nem 
kedveli, de szükség esetén képes magát megvédeni. Ha kell, fénymágiával egészíti ki harci 
eszköztárát. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Naval Al Abadanában figyelt fel a nőre, aki épp egy dzsad dalnokversenyen vett részt. 
Lirian ugyan nem nyert, de szégyent sem vallott, ami rendkívül figyelemreméltó, ha 
figyelembe vesszük, hogy ő volt az egyetlen nem dzsad származású versenyző. A jó 
fellépésű figyelmes Naval gyorsan levette a lábáról, és egy ideig együtt járták Ibarát. Lirian 
egy éjszaka látszólag minden előzmény nélkül szökött meg a férfitól, aki egy ideig még 
kereste, de aztán letett róla. Nemrég találkoztak újra, de egyikük sem érezte úgy, hogy fel 
kellene melegíteni a régi ismeretséget.  
Szállásadóján – Rafaton – kívül nincs sok ismerőse a városban, a levéltár egyik dervisével, 
bizonyos Hamdival baráti kapcsolatot alakított ki, mivel gyakran jár oda, és mindig kellően 
bőkezű adományt visz. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

Ő is a „Shibara” tavernában száll meg, de mivel folyamatosan pénzszűkében van (nem 
nagyon tud és akar ellenállni a városban kapható illatszereknek és ékszereknek), a 
Rafattal kötött megegyezés alapján minden harmadik este énekkel és zenével 
szórakoztatja a taverna vendégeit. Gyakran jár továbbá a bazárba és levéltárakba. 
 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Még Erionban, a tanulmányai alatt találkozott Hytabbal, akivel gyorsan egymásba 
gabalyodtak, de a kapcsolatuk megszakadt akkor, amikor a férfinek menekülnie kellett. 
Még ő sem tuja, hogy akarja-e és ha igen, képes-e újrakezdeni a románcot. 
Amikor a Legendák Tornyának meglátogatása céljából Erigowba ment, akkor találkozott a 
még eredeti testében lévő Rommirral. Hamar megkedvelte a megbízható, hűséges férfit, 
így amikor később találkoztak, ő fogadta el leggyorsabban a gólemmé változtatott embert. 
Együtt mentek Erionba, ahol Lirian összebarátkozott Endresszel. Egy idő után 
elvesztették szem elől a dartonitát, de tudták róla, hogy El Hamedbe tart, úgyhogy utána 
mentek. 
 



M.A.G.U.S. karakterlap
Kor: 29

Kaszt: Bárd Faj és nem: ember, nő Jellem: Élet Vallás: pyarroni - Alborne

Név és rang: LIRIAN Személyiség: optimista, érdeklődő

Állóképesség: 12

Gyorsaság: 16
Páncélban:

Alap:

Páncélban:
Ügyesség: 17

Páncélban:

KÉ

Erő: 11 SB: Tapasztalati szint

55

Páncélban:

37

7.

TÉ
Alap:

Egészség: 12

Szépség: 17
VÉ

Alap: 109

CÉ

Páncélban:

24

Páncélban:

Intelligencia: 16 Max.ÉP: 7 Max.FP: 60

16

Alap:
Akt.ÉP:

Pajzs: alkarvédő
Vértezet: kiváló min. sodronying SFÉ:

Fok: Mf Szint: 7 Súly: 0,3 MGT: 0
MGT: 0 Max.SFÉ: 3

Max.pszi: 31

Akaraterő: 13

Pszi iskola: pyarroni

Asztrál: 15 Akt.FP:

Észlelés:

VÉ: +15 Sebzés: k3

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly: 20

Sebzés

ököl 2 47 59 110 k2
rövid kard (I. rúnázott) 1 48 72 128 k6+1+1

Asztrál Mentál rövid íj 2 42 28 90 k6
Stat./Din.: 

31 /
Stat./Din.: 

31 / 
dobótőr (Mf) 2 47 76 111 k6

47 55 124 k3TME: 5 TME: 3 alkarvédő (+15 Vé) 1

ME:  36 ME:  34

Max.MP: 42

Akt.MP:

Módosítók: lásd 
Jegyzetek

Lövedékek:

KP: 59

+10Ugrás

Képzettség Fok Képzettség Fok

Zsonglőrködés Mf
Fegyverh. (rövidkard, tőr) Af Éneklés/zenélés Mf

Képzettség Fok
Értékbecslés Mf

Kocsmai verekedés Mf
Fegyverh. (rövid íj, kö. nyílpuska) Af

Fegyverdobás (dobótőr) Mf Hamiskártya Mf
Hangutánzás Af

Nyelv (közös, erv, toroni) 5, 5, 4 Mászás 60

Tánc Af
Nyelv (dzsad, aszisz, ilanori) 5, 2, 2 Esés 50

Ökölharc Af
Csomózás Af

Kötelékből szabadulás Af
Kultúra (pyarroni, erv, dzsad) Af

Pszi Mf Lopózás 65
Ugrás 50

Írás/olvasás Af Rejtőzés 55

Belharc Af
Legendaismeret Af Kötéltánc 40

Hátbaszúrás Af
Hárítás (alkarvédő) Mf

Mellébeszélés Mf
Etikett Mf

Lovaglás Af Csapdafelfedezés 55
Zsebmetszés 50

Szájról olvasás Af

íj vessző (15db):

Akt.pszi:

Szexuális kultúra Mf Titkosajtó-keresés 48 Lélektan Af



M.A.G.U.S. karakterlap
Réz: Arany: 5 Drágakövek:

20 arany értékben
Egyebek:

Ezüst: 52 Mithrill:

Felszerelés Db Elhelyezés Felszerelés Db Elhelyezés

Rúnázott rövidkard (63Mp-os) 1
Kiváló minőségű sodronying (SFÉ: 3, MGT 0) 1

szállásánÉletvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Ruhák

Rövid íj, tegez, 15 nyílvesszővel 1
Tőr 1

Dobótőr 2
Bárdhangszer: basszusciszter* 1

Szépítkező készlet, maszkok, álöltözetek

30 arany értékű ékszer (mindenféle)

Papagájamulett** 1
Illatszerek

Állat Max.ÉP ÉP Max.FP FP KÉ TÉ VÉ Sebzés Tulajdonságok

HatásMéreg Típus Adag Ár

Jegyzetek:
* Hangszerével a Dalmágia: +2 E

* Az alábbi bárdvarázslatokat nem ismeri: 
Dalmágia: Bénítás, Ellentétek, Halál, Kínok
Hangmágia: Beszélő múlt, Dalegyesítés, Hangorkán, Távoli üzenet
Fénymágia: Élő történelem, Fantom, Hamis teleport, Káosz, Teljes álca, Vakon látás
Egyéb: Hipnózis, Rohanó idő

** Az amulett a megfelelő rajzolatai megérintése után elhangzott maximum 30 szót (és a háttérhangokat) 
megjegyzi, majd 2k6 órán belül, az őt megérintő számára "visszamondja".
Rúna, V. évfolyam, 3. Szám
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NARMINA, A SIVATAG RÓKÁJA, DZSAD "TÁNCOSNŐ" (BOSZORKÁNY 7) 

TÖR T ÉN ET Egy emír háremébe született, valamelyik névtelen 
sejkségben. Az emír annak idején keresztbe tett egy 
nagyhatalmú boszorkánynak, aki annak rendje és 
módja szerint bosszút állt, a saját háremében 
végzett a férfival. Narminának imponált az a 
hatalom, amivel a védtelen, törékeny nő térdre 
kényszerítette a nagy hatalmú emírt, úgyhogy 
amikor a boszorkány távozni készült, utána kiáltott, 
hogy "vigyél magaddal". És úgy is történt.  
A boszorkány sok mindenre megtanította a lányt, 
azonban nemrég odaveszett a sivatagban. 
Valaminek a nyomára bukkant, amit nem árult el 
Narminának, de azóta a lány úgy érzi, mintha időről 
időre valaki az ő szemeit használná.  
 

CSA LÁD Nem tartja a kapcsolatot a családjával, gyakorlatilag meg is feledkezett róluk, bár számos 
testvére és féltestvére él. 

KIN É ZE T Igéző, fekete szemű, sejtelmes mosolyú csábító szépség, táncosnőkhöz méltóan erős, 
hajlékony, de nem zavaróan izmos testtel. Mivel tudja, milyen hatással van a környezetére, 
és azzal is tisztában van, mekkora előny lehet az észrevétlenség, gyakran hord sokat 
takaró, bő ruhákat, előszeretettel bújik csak a szemét szabadon hagyó burnuszba. Amikor 
ennél kihívóbban öltözködik, akkor is előszeretettel hord fátylakat. Dzsad nőhöz méltóan 
kedveli a drága illatszereket és ékszereket. 
Fegyverként leginkább mérgezett gyűrűt, mágiáját és testét használja, ha nagyon muszáj, 
akkor a boszorkány palotájából magával hozott fegyverekhez nyúl, amelyek leginkább 
dzsambiára emlékeztetnek, ám a hozzáértő sequorokra ismerhet bennük. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Neveltetésének köszönhetően előnyben részesíti a finom, nőies megoldásokat, holott 
természetétől fogva vad, szenvedélyes nő, akinek egyetlen pillantása is felforralja a 
férfiember vérét. Természetesen remekül táncol és nagyon tehetséges az ágyban. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Egyszer, még Al Mugaffében kivetette a hálóját Navalra, az ifjú azonban keményebb diónak 
bizonyult, mint arra a kezdő boszorkány számított. A sikertelen kísérlet ellenére sem 
váltak ellenségekké, inkább kölcsönös tisztelet ébred bennük egymás iránt. Az egész 
társaságból egyedül Narmina sejtheti, hogy Naval sokkal több, mint aminek mutatja magát, 
de a titkot – szakmai udvariasságból – inkább megtartja magának. 
Számos jómódú kereskedőt, pénzváltót és aranyművest ismer, akiktől bármikor kérhet 
szívességet. Kevés dolog van, amit megtagadnának a földre szállt huritól, de jól megtanulta 
mestere leckéit, tudatosan igyekszik visszafogni mohóságát. Tudja, hogy ha nem vigyáz, 
magára vonja olyanok figyelmét is, akikét nem kellene. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

Naval jóvoltából ismeri Rahimot és lakhat a nagyvezír palotájában, ahol ki is használja a 
hely nyújtotta kényelmet és biztonságot. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Utazásai során találkozott Aggirral és Azimmal is. A bahrada a maga szótlan, 
visszahúzódó módján fülig szerelmes bele, bármit megtenne érte, mégsem képes a 
megfelelő módon kimutatni az érzéseit. Narmina inkább barátként tekint rá és igyekszik 
nem kihasználni, de természetesen szívesen fogadja a kisebb-nagyobb segítségeket. 
Azimra mesterként/kollégaként tekint, számos dolgot tanult tőle a mérgekről és különféle 
szerekről, amiket a mesterének már nem volt módja megtanítani. 
 

 



M.A.G.U.S. karakterlap

Ügyesség:

Személyiség: nőies, körültekintő

Erő: 10 SB: Tapasztalati szint
22

Kor: 26

Kaszt: Boszorkány Jellem: Halál Vallás: dzsad - Dzsah

Állóképesség: 15

15
Páncélban:

7.
Alap:

KÉ
Páncélban:

Név és rang: NARMINA

Gyorsaság: 14
Páncélban:

92

TÉ
Alap: 30

Páncélban:

Intelligencia: 16

Egészség: 14

Szépség: 18

Páncélban:

15 Akt.ÉP:

CÉ

Max.ÉP: 7 Max.FP: 39
VÉ

Alap:

5
Asztrál: 17 Akt.FP:

Páncélban:
Észlelés: 16

Akaraterő:
Alap:

Pajzs:
Vértezet: SFÉ:

Fok: Mf Szint: 7 Súly: MGT:
MGT: Max.SFÉ:

Max.pszi: 35

Pszi iskola: pyarroni

VÉ: Sebzés:

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly:

Sebzés

dzsambia (sequor) 2 32 38 96 k6
dobótőr 2 32 41 94 k6

Asztrál Mentál

Max.MP: 56

Akt.MP:

Módosítók:
Lövedékek:

KP: 103

Képzettség Fok Képzettség Fok Képzettség Fok

Fegyverdobás (tőr) Af
Fegyverhasználat (dzsambia) Af Legendaismeret Af

Tánc Mf
Mellébeszélés Af

Nyelvtudás (dzsad, közös) 5, 4 Úszás Af
Pszi Mf Lélektan Af

Herbalizmus Mf
Nyelvtudás (kráni, gorviki) 3, 3 Lovaglás Af

Értékbecslés Af

Méregkeverés/semlegesítés Mf Lopózás 20
Írás/olvasás Af Álcázás/álruha Af

Szexuális kultúra Mf
Sebgyógyítás Af Rejtőzés 20

Kultúra (dzsad) Af

Akt.pszi:

Faj és nem: ember, nő

Stat./Din.: 
35 / 

Stat./Din.: 
35 / 

TME: 7 TME: 5

ME:  42 ME:  40



M.A.G.U.S. karakterlap
Réz: Arany: 20 Drágakövek:

10 arany értékben
Egyebek:

Ezüst: 15 Mithrill:

Sequor (dzsambiaként használja) 2
Felszerelés Db Elhelyezés Felszerelés

Ruha
szállásánÉletvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Db Elhelyezés

Drágaköves méreggyűrű 1
Dobótőr 2

Gyógyital (4 Ép) 2
Kígyókarperec (45Mp)** 1

Hatalom itala 2
Istenek itala (+3 Ügyesség) 1

Legszebb rózsa, könyv (szex.kult.) 1
Liliomfűzér, könyv (mesék) 1

Illatszerek
Illatgyertya (potencianövelő) 5

40 arany értékű ékszer
Mérgektől óvó amulett (+1) 1

ÉP Max.FP FP KÉ Sebzés TulajdonságokÁllat Max.ÉP TÉ VÉ

Méreg Típus Adag Ár Hatás
azonnali és hosszú ideig tartó; görcs / halál

Illatgyertya (potencianövelő) - 2. szintű légiméreg 5 3 gyors hatású és rövid ideig tartó; semmi / bódulat

Kobramarás - 5. szintű fegyverméreg 2 12

Jegyzetek: 
* Nem ismeri a boszorkányok tűzmágiáját!
Bármilyen asztrális varázslatot meg tud idézni tánccal: 5 perces tánc, Mp és ellenállás normálisan.
Az álomtáncosok varázslatai közül ismeri a következőket:
Árnyékkreatúrák, Uralom, A védelem tánca, Altatás
(Rúna, III. évfolyam, 3. szám, 16-17. oldal)

** Naponta egyszer, gondolati parancsra, 10 kör erejéig a karkötő a Kígyóvarázs I.-ben foglaltak szerint egy 
legfeljebb 10 láb hosszú kígyóvá változik, melynek Vé-je 60 és ha 20 Fp-t sérül végleg megsemmisül.
Rúna V. évfolyam, 3. szám
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ROMMIR, A KOS (HARCOS 9) 

TÖR T ÉN ET Életére nem emlékszik, lelkét ura idézte meg és 
zárta egy kőszobor testébe, gólemmé változtatva 
azt mágiájával mintegy tíz éve. Ezt követően, ahogy 
állítólag korábban is, testőrként szolgálta 
„teremtőjét”, ám ironikus módon urát, és ezzel 
létezésének célját néhány évvel később elvesztette. 
Egyetlen emléke az életéből egy mandulavágású, 
barna női szempár, ezt is volt gazdájának ereje 
ébresztette fel benne. A lánya lenne? A volt 
szerelme? Már csak annak „él”, hogy ezt a szempárt 
megtalálja, és kiderítse, miért fontos neki. 
Lirian, aki már „feltámadása” előtt is ismerte, nem 
tudott neki sokat segíteni múltja felderítésében, de 
megígérte, hogy segít a nyomára bukkanni a 
rejtélyes szempárnak. 
 

CSA LÁD Nem tud róluk. 

KIN É ZE T Átlagos magasságú kőgólem, zömök kőteste egy elnagyolt izomkolosszust formál. Súlya 
miatt sem lóra, sem kocsira nem ülhet. Durva ujjai nem képesek fegyvert fogni, ám ökle az 
arasznyi vastag falat is átüti. Mellkasába három, tenyérnyi méretű rúna van vésve: 
halottmozgatás bélyeg, lélekcsapda bélyeg, és egy további, aminek nem ismeri a jelentését, 
de az északi magiszterek szerint dzsad jellegű jel. 
Alkalmanként bő ruhákat ölt, amik nagyjából eltakarják szörnyű testét, de rövid idő alatt 
rendre leszakadnak róla, mivel meg sem érzi, amikor beakadnak valamibe, vagy rájuk lép. 
 

S ZE M ÉL Y IS É G Hűséges, megbízható barát és kérlelhetetlen ellenség. Halála és „feltámadása” nem 
változtatott alapvető személyiségjegyein, de észleli magán, hogy egyre inkább távolodik az 
elevenek világától, egyre kevésbé érti vágyaikat, gondjaikat. Korábban például nagy 
örömét lelte a korai erv költészetben, és ma is sokat tud citálni, de mintha egyre kevésbé 
indítanák meg a dalok és versek. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Lirianon keresztül ismerte meg Navalt már El Hamedben. Az abadanai ajánlatot tett neki, 
hogy bizonyos szolgálatok fejében összehozza egy nagyhatalmú varázslóval, aki segít 
felébreszteni, kifürkészni elfeledett emlékeit.  
Navalon kívül senkit nem ismer a városban, de nem is különösebben törekszik rá.  
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

Liriannal együtt „szállt meg” a „Shibara” tavernában, ami nagyjából azt jelenti, hogy 
mozdulatlanul áll az udvaron, a lugasban, csak akkor szokott bő, csuklyás köpenyben 
bemenni a nagyterembe, amikor a nő énekel és zenél. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Kizárólag Lirianhoz kötődik, a többiek semmiféle érzést nem váltanak ki belőle. 

 
 



M.A.G.U.S. karakterlap

Írás/olvasás Af
Pusztítás Af

Irodalom Af
Lélektan Af

Nyelvtudás (erv, közös, toroni) 4, 4, 3
Kultúra (erv, pyarroni, toroni) Af

Történelemismeret Af
Ökölharc Mf

KP: 62

Képzettség Fok Képzettség Fok Képzettség Fok

Módosítók:
Lövedékek:

Akt.MP:

ME:  72 ME:  75

Max.MP: 

Asztrál Mentál

TME: 2+70 TME: 5+70

Stat./Din.: Stat./Din.: 

k6+8

Fegyver Tám/kör

140100

Max.pszi: VÉ:
Súly: MGT:

Akt.pszi:

ököl 2 30

Sebzés:

Táv.TÉ VÉ

Max.SFÉ:

KÉ CÉ Sebzés

Pszi iskola: Pajzs:
Vértezet: SFÉ:

Fok: Szint: Súly: MGT:

0
Asztrál: 12

Észlelés: 8

Akaraterő:
Alap:

Páncélban:

15

Intelligencia: 13 Max.ÉP: 20 Max.FP: -

Akt.ÉP:

CÉAkt.FP:

Egészség: -

Szépség: 6
VÉ

Páncélban:

139Alap:

TÉ
Alap: 96

Páncélban:
Állóképesség: -

Kor: ?

Páncélban:
KÉ

Vallás: pyarroni - Dreina

Személyiség: megbízható, merengőNév és rang: ROMMIR, A KOS

Erő: 24

Kaszt: Harcos Faj és nem: gólem Jellem: Rend

Ügyesség: 9
Páncélban:

9.Gyorsaság: 9
Páncélban:

SB: 8 Tapasztalati szint
20Alap:



M.A.G.U.S. karakterlap

Jegyzetek:

HatásMéreg Típus Adag Ár

ÉP Max.FPÁllat Max.ÉP TÉ VÉFP KÉ Sebzés Tulajdonságok

Drágakövek: Egyebek:

Bő csuklyás köpeny 1
Db ElhelyezésElhelyezés FelszerelésFelszerelés Db

Ezüst: Mithrill:

Réz: Arany:
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SALUME (TOLVAJ 9) 

TÖR T ÉN ET Árvaként hamar megtanulta, hogy csak magára 
számíthat, és ha nem akarja rabszolgaként végezni, 
akkor nem válogathat az eszközökben. Ha kellett 
koldulással, lopással, majd zsonglőrködéssel és 
szajhálkodással, végül rablógyilkossággal kereste 
kenyerét. 
 

CSA LÁD Egy gyermeke született, az is halva. Nem biztos benne, hogy képes még szülni, de egyelőre 
nem is gondolkodik ilyesmin. 

KIN É ZE T Bő – a fegyvereit remekül eltakaró – ruhákba öltöző, alacsony, sötét hajú dzsad nő, aki 
talán nem lenne csúnya, ha többet mosolyogna, de így... 

S ZE M ÉL Y IS É G Gátlástalan és kifejezetten vad természet. Amit nem sikerül erőből megvalósítania, azt 
aljassággal éri el. Nem szereti a finomkodást, az egyenes célratörő eszközökre esküszik. Ha 
mérgeket kell használni, vagy valakit hátba kell szúrni, gondolkodás nélkül megteszi. 
Szükség esetén jatagánt és dzsambiát használ, valamint hajítókéseket. Hátránya, hogy 
annyit küzdött azért, hogy elfogadják "férfinak", hogy már nem is tud mit kezdeni azokkal 
a helyzetekkel, amikor nőként közelítenek hozzá. 
 

KAPC S OL AT E L 
HAM ED BEN 

Mindkettejük bánatára Rahim lekötelezettje, aki még Malik nagyvezírsége alatt kijárta a 
kegyelmet a lánynak, még amikor az gyerek volt és lopáson érték. Salume nem hálálta meg 
a bizalmat, adandó alkalommal megszökött és egyre erőszakosabb, aljasabb eszközökkel 
harcolt saját boldogulásáért. Rahim úgy tekint rá, mint intő példára, hogy miért ne 
jótékonykodjuk meggondolatlanul. 
Rajta kívül kevés ismerőse akad a lánynak a városban, mivel nem különösebben népszerű. 
Musztadzsin, egy közismert rabszolga-kereskedő a legjobb ismerőse, számos alkalommal 
adott már neki megbízást konkurensek megölésére. 
 

S ZÁ LLÁ SA E L 
HAM ED BEN 

Heti néhány rézért egy ószeres házának padlásán húzz meg magát, közel Kerall kedvenc 
tavernájához. 

KAPC S OL AT A 
TÖBB I J K -V AL  

Kerallra mestereként tekint, rettentően imponál neki a férfi hatékonysága és 
gátlástalansága. Emiatt még azt is elnézi neki, hogy a szikrafű rabja. Többször is 
megpróbálta már felajánlani magát a hergolinak, de az mindig kitért a lehetőség elől. 
Salume egyszerűen nem elég ügyes az ilyesmihez, közvetlen erőszakossága pedig 
kifejezetten riasztó tud lenni. 
Darfiust szintén elismeri, de neki sokkal inkább a holtak feletti hatalmát tiszteli. Nem fél a 
nekromantától, szívesen dolgozik vele együtt. Számára ő a leghatalmasabb varázstudó a 
világon és az indokoltnál nagyobb bizalommal tekint rá. 
Liriant kifejezetten gyűlöli, a pyarroni lányt bármikor megkéselné, ha tudná, hogy gond 
nélkül megússza. A bárd fejezi ki számára mindazt, amit – szerinte – megtagadtak tőle az 
istenek; szépséget, kecsességet, nőiességet és a férfiak szeretetét. (Érdekes módon 
Narminával kapcsolatban nincsenek efféle gondjai. Valószínűleg azért, mert a boszorkány 
is dzsad, így nem „egzotikus szépség”.) 
 

 



M.A.G.U.S. karakterlap
Kor: 24

Kaszt: Tolvaj Faj és nem: ember, nő Jellem: Halál Vallás: dzsad - Doldzsah

Személyiség: gátlástalan, zárkózott

Állóképesség: 13

Név és rang: SALUME

16
Páncélban:Ügyesség:

Erő: 12

Gyorsaság: 19 9.
Alap:

65

SB:

Páncélban: KÉ
Páncélban:

Tapasztalati szint
41

Páncélban:
TÉ

Alap:

Egészség: 12

Szépség: 11
VÉ

Alap: 105

Intelligencia: 16

Pajzsait
Darfius építette

Páncélban:

12 Akt.ÉP:

CÉ

Max.ÉP: 6 Max.FP: 73

18
Asztrál: 14 Akt.FP:

Páncélban:
Észlelés: 15

Akaraterő:

Súly: MGT:

Alap:

Pajzs:

MGT: Max.SFÉ:
Max.pszi:

Pszi iskola:

Fok: Szint:
Vértezet: SFÉ:

VÉ: Sebzés:

Fegyver Tám/kör KÉ TÉ VÉ CÉ Táv.

Súly:

Sebzés

ököl 2 51 69 106 k2
dzsambia 2 51 73 109 k6

Asztrál Mentál jatagán (mágikus) 2 48 79
hajítókés (Mf) 2 51 69

119
105

k6+2+1
k5

Max.MP: 

Akt.MP:

Ugrás +17
Módosítók:

Lövedékek:

Fegyverdobás (hajítókés) Mf

KP: 112

Képzettség Fok Képzettség Fok Képzettség Fok

Fegyverh. (dzsambia, jatagán) Af Zárnyitás 90 Belharc Mf
Lopózás 90

Mellébeszélés Mf
Lovaglás Af

Sivatagjárás Af

Nyelvtudás (gorviki, shadoni) 4, 3 Kötéltánc 80
Nyelv (dzsad, közös, kráni) 5, 4, 3 Rejtőzés 90

Értékbecslés Mf Zsebmetszés 90 Ökölharc Af

Csapdaállítás Af
Zsonglőrködés Mf

Méregkeverés/semlegesítés Af
Kultúra (dzsad, gorviki) Af Titkosajtó-keresés 85

Csapdafelfedezés 90Kocsmai verekedés Mf

Ugrás 85

Mászás 100 Kötelékből szabadulás Mf
Esés 78 Csomózás Af Kínzás elviselése Mf

Hátbaszúrás Mf Hamiskártya Mf

Stat./Din.: 
24 / 0

Stat./Din.: 
24 / 0

TME: 4 TME: 2

ME:  28 ME:  26



M.A.G.U.S. karakterlap
Drágakövek:
30 arany értékben

Egyebek:Réz: Arany:

Ezüst: 34 Mithrill:

Felszerelés Db Elhelyezés Felszerelés Db Elhelyezés

szállásánÉletvitelének megfelelő felszerelési tárgyak

Ruha
dzsambia 2

Mágikus jatagán (Sebzés: +1) 1

Hajítókés 6
5 arany értékű ékszer (mindenféle)

FP KÉ Sebzés TulajdonságokÁllat Max.ÉP TÉ VÉÉP Max.FP

Méreg Típus Adag Ár
4 9

Hatás
azonnali és közepes ideig tartó; émelygés / 2k10 Fp Ibara pokla - 5. szintű fegyverméreg

Jegyzetek:


