
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sötét eskük, hazug álmok 
 

Kezdetét veszi az Égi Fény 3690. esztendejének telén,  

a Halál hónapjainak második, a „Csend” havában. 

 

Észak-Yneven, Haonwell városában… 
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“...A Démon Szeme csillagkép minden évezredben néhány 
 hétig ragyog csak az ynevi égbolton - tekintete kedvez  
 a sötét praktikáknak - azután visszahúzódik a Fekete 
 Fátyol mögé, s csak a szeme sarkából tekint le a világra. 
 Az Elátkozott Utas századonként tűnik fel, két éjszaka alatt 
 bejárja az ynevi eget - ideje alatt megerősödik a külső síkok 
 befolyása. A két égi jelenség tízezer évenként egyszer figyel- 
 hető meg egyidejűleg...” 

 
Maga az együttállás két éjszakára korlátozódik, de közeledte és múlta egyaránt befolyást 
gyakorol a mágikus praktikákra. A két éjszakán megnyílnak a síkokat elválasztó kapuk, a 
mítikus erővonalak megkönnyítik a gonosz lények megidézését. A jóslatok szerint ekkor 
születik meg Amhe-Ramun második ynevi Manifesztációja, és világszerte rozsszándékú 
túlvilági lények és démonok törnek át Ynevre. Kétségtelen tény, hogy közeledtére minde-
nütt megerősödtek a titkos szekták, addig ismeretlen, sötét vallások szöktek szárba… 
 
A modul a Sötét Együttállás idején játszódik. 
A történet elején a játékosok Haonwellben vannak, ahol a felhajtójuk szerez nekik egy 
munkát. Több, mint egy napja eltűnt egy elf lány a városban, őt kellene megtalálniuk. Ezt 
követően mágiával (szimpatikus vagy isteni) vagy némi nyomozással kideríthető, hogy a 
lányt az elrablói elvitték a városból, és nyugat felé tartanak vele. A lányról kaphatnak egy 
kisméretű festményt, személyleírást, és megtudják, hogy van egy speciális anyajegye is, 
amiről felismerhető, illetve három nap múlva lesz a születésnapja. 
 
A téli időjárás miatt kénytelenek az éjszakákat az elrablók és a nyomukba szegődő játéko-
sok is útmenti fogadókban tölteni, így hiába utaznak a karakterek lóháton, nem tudnak 
sokkal gyorsabban haladni, mint az elrablók a batárral, akik több, mint egynapi előnyben 
vannak. Naponta maximum 50 mérföldet lehet megtenni. Az elrablók végig a nyugati utat 
használják, amely a befagyott Selva mellett kanyarog.  
 
A karakterek első este elérnek egy útmenti fogadót, amely körülbelül 40 mérföldnyire van 
Haonwelltől (a következő nagyobb város Darec innen további körülbelül 50 mérföld). Ha a 
fogadóban érdeklődnek a batár és egy elf lány iránt, akkor azzal felkeltik egy zsoldos társa-
ság figyelmét (akiket az elrablók Haonwellben fogadtak fel, és hagytak itt hátra, hogy vé-
gezzenek az esetleges üldözőkkel). A zsoldosok éjszaka megkísérelnek végezni a karakte-
rekkel. A harc után az esetleges túlélőktől csak annyit tudhatnak meg, hogy az elrablók a 
batárral Raveenbe tartanak, ami egy város az Ereni hercegségben. 
 
Másnap a karakterek át is lépik Eren határát, a következő éjszakai megálló Darec városa 
(amely mintegy zárványként viszont Haonwellhez tartozik) ahol több fogadó is van, és 
szinte mindet végig kell járniuk, ha érdeklődni akarnak egy batár és az elf lány után.  
 
Raveen városába az indulástól számított harmadik napon, késő délután, estefelé érkeznek. 
Ez egy több szigeten épült negyvenezres város, amelyben most legalább tízezerrel többen 
tartózkodnak köszönhetően a nappali órákban éppen zajló Háromsziget piacnak és a 
Maszkabálnak, amely a város utcáin, fogadóiban és nemesi házaiban zajlik késő délutántól 
éjszakába nyúlóan. Itt egy elf lányt megtalálni tű a szénakazalban. Főleg, mivel az ittenie-
ket teljesen hidegen hagyja egy elrabolt elf lány. Kit érdekel? Csak jobb nélküle a világ. 
 
Ha eddig használtak szimpatikus mágiát vagy útmutatás varázslatot, az csak egy darabig, a 
nemesek és a gazdag kereskedők által is lakott belső sziget egy teréig vezeti őket, azután 
váratlanul már az sem segít, mivel mintha a lányt olyan helyre vitték volna az elrablói, 
amely elrejti ezek elől. A téren körbe tucatnyi díszes épület, amelyben nemesek vagy 
gazgad polgárok élnek. Úgyhogy lehet érdeklődni, nyomozni. Ez az időszak arra jó, hogy 

Mivel olyan eseményről 
van szó, amely tízezer 
évenként egyszer történik 
csak meg, és mivel ezt az 
eseményt elsősorban az 
asztrológusok, a gonosz 
praktikákat űzők, és az 
ellenük küzdők tartják 
csak számon, az átlagem-
ber északon nem valószí-
nű, hogy hallott róla. 
(Taba el Ibarában és a déli 
városállamok, illetve a 
Kereskedő Hercegségek 
területén más a helyzet, 
mert ott megemlítik az 
Amhe-Ramun esetleges 
újászületésével kapcsola-
tos jóslatok). 
 
Ha mégis szóba kerülne, 
vagy valamelyik játékos 
felvetné, akkor ha van a 
karakterek között olyan, 
amelyik rendelkezik a 
Legendaismeret, Démono-
lógia vagy Vallásismeret 
képzettség mestefokával, 
az egy sikeres képzettség-
próba esetén már hallha-
tott róla.  
 

A történet összefoglalója (avagy egy optimális végigjátszás) 
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kicsit ismerkedjenek a várossal és nappal a Háromsziget piac, este pedig a Maszkabál han-
gulatával.  
 
Végül a szerencse siet a segítségükre, mert estefelé, éjszaka szó szerint beléjük botlik majd 
egy menekülő ifjú, a város egy elhagyatottabb, folyóparti részén, amit Árnyak üldöznek. A 
férfi a segítségüket kéri. Ő valójában egy szellem, ezt azonban nem tudja magáról, azt 
hiszi, hogy él. Örül neki, hogy végre valaki látja, mert eddig nem nagyon vettek róla tudo-
mást. 
 
Miután megküzdöttek az Árnyakkal, elmondja, hogy az este támadták meg őket és elrabol-
ták a szerelmét. Őt leütötték, nemrég tért magához. Próbált segítséget hívni, de nem fog-
lalkoztak vele az emberek, átnéztek rajta. Ekkor támadtak rá árnyékok, és menekülni kez-
dett. Hiába kiabált segítségért, senki sem segített, mindeddig. A támadókból nem sokat 
látott. A szerelméről elmondja, hogy Erigowból érkeztek a Maszkabálra (a lány akart min-
den áron eljönni). A lány kyr vérű, ma van a születésnapja. Elmondja, hogy néz ki, illetve 
hogy van egy különös anyajegye. (Ekkor szembesülnek vele, hogy ilyen volt az elf lánynak 
is). 
 
Ha visszamennek vele a támadás helyére (érdemes, mert lehet ott nyom, amin el tudnak 
indulni), akkor ott találják a szellem holtestét, háturlól bezúzták a koponyáját, ott fekszik 
vérbe fagyva. Eléggé lesokkolja a dolog.  
 
Nagyjából itt tartanak, amikor fegyveresek támadnak rájuk (az árnyakat is idéző sámán 
küldte őket, aki az árnyak szemén át látta, hogy mi törént, és el akar varrni minden szálat). 
Főleg fegyverforgatók, de van közöttük boszorkánymester is. A harc alatt újabb árny érke-
zik, amely elragadja a fiú szellemét is. Vagy a fiú szelleme pusztítja el saját magát feláldoz-
va.  
 
Az érkező csapat nyomain visszafelé elindulva, hála a szállingózó hónak, már alapfokú 
nyomkövetéssel is vissza lehet követni a nyomaikat egy épületig, ahonnan elindulnak. Egy 
jellegtelen ház. Az épületben vagy két tucatnyian tanyázhattak, most elhagyatott, az eme-
leten az egyik szobában egy nőt őrizhettek, most az is üres. Odabent, a pincében találnak 
egy föld alatti járatot, amely 150-200 méter után egy másik ház pincéjébe vezet. Vagyis 
nem is pince az, hanem egy crantai korból itt maradt föld alatti rom, valami temetkezési 
hely.  
 
Az első teremben márványlapos sírokat találnak (összesen kettőt), ősiek, porosak. Az egyik 
egy férfit, a másik egy női alakot ábrázol. Emellett még kettő ősi páncélos alak is áll a bejá-
rat mellett mozdulatlanul, páncélkesztyűs kezükben másfélkezes kard. A férfi 
kőkoporsjából lágy, éteri dallam hangzik halkan. Amíg nem mozdítják meg valamelyik 
kőkoporsó tetejét, hogy belenézzenek, addig nincs gond, ha igen, akkor a két páncélos 
életre kel. Nem crantai kóborlók, hanem őrzők, azonban meg kell velük küzdeni. A kopor-
sók belsejében egy-egy crantai álomkristály van. 
 
A földön lévő porban a nyomok alapján elég nagy a mozgás errefelé. Egy szomszédos te-
remből egy lépcsőt találnak felfelé, amely egy ház családi kriptájába vezet, még tovább 
haladva pedig egy nemesi házba jutnak.  
 
A felfelé vezető lépcső terméből még egy helyiség nyílik, ahonnan kántálást hallani. Torz 
nyelv (crantai). Szinte érezni a levegőben gyülekező mágiát abból az irányból (feláll a kar-
jukon a szőr stb). 
 
Odabent egy kőkör található (mint Stonehenge csak egy föld alatti csarnokban, és kisebb), 
innen lehet érezni a mágia áramlását. A kőkörben középen egy nő fekszik egy mágikus 
rajzolatban, a kőpadlóban vércsatorna, amely összeköti három másik rajzolattal, amelyben 
szintén alakok fekszenek (az elf lány, a kyr lány és egy ork nőstény). Mind a négyen mezte-
lenek, a középső nőn semmi nyom, de mindhárom lányon ugyanaz az anyajegy látható. 
Még élnek, de felvágott kezükből vér csorog, lassan vörösen kirajzolva a nő körül lévő 
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mágikus rajzolatot. A rajzolatok vérvörös színben izzanak. A kőkörben mág három alak áll, 
mindannyian fennhagon kántálnak ősi crantai nyelven. Van közöttük erv, és van amelyik az 
ősi crantaiak vonásait hordozza. 
 
Áll ott egy nemesi ruhát viselő erv férfi is, illetve féltucatnyi fegyverforgató. A nemes pa-
rancsára a fegyverforgatók távol akarják tartani a karaktereket a rituálétól, amely egyre 
előrehaladottabb (igazság szerint, a játékosok szó szerint az utolsó pillanatokban érkeztek, 
mert csak egy-két perc kell a befejezéséig). 
 
Ha a játékosok nagyon megszorulnának, akkor ekkor érkezik az Inkvizítorok Szövetségének 
egy egysége Kyel papjával, néhány paplovaggal és harcosokkal, és a segítségükre siet. Bár 
lesznek az érkezőknek súlyos veszteségeik, a karakterekkel közösen felül tudnak kerekedni 
az eseményeken a továbbiakban leírtak során. 
 
Ha a játékosok önállóan megoldják, és megakadályozzák a rituálét, akkor még szembe kell 
nézniük a haragos erv nemessel, aki mágiával támadja őket (ha kifogyna a manából, akkor 
Kisajtolással pótolja). Az erv nemes halála sem oldja meg a helyzetet, mivel ekkor a lélek 
csak visszakerül az álomkristályba, és megpróbálja megszállni valamelyik karaktert. Az 
egyetlen megoldás a végső győzelemre, ha elpusztítják az álomkristályt. Az Inkvizítorok 
Szövetségének emberei bármikor érkezhetnek, amikor a játékosok megszorulnak, de ha 
önállóan vesznek minden akadályt, akkor csak némileg megkésve, a „Vége főcímre” érkez-
nek. 
 
A motivációk a kaland végén, a Történet háttere részben bővebben ismertetésre kerülnek. 
Addig is elég róla annyit tudni, hogy a kaland a fentiekben leírtakkal ellentétben valójában 
nem más, mint egy évezredeken átívelő szerelmi történet. 
 
 
 
 
 
A kaland idején kemény tél van, ráadásul a hideg évszak derekán járunk, úgyhogy mindent 
vastagon borít a hó, és gyakoriak a havazások. Éjszakánként erős fagyok vannak, és nappal 
is csak ritkán emelkedik a hőmérséklet nulla fok fölé. Szinte lehetetlen vállalkozás a szabad 
ég alatt tölteni az éjszakát menedék nélkül, vagy ha igen, akkor védett helyet kell találni és 
egész éjszaka a tüzet táplálni. A Haonwell és a kaland másik helyszíne, az ereni Raveen 
városa között húzódó Selva folyó is befagyott a nagy hidegben így a folyón zajló kereske-
delem teljesen leállt, nincs folyami közlekedés. 
 
 

 

 

 

A történet 5 fő, 5-6. tapasztalati szintű karakterekből álló csapat részére íródott az Első 
Törvénykönyv rendszere alapján. 
 
A karakterek az alábbi megkötésekkel, változtatásokkal kerülhetnek kidolgozásra: 
A karakterek független kalandozók, akik nem kötődnek egyetlen szervezethez sem. A ka-
land jellegéből adódóan nem lehetnek gonosz isten vagy istennő (Ranagol, Tharr, Orwella 
és egyéb sötét entitás) hívei, követői, papjai. A fajok közül az elf karakter indítása nem 
engedélyezett. Nem feltétel, hogy összeszokott csapatot hozzanak, lehetnek a karakterek 
egymástól függetlenek is, akik a kaland során ismerkednek össze.  
 
A karakter kidolgozása során használható az Első Törvénykönyv, és minden hivatalos kiad-
ványban és a Rúna magazinokban leírtak. Ahol az egyes kiadványokban leírtak eltérnek 
egymástól, abban az esetben az időrendileg később kiadott, a korábban leírtakat felülíró 
kiadványt kell figyelembe venni. A karakterek kidolgozásának fő elve a kronikak.hu oldalon 
található 5 pontos elosztási rendszer, illetve az előny-hátrány rendszer.  

Az időjárásról 

A karakteralkotásról 
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Csak az első napon és 
éjszakán lesz ködös az idő 
és felhős az ég. A többi 
napon a fagyos hideg 
szikrázó napsütéssel és 
csillagfényes éjszakákkal 
párosul. Mind a vörös, 
mind pedig a kék holdnak 
holdtöltéje lesz. 



 
 

 

 
Mivel egy találkozóra készült modulról van szó, ezért fontos, hogy valamennyi csapat azo-
nos esélyekkel vágjon neki a kalandnak, illetve azonos szabályokat használjon.  
Ennek érdekében az alábbi szabályok a mérvadóak a következő módosításokkal, pontosí-
tásokkal: 
 

Harci szabályok: 
 

1. Ha a karakter nem jelent be célzott támadást, akkor alapértelmezés szerint táma-
dása az ellenfél törzsére irányul (tehát nem kell kidobni a találat helyét).  

2. A karakterek nem lehetnek célpontjai csonkoló sebzésnek. 
 

Mágia:  
 

1. A boszorkánymesterek villámmágiája esetében működik a kötelező Ép vesztés.  
Ezen túl pedig, amennyiben pl. élőhalott ellen használna villámmágiát a boszor-
kánymester, abban az esetben ugyan Fp sebet nem okoz, de a kötelező Ép vesz-
tés (minden 5 Fp automatikusan 1 Ép vesztést is jelent) a test roncsolódása miatt 
ebben az esetben is működik.   
 

2. Az elemi mágiák közül pl. a tűz túlütés esetén sem okoz Ép vesztést, ebben az 
esetben is csak a villámmágiához hasonlóan a kötelező Ép vesztés szabálya mű-
ködik (minden 5 Fp automatikusan 1 Ép vesztést is jelent). Tűz esetén azonban 
nem csak akkor, amikor eltalálja a célpontot, hanem addig, amíg annak hatása ér-
vényesül (tehát a célponton tűz ég).  
Amennyiben azonban szilárd alapú elemi mágiát használ a mágiahasználó (föld-
nyíl, jégnyíl, elemi erő nyíl stb.), abban az esetben Fp sebzés esetén működik a 
kötelező Ép vesztés, túlütés esetén pedig a sebzés az ellenfél Ép-jéből vonódik le. 

 
3. A varázsló zónája. Mivel számtalan házi szabály van, ezért az egységes értelmezés 

érdekében a kalandban az alábbiak szerint használjuk. A varázsló érzékeli a zóná-
ján belül a leplezetlen mágiát. Azonban, hogy ez tárgyból, személyből, vagy látha-
tó jelek nélkül működő varázslatból származik, előtte, mögötte, alatta vagy felet-
te található, illetve mennyi a működő varázslatok darabszáma, nem tudja, érzi. 
Mindezek megállapításához a Fürkészést kell használnia.  

 
 

Az élőholtakról 
 
Ha egy élőholtat elpusztítanak, akkor azt egy újabb élőholt idézéssel már nem lehet feltá-
masztani, mivel a teste olyan sérüléseket szenvedett el, annyira roncsolódott, hogy az élet 
princípiumának már ilyen torz hordozására sem alkalmas. 
 
 

Képzettségek alkalmazása:  
 
Mivel megfigyeltem, hogy találkozókon ez mesélőről mesélőre változóan eltérő szokott 
lenni, ezért az azonos esélyek érdekében kérem az alábbiakat alkalmazni. 
 
A képzettségek Alap és Mesterfoka biztos tudást feltételez a képzettségnél leírtak szerint, 
amennyiben nem egymás elleni (pl karakter és NJK) közötti kézettség alkalmazást kell 
eldönteni. 
 
 
 

A mesélésről 
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Tehát pl. ha valami elméleti tudás kell, vagy a képzettségnél leírtak szerint valaki olyan 
nyomot kíván követni, amit nem próbáltak elrejteni, vagy valaki csak lovagol, vágtat. 
 
Képzettlen használat esetén (amennyiben az adott képzettségek logikusan képzetlenül is 
lehetne használni), a vonatkozó Tuljadonság -2-vel kell képzettség próbát dobni. Képzetlen 
használat esetén maximum alapfokú ismeretre lehet dobni. 
Példa: ha valaki úgy kíván egy nyomot keresni, vagy követni, hogy nem rendelkezik a szük-
séges képzettséggel, vagy úgy akar lovagolni, hogy nem tanulta előtte, esetleg vonatkozó 
képzettség hiányában olyan történelmi ismeretet, legendát kíván felidézni, amiről esetleg 
már halhatott, vagy megpróbál mellébeszélni valakinek. 
 
Alapfokú használat esetén a vonatkozó Tulajdonság értékkel kell a Tulajdonság próbát 
dobni. Erre akkor van szükség, ha az Alapfokú ismereteket túllépve valaki olyasmit szeret-
ne megtenni, ami a leírás szerint már a Mesterfokú ismeretekhez tartozna (ezt a próbát a 
kalandmester akár -2 vagy -4 értékkel is nehezítheti). 
Példa: Alapfokú lovaglással lovas rohamot, vagy lótáncoltatást csinálni, vagy alapfokú 
nyomkereséssel 6 napnál régebbi nyomot követni. 
 
Mesterfokú ismeret esetén alapvetően nem szükséges képzettség próba, mivel a karakter 
a leírtak szerint teljes körűen az adott képzettség birtokában van. Ha esetleg a kalandmes-
ter mégis úgy dönt, hogy dobat (akár a körülmények miatt, akár mivel az adott tudás 
ritka vagy szinte elfeledett), akkor a próbát Tulajdonság +2-vel dobhatja a játékos, amit a 
kalandmester -2-től -4 értékkel nehezíthet. Az egymás elleni ellenpróba esetén a vonatko-
zó tulajdonsághoz szintén +2 járul. 
 
Amikor egymás ellen tesznek a karakterek képzettség ellenpróbát, akkor a vonatkozó 
képzettségre kell dobni a fent leírtak szerint, úgy, hogy a dobás eredményét hozzá kell 
adni a módosított Tulajdonság értékhez. Ebben az esetben az aládobás helyett a teljes 
tulajdonság értékkel kell számolni. 
 
Példák:  
 
Alapfokú mellébeszélő képzetlen személyt akar átverni. 
Mellébeszélő: Karizma 14+k10  Átverni kívánt személy: Asztrál 13-2+k10 
 
Alapfokú mellébeszélő mesterfokú lélektannal rendelkezőnek akar hazudni. 
Mellébeszélő: Karizma 14+k10 Átverni kívánt személy: Asztrál 13+2+K10 
 
Képzetlen mellébeszélő mesterfokú lélektannal rendelkező személyt akar átverni. 
Mellébeszélő: Karizma 14-2+k10 Átverni kívánt személy: Asztrál 13+2+K10 
 
Alapfokú nyomolvasó alapfokon elrejtett nyomokat kíván követni. 
Kereső: Érzékelés 14+k10 Elrejtő: Ügyesség 15+k10 
 
 
 
 
 
A kaland helyszíneiből következik, hogy az általános nyelv, amin kommunikálni tudnak a 
karakterek másokkal, az az erv (100%) , illetve az erv közös (80%).  
 
Emellett a kereskedők és a tanultabb nem játékos karakterek eltérő szinten ugyan, de 
beszélik és értik a pyar-közös nyelvet is (50%), illetve kisebb részük beszéli a toronit (20%). 
 
Minden egyéb észak ynevi ország nyelve ismeretének esélye a nem játákos karakterek 
körében 10%, az ettől délebbi nyelveké asszisz (5%), dszad, gorviki, shadoni (1%). 
 
 

A szükséges nyelvek ismeretéről 

Képzettség próbák 
 
Képzetlenül: 
Tulajdonság -2 
 
Alapfokon képzett: 
Tulajdonság  
 
Mesterfokon képzett: 
Tulajdonság +2 
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%-os próbák ellenpróbája 
 
Mivel nehéz egy %-os 
Lopakodás vagy Rejtőzkö-
dés próbát összevetni egy 
esetleges Észlelés tulaj-
donságpróbával, ezért eb-
ben az esetben a követke-
ző módon járjon el a ka-
landmester. 
 
Egy 80%-os lopakodás 18-
nak, egy 110%-os 21-nek 
felel meg, és egyszerűen 
próbát dobnak egymás 
ellen. K10+az érték. Akié a 
nagyobb, az nyerte a 
próbát. 
 
Példa:  
Tolvaj (lopakodás 80%) 
próba: 18+k10 
 
Őr (Észlelés 13) 
próba: 13+k10 
 
A váltás során a kerekítés 
szabályai érvényesek, 
tehát pl. a 85% még 18, 
amíg a 86% már 19.  



 
 
 
Mivel egy szerepjáték találkozóra íródott, és emiatt csak korlátozott időtartam áll a ren-
delkezésre a kaland lejátszásához, ezért kérem a mesélőket, hogy az alábbi időrendet 
többé-kevésbé, lehetőleg minimális csúszásokkal tartsák be. 
 
09.30-10.00  Kalandmester és karakterek megbeszélése, ismerkedése 
 
10.00-13.00  A megbízás 
   Nyomozás (helyszínen és/vagy mágikus) 
   A hajsza 
 
13.00-14.30  Események Raveen városába 
   Találkozás egy szellemmel 
 
14.30-15.30   Nyomon 
 
15.30-   A crantai sírbolt 
Végjáték  Az Őrző csarnoka 
   A crantai kőkör terme 
   Az Inkvizítorok Szövetségének érkezése 
   
 
A fenti időszámvetés segíti azt is, hogy feszes, pörgős legyen a játék, holtidők nélkül. Ha 
esetleg csúszás lenne, akkor a harcjelenteknél egy kis csalással tud segíteni a kalandmester 
a játékosoknak, de erre inkább a kaland vége felé lehet szükség. 
 
Mivel a szokásos Kardok Ünnepe kalandoktól eltérően ez nem egy kétnapos történet, 
hanem olyan, amit egy 8 órás játékülésbe kellett beilleszteni, ezért a kaland felépítése is 
eltérő a korábbiaktól, ezzel is segítve a kalandmestert, akinek így nincs más dolga, mint 
lapozni, ahogy halad előre a történet és a karakterek. 
 
 
 
 
A fentiekből is látszik, hogy a kaland alapvetően lineáris, és ezt nem is kívánom a választás 
szabadságának illúziója mögé rejteni, ahogyan az sok kalandban elő szokott fordulni, ahol 
A, B és C választással is ugyanoda jutnak a karakterek, és mindegy, hogy hol kezdik, mert 
ugyanazokat a nyomokat találják meg, és végkifejlet, maximum a morális döntések és az 
oda eljutás módja miatt változhat (ha egyáltalán változik). 
 
Ennek a történetnek a megírásával az volt a célom, hogy a játékosok egy olyan kalandfilm, 
kalandregény szerű játékot játszhassanak végig, amelyben ők a főszereplők, a kalandmes-
ter pedig ehhez segíti hozzá őket. Amelyben van nyomozás, van akció, van utazás, vannak 
zajos helyszínek, és még misztikus, horrorisztikus események is, mindezek között pedig 
kevés az üresjárat.  
Ezért nem az a lényeg, hogy meddig jutnak el a karakterek, hiszen minden csapat előtt ott 
a lehetőség, hogy a történet végére érjen, hanem az, hogy hogyan, és ezalatt a játékosok 
mennyire személyesítik meg a karaktereiket, mennyire hozzák őket és élik meg a helyzete-
ket. 
 
Mindig olyan kalandokat szoktam írni, amilyeneket szívem szerint jómagam is játszanék.  
 
Ez a történet is ilyen. 

Időszámvetés 

Utószó, mielőtt belevágunk 
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Synn Erian – az elf negyed a városban, fallal elkerítve, látogatható idegenek számára is, 
leginkább egy hatalmas park, elf stílusú épületekkel. Az összes itt élő elf nemesnek számít, 
mivel 2000 éve kollektív nemesi címet kaptak az akkori uralkodótól. 
Yattir – egyfajta szórakozó negyed a népes piacával, pompás fürdőivel, drága fogadóival és 
pezsgő életű folyami kikötőjével.  
Hano – az Arvan két partján is elnyúló Alsóváros vagy polgári negyed, számos templom-
mal, egyetemmel, és a palotához közel a nemesek és a gazdag kereskedők házaival, és a 
templomok, katedrálisok égbe törő tornyaival.  
Garais - a Garais-dombon található hercegi palota a grófi paloták fehér és vörös márvány-
ból készült kyr stílusú épületeivel, parkokkal, és a hercegi palotához vezető, mágikus fény-
nyel megvilágított, szobrokkal szegélyezett márványlépcsővel. 
Treis – mocsaras lapályra épült városrész, melyet csak Lápnak hívnak a helyiek, kétes hírű, 
éjszakánként veszélyes negyed, amelynek gyakran kövezetlen utcáin egyszerű téglaházak 
támaszkodnak egymáshoz. Olcsó kocsmák, fogadók, bordélyok, kiváló ételeket kínáló apró 
kifőzdék, tolvajklánok (legismertebb a hírhedt Suttogók) és a híres, teljesen fedett Sifane 
Aréna otthona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haonwell  

Haonwellről bővebb leírás 
az Északi Szövetség című 
kiegészítő 129-143. oldala-
in található. 
 
A városról akkor rendel-
keznek a karakterek bő-
vebb információkkal, ha 
rendelkeznek vonatkozó 
Helyismeret képzettséggel. 
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A játékosok szabadúszó kalandozók. Hogy dolgoztak-e már együtt, vagy a jelenlegi megbí-
zásra hívja össze őket a felhajtójuk, az a játékosoktól és a mesélőtől függ, a történet szem-
pontjából nincs szerepe. Hangulati elemként annyiban, hogy ha ismerik egymást, akkor 
nagyjából tudhatják, hogy kitől mire számíthatnak, ha azonban nem, akkor még össze kell 
csiszolódniuk, meg kell ismerniük egymást, ez pedig jó lehetőséget kínál szerepjátékra. 
 
Valamennyi játékos üzenetet kap a felhajtójától, hogy az Északi Hármak mindegyikén nyu-
gatról-keletre átfolyó fontos víziút, a Selva (jelenleg a zord tél miatt be van fagyva) északi 
parján található Yattir negyed egyik drága fogadójában, a Hegyi Szél-ben várja őket, amely 
a gőzfürdőt övező tér északi oldalán található, a fürdőház bejáratával szemben. 
 

„A Yattir kerület egyik büszkesége a Gőzfürdő, amely egy, már a kyr időkben is ismert 
hőforrás fölé épült. Az ötödkori fürdőház romjain emelték a jelenkori monstrumot, amely-
nek kupolás, toldaléképületektől és tornyocskáktól zegzúgos sziluettje Haonwell Ynev-
szerte ismert jelképe. A hatalmas téglaépületet számtalan színes üvegablak díszíti, belse-
jében szobrok és mozaikdíszek sokasága fogadja a betérőt…” (Az Északi Szövetség című 
kiadványból) 

 
A macskaköves utcákat, háztetőket hó borítja, a kéményekből füst gomolyog az ég felé. A 
fogadóban kellemes meleg van. A felhajtójuk egy különszobát bérel, ott várja őket. Elég 
csak megemlíteni a fogadósnak, hogy kit keresnek, és az máris útba igazítja őket az első 
emeleten található Mantikor szalonhoz. El sem tudják téveszteni, mivel az ajtóra egy 
mantikor van részletgazdagon faragva, illetve a bejárat mellett a felhajtójuk marcona erv 
testőre áll.  
 

Középkorú, megtermett, sötét hajú és szemű, szakállas erv férfi, arcán sebhellyel, jó minő-
ségű, a legújabb ereni divat szerint készült zöld és barna színű ruhában, zekéje alatt sod-
ronying, derekán kard és tőr. Sokat nem tudnak róla, csak annyit, hogy ereni veterán kato-
na, és Nathan néven szokta a felhajtójuk szólítani. Szinte biztos, hogy nemesi vér csörge-
dezik az ereiben, egy tucatkardnemes Erenből. 

 
A karaktereket csak végigméri, aztán biccent nekik, és kinyitja az ajtót, beengedi őket. 
Odabent ül a felhajtójuk, egy hatalmas ebédlőasztal asztalfőjén, jobbján pedig két alak, 
egy férfi és egy nő. Előttük ezüsttálcán sütemény, aszalt gyümölcs és gőzölgő tea, forralt 
bor. A két alak nem evett vagy ivott, előttük érintetlen minden, azonban a felhajtó csipe-
get, miközben halkan beszélgetnek. 
 
A férfi és a nő mindketten elfek. Karcsút testalkat, kortalan arc, világos bőr, ezüstszín haj, 
borostyánszín szemek és hegyes fülek. A legjobb minőségű, szürke és kék színű, ezüsttel 
átszőtt ruhát viselnek, a hótól átnedvesedett csuklyás köpenyük most fel van akasztva a 
bejárat melletti fogasra. A férfit Celerin úr, a nőt Arienn úrnő néven mutatja be a felhajtó. 
 
A felhajtó, Siger Harrick, valójában egy jó hírű ékszerkereskedő a városban, csak másodál-
lásban foglalkozik kalandozók közvetítésével, és jó kapcsolatai vannak más észak-ynevi és 
erioni felhajtókkal, forralt bort kortyolgat. Bíborszínű, csipkegalléros zekét visel, a legújabb 
divat szerint, ujjain gyűrűk. Van némi súlyfeleslege. Középkorú, sötét szemű, tipikus erv 
férfi, göndör sötétbarna haja csigákban omlik a vállára, szakálla, amelybe már őszes szálak 
vegyülnek gondosan ápolt. Hangja kellemes, kicsit affektálóan beszél.  
 
A megbízás (ez a játékosok, a felhajtó, illetve az elfek közötti beszélgetés során kerüljön 
lejátszára. Az elfek részéről csak a férfi beszél, a felesége csak néz maga elé). 
 

 Meg kell találni az elf pár lányát, aki egy barátnőjével együtt egy nappal korábban 
eltűnt.  A városi őrség már nyomoz az ügyben, ők eddig annyit derítettek ki, hogy 
a lányokat az esti órákban látták utoljára tegnapelőtt, a Treis negyedben (ezt az 
elf megvetően mondja), a Sifane Arénánál. Nem tudják, hogy a lányok mit keres-

A megbízás 
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Hangulati érdekesség 
(pénzek) 
 
Az Északi Szövetség terüle-
tén a rézpénz neve Északi 
Korona. 1 réz = 1 Északi 
Korona. Így gyakran azt 
mondják, hogy 2 Koronába 
kerül valami, nem pedig 
hogy a 2 réz(pénz)be. 
 
Ha valami többe kerül, 
mint 100 Korona, akkor 
már ezüstben számolnak. 
Egy arany 1000 Koronát 
ér. 
 
Doran pénzein annak 
címere, a Dwyll Unió 
pénzein a mindenkori 
nagymester arcképe, az 
Északi Hármak érméin a 
kibocsátás éve és az ural-
kodó arcképe látható (ez 
utóbbi alól Erigow kivétel, 
ahol állatkép, fegyver rajza 
vagy városkép látható). Az 
illanori pénzeken lovakat 
találni, a tarini érméken 
pedig a képek mellett 
rúnák láthatóak. 
 
(Forrás: Rúna magazin) 



tek ott, valószínűsítik, hogy egy előadást néztek meg. Állítólag valami híres dzsad 
gladiátor küzdött meg valami káosz szülte bestiával az Elátkozott Vidékről (ennek 
a viadalnak a hatásvadász reklámplakátjait a karakterek is láthatták többfelé a vá-
rosban, a dzsad viador művészneve a Sivatag Vad Vihara volt) tegnapelőtt este. 

 

 A lányukat Ariawen-nek hívják, három nap múlva lesz 100 éves, tehát a gyerek-
korból az ifjúkorba lép. A lány hosszú, fekete hajú, a hajába ezüst szálak vannak 
fűzve, szemei kékek, arca szép, szabályos (leginkább Arwenhez lehetne hasonlíta-
ni a Gyűrűk Ura című filmből). Eltűnésekor szürke, prémgalléros, csuklyás köpö-
nyeget és kék-ezüst ruhát viselt. A nyakában volt egy ezüst ékszer, amely egy csil-
lagot ábrázolt. Egyedi készítésű ékszer, ajándék volt rokonoktól. 

 

 Ha kérik, akkor át tudnak adni egy tenyérnyi méretű, ezüstkeretes arcképet, 
amely a lányról készült  egy évvel ezelőtt (ezt az elf nő veszi elő a táskájából). A 
képen a már említett egyedi, csillagos ékszer látható a nyakában. 

 

 Elmondják, hogy a lánynak van egy egészen egyedi anyajegye is a nyakán, amely 
egy holdsarlót formáz. 

 

 Szintén csak ha rákérdeznek, akkor az elf nő elhozta a lány kettő személyes tár-
gyát is, egy tenyérnyi méretű fából faragott unikornist (olyan részletgazdag, 
mintha élne), és a lány hajkeféjét, amiben még hajszálat is találhatnak. 

 

 A családnak sejtelme sincs, hogy hol lehet a lány. Nem tudnak arról, hogy lett vol-
na udvarlója, és abban is kételkednek, hogy megszökött volna, mivel lelkesen ké-
szült a három nap múlva lévő születésnapi ünnepségére. 
 

 A másik lány (Shanell – ezüst haj, borostyán szemek, tipikus elf) családja nem kí-
ván bevonni külsősöket a nyomozásba, már a városőrség részvételét is rossz 
szemmel nézték. Nem veszik jó néven, ha hieraggh-ok (az elfek lenéző kifejezése 
a kérészéletű fajokra) foglalkoznak a lányuk eltűnésével. Celerin és Arienn azon-
ban levetkőzte a büszkeségét és Siger Harrickhoz fordultak. 
 

 A fizetség 2 ezüst fejenként minden nap, amíg a lányt keresik, illetve ha megtalál-
ják, akkor összesen 10 aranyat kapnak. Kettő hetük van. 

 
 
 
 
 

1. Útmutatás varázslat 
 
Ha van pap a csapatban, és rendelkezik a szükséges Lélek szférával, akkor használhat Út-
mutatás varázslatot. A varázslat azt jelzi, hogy a lány nyugatra van tőlük, (jelenleg körülbe-
lül 70-80 mérfödre). Hogy mi van nyugatra? Abban a távolságban Eren hercegsége, ott 
pedig nemigen kedvelik az elfeket, azon túl pedig Gianag.  
 
Ha később újra használják a varázslatot, akkor érzékelhető, hogy először távolodik, vagyis 
nyugat felé mozog, majd a második nap estéjétől egyre közelebb kerülnek hozzá. 
 
 

2. Szimpatikus mágia 
 
Ha van a csapatban varázsló, az szimpatikus mágiával (tárgyszimpátia) képes érzékelni a 
lányt és képes Mentálmágiával hatni is rá. Így például képes Érzékelni a lány érzékszervein 
keresztül, vagy akár Emlékolvasára is. A lány elméjének véldeme AME: 14 MME:13. Ebből 
a statikus pajzs 10. Ezen át kell jutni a mentálmágia alkalmazásához. 

Nyomok, amin elindulhatnak 

Ha valakinek van vonatko-
zó Helyismeret képzettsé-
ge, az tudhatja, hogy kb 80 
mérföldre egy Haonwelli 
szabadváros, Darec talál-
ható, beékelődve az ereni 
hercegségbe, azon túl 
pedig, újabb 60 mérföldre 
az ereni Raveen városa. 
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A manapont igény tehát: szimpatikus mágia + mentálmágia E. 
Annyit azonban grátiszként megtud a varázsló az az, hogy az Útmutatáshoz hasonlóan 
érzékeli az elf lány helyzetét, amely most mintegy 50-60 mérföldre van nyugati irányban. 

 
Amit esetleg hall, lát és érez a lány érzékszervein keresztül, az az, hogy egy batárban zöty-
kölődik, a szája be van tömve, a keze és a lába meg van kötve, nyomja az ülés a hátát, a 
tagjai el vannak gémberedve. A batárban meleg van, fűtenek, vele szemben két alak ül, 
mindketten erv vonásúak, az egyik fegyverforgató, a másikról nem egyértelműen megálla-
pítható (boszorkánymester). A lány az egyik padon fekszik keresztben. Kicsit kilát az ablak 
résein, odakint havas fehérség, illetve pont lát egy lovast, aki a batárral párhuzamosan 
ellovagol a kocsi mellett. Ez is erv, fegyverforgatónak tűnik. 
 

Ha a varázsló távolbahatással kíván varázsolni a lány pozíciójára, akkor ennek még újabb 
50 Mp igénye van a távolság miatt, ha pedig oda kívánna teleportálni például egy Zóna 
varázsjelet viselő tárgyat (akár, hogy térkaput nyisson, akár, hogy később szabadon vará-
zsolhasson), az újabb 1 Mp. Tehát a Mp igény 90 körül van alap esetben is. 

 
Amikor később közelebb kerülnek a lányhoz, tehát már 1 mérföldön belül, és ekkor kívánja 
a varázsló ezt a varázslatot alkalmazni (valószínűleg erre majd akkor kerül sor, amikor már 
Raveenben lesznek), akkor először azt érzékeli, hogy valami gátolja a térmágiát, utána 
pedig a szimpatikus mágikus kapcsolat is megszűnik. 
 
 

3. Nyomozás 
 
A harmadik lehetőség, a nyomozás, amelynek egyetlen helyszíne, ahol azt érdemes végre-
hajtani – lévén Haonwell egy 180 ezer lakosú nagyváros –, az Treis negyedben a Sifane 
Aréna környéke. Az aréna mindenesetre nappal nem annyira látványos, pompázatos épü-
let, ahogy a 2-3 emeletes, cseréptetős téglaházak havas, sáros, latyakos sikátorai fölé 
emelkedik, mint esténként, amikor ki van világítva. Bár így is elég tekintélyt parancsoló 
hatalmas méretével és szobraival, vízköpőivel. Az elf lány eltűnése óta többször is hava-
zott, így nyomokat nem találni, és a szemtanúk felkutatására sem sok esély van, de pró-
bálkozni azért lehet. 
 
Azonban – ahogy az már lenni szokott – a szerencse melléjük szegődik, és egy olyan prosti-
tuáltat pillantanak meg, ajánlja fel a szolgálatait stb… akinek a nyakában egy sikeres, -2-vel 
nehezített Érzékelés próbával felfedezhetik azt a nyakláncot, amelyet az eltűnt elf lány 
viselt. Ez bárhol történhet, ahol a helyzet indokolhatja. Utcán, kocsmában, bordély kapu-
jában stb. 
 
Az örömlányt (aki Tündérrózsának nevezi magát) egyaránt lehet fenyegetni, vagy meg-
vesztegetni, bár az előbbit nem veszi annyira jó néven, és segítségért kiabál, amire érkez-
het egy nagydarab korg verőlegény, aki a lányokat vigyázza. Nem túl okos, de annál erő-
sebb. Fején matrózsapka, a hideg ellen prémgalléros bőrkabátot visel, kezében méretes 
furkósbot. 
 

Korg: Ké: 40 (40) Té: 69 (85) Vé: 110 (129) Sebzés: 1k6+2 (1k10+2) Ép: 14 Fp: 60 SFÉ: 1 
Az első érték ökölharc, a második furkósbottal. Támadások száma: 2 Az SFÉ a vastag ka-
bátból adódik. AME: 1 MME: 2 

 
Ha verekedés alakul ki, akkor a helyi söpredék több tagja is beszálhat, bár látva, hogy a 
karakterek fel vannak fegyverkezve és értenek is hozzá, inkább csak a szájuk lesz nagy. A 
városőrség egy egysége K6/2 perc múlva érhet leghamarabb a helyszínre. A városőrök a 
lány pártján lesznek ha odáig fajul a dolog (hiába, innen kapnak rendszeresen kenőpénzt). 
 
Ha pénzt kínálnak neki, vagy szép szavakkal próbálják levenni a lábáról, akkor együttmű-
ködőbb, megtudhatják, hogy az ékszert egy kistílű zsebestől kapta előző éjszaka a 
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szolgálatatásaiért cserébe (a férfi nem valami nagy szám, sem így, sem úgy), akit Patkány-
nak hívnak. Patkány amúgy régi, visszajáró kuncsaft, szerinte bele is van zúgva. Némi to-
vábbi pénzért megtudhatják tőle, hogy ennek a Patkánynak a törzshelye egy Fáradt Utazó 
nevű kocsma az erigowi Ter Qillingenbe vezető út mellett, közel a Hano negyed falához.  
 

A Patkány egy negyvenes, vékony, rövid, őszülő hajú, borostás, patkányképű, sunyi tekin-
tetű férfi, ügyes kezekkel. Mindig van nála kettő tőr, egyik az övén, a másikat azonban 
rejtve viseli. (Most majd bőrruhát, bakancsot és prémmel bélelt bőrkabátot visel, fején 
kötött matrózsapka lesz). 

 
Az örömlány az ékszertől viszont nem szívesen válik meg, hiszen „megdolgozott” érte, 
fizetségül kapta, és máris „erős érzelmi szálak” fűzik hozzá. Viszont hajlandó eladni, azon-
ban az árát megkéri, 1 aranyról indul, amit le lehet alkudni egészen 5 ezüstig. Ha erőszak-
kal vennék el tőle, akkor ugyanúgy segítségért kiabál. 
 
A Fáradt Utazó egy tucatkocsma, amely a negyedet átszelő országút mellett, a városfal 
közelében álló két-három emeletes házak között található. Igazi késdobáló, annak minden 
negatívumával. Odabent még fényes nappal is félhomály van, a törzsközönség mindenféle 
alvilági figurából, helyi alkoholistából és kiörgedett örömlányból áll. Ha körebenéznek, 
szinte minden arc egyformának tűnik, Patkányt csak egy kivételesen jó (-3-as) Érzékelés 
próbával lehet észrevenni, aki az egyik ablak melletti asztalnál üldögél. Ha többen felé 
indulnak azt fenyegetésnek veszi, illetve ha a játékosok esetleg rákérdeznek valakinél, és 
ezt ő meghallja (márpedig meghallja), egyaránt menekülésre fogja. Nem tudja, mit akar-
nak tőle, csak a megszokás. Felpattan az asztaltól (a széke fel is dől), kicsapja a spalettákat, 
és az ablakon kiugorva megpróbál elfutni. Erre van elég helye és ideje, mielőtt a karakte-
rek odaérnének az asztalához, de az utcán könnyen beérhetik, vagy ha valaki kint maradt 
őrködni, az elfoghajta.  
 
Amikor elfogják, nem áll ellen, belenyugszik, de a szeme ide-oda jár, kiutat keresve. Gőze 
sincs, mit akarnak tőle. Azt hiszi, verőemberek, vagy valaki bosszúja érte utol. Amikor 
megtudja, hogy miről van szó, láthatóan megkönnyebbül, némileg megnyugszik, és csak 
úgy ömlenek belőle a szavak. 
 
Elmondja, hogy tegnapelőtt este a Sifane Aréna környékén vadászott potenciális áldoza-
tokra, mivel a dzsad gladiátor küzdelmére rengetegen voltak kiváncsiak, így neki is jó esté-
nek ígérkezett. Az előadás végén kitódult a nép, ő is kinézett magának kettő nőt (nem 
tudja, hogy elfek voltak, mivel mindkettőn csuklyás köpönyeg volt), és a nyomukba szegő-
dött, hogy alkalmas helyen majd kirabolja őket. De megelőzték, mert egyszer csak jött egy 
négylovas batár (semmi jellegzetességet nem látott rajta), ami megállt a lányok mellett.  A 
batárról kettő, a batárból újabb három alak rontott elő (a félhomály és a távolság miatt 
belőlük sem látott sokat), akik lefogták a lányokat. Volt némi dulakodás, az egyik lány ne-
hezen adta magát, az egyik támadót tökön is rúgta. Aztán ahogy a lányokat begyömöszöl-
ték a kocsiba, a támadok is visszaszálltak, és a batár elhajtott a Yattir negyedbe vezető híd 
felé. Illetve még egy alak kapaszkodott fel a batár hátuljára, akit addig ő sem vett észre, és 
aki szerinte hozzá hasonlóan a nőket követhette. 
Azonban Patkánynak így is szerencséje volt, mivel az emberrablás helyszínén egy 
ezüstnyakláncot talált a havas földön, ami dulakodás közben szakadhatott le valamelyik nő 
nyakából. Ez az, amit az örömlánynak adott ajándékba.  
 
Ennyit, amit elmond, de sikeres Emberismeret (Lélektan) próbával Patkány alapfokú Mel-
lébeszélés (vagy Színészet) próbája ellen rá lehet jönni, hogy valamit még titkol. Ha meg-
vesztegetik, vagy megfenyegetik, akkor elmondja, hogy ezt követően még átment a Yattir 
negyedbe, hogy ott tegyen próbát a rakpart kocsmái környékén, ahová a kalandvágyóbb 
nemesek és polgárok is járnak, és hajnalra már kellően részegek szoktak lenni. Onnan 
tartott visszafelé valamikor pirkadat előtt, amikor újra látta a batárt, ezúttal azonban kb. 
tucatnyi lovas is kísérte, és nyugat felé, a Vízi kapun át hagyták el a várost. Arrefelé pedig 
csak az Erenbe vezető út van a Twyllin-hídon túl.  
Ennyi az összes információ, amit Haonwellben meg lehet tudni. 

Ha esetleg van a csapat-
ban bárd, és a megszerzett 
nyakláncra Élő történel-
met varázsol az elrablás 
idejére, akkor ugyanezt 
látja a lány szemszögéből.  
Bár, mivel egy jó darabig a 
lánc a ruha alatt volt, így 
csak azt követően látja az 
eseményeket, hogy abba 
belemarkolnak, és a földre 
esik. 
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Ha mégis harcba kevered-
nének Patkánnyal, hasz-
náld a 15. oldalon lévő 
Pengeművész harcértéke-
it. 
 



 
 
Mivel egyértelmű, hogy az általuk keresett elf lány nincs a városban, kénytelenek a nyo-
mába szegődni.  
A lányt batárral vitték el, amely nem tud olyan gyorsan haladni, mint ők a lovaikon, azon-
ban így is esélytelen lesz, hogy Raveen előtt utolérjék őket, főleg, hogy másfél napos 
előnnyük van. A hideg, téli éjszakákat javasolt fedél alatt tölteni, mert sem a ló, sem a 
lovasa nem képes ilyen időben folymatosan akkor utat megtenni.  
Úgy érdemes kalkulálni, hogy amíg a batárral 40-45 mérföldet tesznek meg a lány elrablói, 
úgy a karakterek körülbelül 60 mérföldet tesznek meg ilyen időjárási körülmények között. 

Ha mégis jobban hajszolnák a lovakat, akkor azok kifáradhatnak, illetve egy jól időzített 
hóviharral  is jobb belátásra tudja téríteni a kalandmester a játékosokat. 

 
Az elrablók első nap megállnak egy Haonwelltől mintegy 40 mérföldnyire, még haonwelli 
területen lévő fogadónál, második nap Darec városában töltik az éjszakát (ami újabb 40 
mérföld), majd a harmadik éjszakát már Ereni területen, és a negyedik nap délelőttjén 
érkeznek meg Raveenbe. Ez a játékosoknak a negyedik nap késő délutánján (számukra az 
indulástól számított harmadik nap, ez a nap az elrabolt lány születésnapja is) lesz. 
 
Ha az utolsó éjszakájukon is szimpatikus mágiát alkalmaznak, akkor érezhetik, hogy a tá-
volság 20-30 mérföld körül van. 
 
Hacsak nincs valamelyik karakternek vonatkozó Helyismerete, akkor csak követik nyugat 
felé a Mithrill utat, amely a Selvával párhuzamosan halad, de hacsak meg nem kérdezik, 
nem tudják, hogy milyen városokban járnak, mi van előttük, illetve semmit sem tudnak 
azokról. 
 
Mindenesetre az egyetlen nagyobb város Darec lesz a Raveenig vezető útjukon, illetve 
néhány kisebb falu és elszórt tanyák mellett haladnak majd el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Események első éjszaka 
 
Mivel ők lóháton mennek, ezért úgy alakul, hogy az első éjszakát pont abban az útmenti 
fogadóban fogják tölteni, ahol a elf lány elrablói is megálltak kettő éjszakával ezelőtt. Ezt 
persze először nem tudják. 
 
A fogadót A Kék Herceg-nek hívják (50 éve nevezték át, amikor – állítólag – maga Eligor 
szállt meg a falai között), a Tarinból induló, és Gianagon és Erenen keresztül Haonwellbe, 
majd azon túl Erigowba vezető Mihtill út mellett áll. Egy zömök, három emeletes, termés-
kőből épült, cseréptetős fogadó, fallal körbekerített udvarral, istállóval, kovácsműhellyel, 

A hajsza 
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Hangulatfokozónak lehet 
az esti érkezéshez sűrű 
ködöt mesélni, amelyet 
sárgás derengéssé szelidít 
a lámpák fénye. Kutyauga-
tás, az útmenti fogadó 
ködből kibontakozó masz-
szív tömbje. 
 

A tesztjáték során felme-
rült, hogy ha ekkora tél 
van, akkor miért járhatóak 
az utak, mivel elvileg a 
földi középkorban télen 
belassult az élet? 
 
A Mithrill út elvileg for-
galmas, így eléggé le lehet 
járva ahhoz, hogy lovasok, 
lovaskocsik vagy gyalogo-
sok is közlekedhessenek 
rajta, illetve a törvények 
szerint felnapi járófölden-
ként lennie kell egy foga-
dónak, ahol megpihen-
hetnek. 
 
Ha valakinek ez a válasz 
sem elegendő, akkor lehet  
a mára már meggyengült, 
ősi kyr vagy crantai mágiá-
ra is hivatkozni, amely 
megakadályozza, hogy 
nagy mennyiségű hó 
rakódjon az ősi kőútra. 
 



fedett kocsibeállóval, az udvaron megkötött, vad szelindekekkel. Most is áll egy batár a 
kocsiszínben, illetve az istállóban is tucatnyi ló, vagyis vannak még rajtuk kívül vendégek. 
 
A fogadós egy nagydarab, vörös hajú férfi. Sosem volt katona, a fogadót még az apjától 
vette át. Mindenki csak Marek néven szólítja, bár a helyiek Vörösnek hívják.  Rajta kívül a 
két fia, a felesége és a (meglehetősen bővérű) lánya van még a fogadóban, illetve alkal-
maznak a közeli tanyákról 2 lovászfiút és egy szakácsnőt, ők azonban hajnalban jönnek, és 
este haza is mennek. 
 
A vendégek jelenleg: 
 

 Egy tehetős ereni kereskedő és a felesége, valamint a szemrevaló lányuk. Ők van-
nak a kocsiszínben is látható batárral. Haonwellbe tartanak. Velük utazik egy 
testőr is, illetve kocsi kettő hajtója.  

 

 Három férfi prémvadász (kettő haonwelli erv, és egy vörös gianagi), akik az egy-
napnyira lévő Darecbe tartanak nyugat felé. Lovon vannak. 

 

 Vagy tucatnyi ereni zsoldos (összesen 8-an vannak, de össze-vissza jönnek-
mennek az este folyamán), akik szintén lóháton érkeztek, már kettő napja vannak 
itt. Bőrvértes, kivert bőrvértes, láncinges zsoldosok, kardokkal, tőrökkel, ha kell 
számszeríjakkal. Van aki prémgalléros bőrkabátot, van aki felleghajtós köpenyt, 
van aki csuklyás utazóköpenyt visel. Van szőke, barna, vörös, nyúlszájú, sebhe-
lyes, közöttük, egy-egy jelző elég rájuk.  
A vezetőjük egy őszülő halántékú férfi, akinek egyik szemét bőr szemfedő fedi, és 
viselkedésén látszik, hogy nincstelen ereni kardnemes lehet (erre utal a címere is, 
ha valakinek van Heraldika szakértelme). A társai csak Hiúznak szólítják, talán ra-
gadozószerű mozgása miatt. A társasághoz tartozik még egy toroni vonásokat vi-
selő alak is (boszorkánymester), ha valakinek van mágiaismeret (boszorkánymes-
ter) képzettsége, az felismerheti a szeme alatt lévő Bagolyszem tetoválást. 
Ha valaki kérdezi, akkor Erenből jöttek, és Haonwellen keresztül az erigowi Ter 
Qillingenbe tartanak, ahol az északi Ellena kultusz központja (is) található. 
 

Ha érdeklődnek a fogadóstól, elmondja, hogy valóban járt itt egy batár kettő nappal eze-
lőtt este, kettő gyengélkedő nemesasszonnyal, akikből ő sokat nem látott, mert a féltucat-
nyi kísérőjük intézett mindent. Másnap kora reggel, már pirkadat előtt távoztak is. Nem 
nagyon barátkoztak senkivel. És igen, emlékei szerint mind a kettő nő távozott velük. Bár ő 
nem látta elmenni őket, de mindkét kibérelt szoba üres volt. A férfiak közül néhányan lent 
vacsoráztak, de a nők vacsoráját a szobába vitte fel az egyik kísérőjük. 
Azt nem tudja, hogy merről jöttek, és merre tartanak, nem mondták. 
Annyit még elmond, hogy kérdezzék az ereni zsoldosokat, mivel azok is aznap este érkez-
tek, bár később, mint a nemes hölgyek és azok kísérete. Talán azok beszélgettek velük. 
 

Ha a játékosok az erenieket kérdezik, akkor elsősorban a Hiúz beszél, de nem sok mindent 
tud nekik mondani. Elég maguknak valók voltak, nem nagyon álltak szóba senkivel. Nem 
tudja, honnan jöttek, és hová mentek. Hiúz mesterfokon beszél mellé (14+2+K10). Ha 
átlátnak rajta, akkor is csak azt tudják, hogy hazudik. Ha számon akarják kérni, akkor köny-
nyen elszabadulhatnak az indulatok. 

 
Illetve, előbb-utóbb mindenképpen elszabadulnak.  
 

Hiúz és emberei ugyanis azok között voltak, akik Haonwelltől idáig kísérték a batárt. Az 
emberrablásban nem vettek részt, őket csak arra fogadták fel, hogy elkísérjék őket idáig. 
Illetve, hogy három napig maradjanak itt, és ha jönne valaki, aki érdeklődik utánuk, azzal 
végezzenek. Ezért fizették meg őket Haonwellben. (Személyleírást tudnak adni a megbí-
zókról, és tudják, hogy Eren felé távoztak, és az elkapott beszélgetések alapján Raveen* 
városa lehet az úticéljuk, többet azonban ők sem tudnak. ) 
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Néhány ismertebb alkohol 
a kínálatból: 
 
Katonabarát (száraz vörös - 

Erenből) 1r 
Kék herceg (száraz vörös – 
kékes színű, 1ezüst palackon-

ként - Erenből) 10r 
Ronse tüze (félszáraz, vörös 

– Haonwellből) 2r 
Fiarini (ribizlibor – Haon-

wellből) 2r 
Farkasvér (félszáraz vörös – 

Erigowból) 2r 
Napnyugat (félszáraz vörös 

– Riegoy városállamok) 2r 
(Forrás: Erioni Harsona) 
 
Querz (almapálinka 

Doranból) 2r 
(Forrás: Északi Szövetség) 

A fogadó árai: 
 
istálló  2r 
abrak  5r 
vacsora  5r 
reggeli  3r 
közös háló 2r 
külön ágy  5r 
külön szoba 7r 
fürdő  3r 
kupa bor  1r 
korsó sör  1r 
pálinka (üveg) 2r 

*Raveen (Történelem és 
Legendaismeret) 
 
74 esztendeje, a P.sz 3616. 
esztendedőben, Raveen 
közelében zajlott a XIII. 
zászlóháború legnagyobb 
ütközete, ahol három 
Vörös Hadúr nézett szem-
be tizenötszörös túlerővel. 
Itt fordult meg az addig 
Toron és  Fekete Hadurak 
diadalmenetével zajló há-
ború, mivel a Kilencedik 
Vörös Hadúr, a Kalando-
zók Hadura megnyerte 
magának Anuria mítikus 
sárkánylovasait, akik az 
Északi Szövetség oldalán 
itt vettek először részt a 
háborúban. 
 
(Morgena Könnyei) 



Illetve „ajándékba kaptak” még tőlük itt egy elf lányt, akit most betömött szájjal, ágyhoz 
kikötözve fent tartanak az egyik bérelt szobájukban. Sokat nem mondtak, csak hogy te-
gyenek vele amit akarnak. Egy zsoldos mindig a lányt vigyázza.  
Azóta már többször is megerőszakolták, többször is végig ment rajta mindegyik zsoldos. 
Tervük szerint három nap múlva Eren felé viszik majd tovább, ahol eladják. Nincs lelkiisme-
ret furdalásuk. Hiszen csak egy elf. Odahaza meg jó pénzt kaphatnak érte. 
A lány az elrabolt Shanell, aki sok mindenre nem emlékszik, de annyit hallott, hogy ő nem 
kellett az elrablóknak, azok célirányosan eleve a barátnőjéért, Ariawen-ért jöttek.  

 
Hacsak a játékosok nem akarják valami okból előbb döntésre vinni a dolgot, az éjszaka 
(pontban éjközépkor) az ereniek meg akarnak dolgozni a pénzükért, és a csapatra támad-
nak. Megpróbálnak csendben bejutni a szobájukba (van közöttük, aki ért a zárnyitáshoz 
84%), és úgy végezni velük. De ha így nem megy, akkor a nyílt harctól sem riadnak vissza. 
Ha a fogadóban verekednek össze, csak kard, tőrök és hajító fegyverek vannak náluk, ha 
ők ütnek a karaktereken éjszaka, akkor van aki könnyű számszeríjat is visz magával. 
 

Hiúz: Ké: 41 Té: 100 Vé: 150 Sebzés: 1k6+2 Ép: 12 Fp: 55 SFÉ: 3 (láncing). Kétkezes. 
Szablyával harcol, alkarvédője is van. Támadások száma: 2 AME: 24 MME: 25 (+ Membrán 
amulett - ugyúgy működik mint az azonos nevű pszi diszciplina) 
 

Hiúz emberei (5+1 fő): Ké: 34 Té: 60 Vé: 115 Sebzés: 1k10 Ép: 10 Fp: 38 SFÉ: 2 (bőrvért) 
CÉ: 30 (könnyű számszeríjjal) Sebzés: 1K6+1 Hosszúkarddal harcolnak. AME: 12 MME: 11  
 

Boszorkánymester: Ké: 31 (tőr)  Té: 51 (tőr) Vé: 98 (tőr) Sebzés: 1k6 Ép: 8 Fp: 32 SFÉ: 0 
CÉ: 50 (Villámvarázs I.) Sebzés: 2k10 (14 Mp) Összes Mp: 35 Pszi pont: 20 
AME: 41 MME: 41 Elsősorban villámvarázslatokat használ (Villámvért, Villámvarázs I.), és  
a fémvértet viselőket veszi célba.  

 
A küzdelem hangjaira persze a többi lakó és a tulajdonos is felfigyel. Van aki meghúzza 
magát (ereni nemes és családja), van aki kiront a folyosóra, de nem száll be a küzdelembe, 
mivel nem tudja, hogy miért zajlik (a prémvadászok). Ők a fogadóst és családját védik. Ha 
valaki tűzvarázslatot használ a harc során, akkor könnyen elharapódzhat a tűz is a fogadó-
ban. 
 
A harc után megtalálhatják a zsoldosok szobájában az ágyra meztelenül kikötözött elf 
lányt, de sok információt nem tudnak meg tőle a fentiekben leírtakon kívül. Most amúgy is 
sokkos, katatóniás állapotban van, hiszen az elmúlt két nap többször is megerőszakolták. 
Csak néz maga elé üres tekintettel. 
 
Hogy mi lesz a lány további sorsa? Nos, nekik nincs idejük arra, hogy visszavigyék, mivel 
tovább kell menniük Ariawen nyomait követve. 
 
 

2. További események 
 
Ilyen egészen Raveen városba érkezésükig nem lesz. Maximum egy hóvihar, ha nagyon 
sietnének és hajszolnák a lovakat.  
 

Második napon dél körül érik el Darec városát, hogy itt érdeklődnek-e, az rajtuk múlik, 
azonban ez egy 80 ezres város félszáznyi fogadóval. Itt nemigen tűnik fel egy batár a napi 
több tucatnyi között. 
 

Helyismeret képzettség birtokában az alábbi információkat lehet Darec városáról megtud-
ni. „A hercegség második legnagyobb települése, amely nevét a kis Eck folyóról kapta, 
amely itt ömlik a Selvába. A várost minden irányból Eren földjei határolják. Jelentős keres-
kedőváros, több kalmárháznak van itt képviselete. A város falai között a nyugati kereske-
delmi utak minden terméke megfordul. A város határában jól termű szántók húzódnak, így 
csak kevés élelmiszert kell a drága ereni vámokat megfizetve behozni.” (Az Északi Szövet-
ség című kiadványból). 
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A pengeművész (a +1 fő) 
 
Hiúz egyik embere egy 
kétkezes késharcos, aki 
kettő, rövdkard méretű 
görbe késsel küzd. 
 
Belharcba (MTK 71. oldal) 
próbál majd lépni az ellen-
felével, ehhez közel kell 
kerülnie. Ekkor az ellenfél 
megelőző támadást tehet 
ellene, amely ellen a 
Védelme: 142 (+15 ugrás). 
 
Ha a megelőző támadás 
nem találja el, akkor a 
harcértékei:  
 
Ismétlő csel: 
Támadások száma: 1 
Ké: 39 
Té: 90 
Vé: 128 (+15) 
Sebzés: K6+1 
 
Támadó harcmodor 
Támadások száma: 2 
Ké: 39 
Té: 78 
Vé: 128 (+15) 
Sebzés: K6+1 
 
Védő harcmodor: 
Támadások száma: 1 
Ké: 39 
Té: 78 
Vé: 142 (+15) 
Sebzés: K6+1 
 
Taktikáját minden kör 
elején megváltoztathatja. 
 
Az ellenfél ha képzetlen a 
belharcban, -10 Vé-t kap, 
illetve a fegyvertől függő-
en – ha az hosszabb egy 
rövidkardnál – az alábbi, 
további  mínuszok sújtják: 
 
Egykezes fegyver: 
-5 Ké, -10 Té, -10 Vé 
 
Kétkezes fegyver: 
-10 Ké, -20 Té, -20 Vé 
 
Késharcos gyorsasága: 17 



A második nap estéjét egy újabb fogadóban tölthetik (ekkor olyan félnapi útra – körülbelül 
30 mérföldnyire – becsülhetik szimpatikus mágia vagy útmutatás alapján a lemaradásu-
kat), és a harmadik napon, kora délután érkeznek majd meg Raveen városába.  
 
 
 
 
„Több, mint negyvenezer lakosú, crantai eredetű település. Erre azonban manapság már 
semmi sem utal, mivel minden épülete a későbbi időkből származik. Psz. 2441. óta szabad 
város, amely a Selva északi partján épült. A folyó itt széles, akár a háromszáz lábat is eléri, 
bár nem olyen széles, mint lejjebb, Haonwellben. Raveennél ágakra szakad és három szi-
getet alkot, amelyeket kisebb hidak kötnek egymáshoz, és két nagyobb a szárazföldhöz. 
A település fontos kereskedelmi utak csomópontja, itt fut össze a Mithrill, valamint a ko-
rábban egyesült Déli és Nyugati út, hogy tovább haladjanak keletre, a mintegy százötven 
mérföldre található Haonwell felé. A kereskedelmének jelentős részét a folyami hajózás 
révén bonyolítja le, országszerte híres az itt található Háromsziget-piac, ahol minden kap-
ható, ami szövetségi területen készül, vagy megterem. 
A pezsgő életét más, komorabb nevezetességei ellensúlyozzák: Raveen az északi Darton-
egyház legnagyobb központja (3), és az északi főinkvizítor székhelye (1), továbbá a VI. 
zászlóháború óta az ereni hercegek temetkezési helye. Ekkor egy rövid ideig az ország 
fővárosa is volt. Itt található az ereni embervadászok egyik központja is (2). A klán erődje 
szinte megközelíthetetlen, többszörös védművekkel körülvett vár, s csak néha gördül ki a 
kapuján egy-egy lefüggönyzött hintó vagy vágtat el egy magányos lovas. 
 
A város közelében terült el a hajdanvolt Felhőtartományok északi székvárosa, amelynek 
látható nyomait réges-régen eltörölte az idő és a kyr hódítók módszeres rombolása. Azon-
ban nem enyésztek el a lakói, akiktől annak idején megtagadtatott az örök nyugalom: e 
szélben és kőben lakozó, halvány szellemalakok ma is utat találnak Raveen lakóinak életé-
be. Északföldén talán sehol sem jár annyi kísértet, mint itt – a városlakók szerencséjére a 
többségük nem rosszindulatú, és beéri apróbb áldozatokkal. Számukra szinte hétköznapi, 
ha reggelre kelve átrendeződnek a tányérok a tárolószekrényben, vagy ha régvolt emberek 
és más lények emlékeit álmodják újra.  
 
Nem véletlenül települt ide 15 éve az Inkvizítorok Szövetsége, a város az elmúlt évszázad-
okban számos esetben volt negyedkori megszállottak ténykedésének színtere. A raveeniek 
az egyházi segítségen túl gyakran folyamodnak amulettekhez, ráolvasásokhoz; a Halál 
havában pedig ennek jegyében tartják a pompás felvonulásokkal kísért maszkabált.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raveen városa 

Erenről bővebb leírás az 
Északi Szövetség című 
kiegészítő 63-79. oldalain 
található. 
 
Raveen városról a nevén 
kívül akkor rendelkeznek a 
karakterek bővebb infor-
mációkkal, ha rendelkez-
nek vonatkozó Helyisme-
ret (Eren) képzettséggel. 

Eren védistene a pyarroni  
pantheon egykori főistene 
Kyel, a Teremtés, a Pusztí-
tás és a Sors ura. A her-
cegségben a Kétarcú jel-
képezi a hatalmat, ő min-
denek legfőbb hűbérura 
és döntőbírája. Egy ereni 
bármihez fogjon is, nem 
felejt el rövid fohászt 
intézni hozzá: „Kyel sege-
delmével!” 

1 
2 

3 

4 



A város egyik szigetén emelkedik az inkvizítorok magányos kolostorerődje is, ez a tornyok-
kal tűzdelt, szürke épület, amelyet a szóbeszéd szerint titkos kazamaták kötnek össze szá-
mos házzal Raveenben, és még a folyógy alatt is húzódnak ismeretlen járatai.” (Az Északi 
Szövetség és az Új Törvénykönyv című kiadványokból) 
 

Játéktechnikára lefordítva a szellemek jelenlétének érzékelése azt jelenti, hogy a fizikai 
tetteik következményeit – dolgok áthelyezése, mozgatása – mindenki érzékelheti, azonban 
magukat a szellemeket csak azok érzékelik, észlelik és olykor látják, és álmodják az álmai-
kat, akiknek az Asztrálja minimum 14-es. Vagyis az átlagemberek közül csak kevesen.  
Ez a játékosok karaktereire is igaz. Akinek az Asztrálja 14 vagy magasabb, az olykor úgy 
érezheti, mintha figyelnék, a szeme sarkából láthat mozgást, de ha odanéz, nincs ott senki, 
vagy láthat egy alakot akinek, amikor pislant, vagy újra odanéz, már nyoma sincs, mintha 
eltűnt volna. 

 
A Maszkok Ünnepe Raveenben teljesen más gyökereken nyugszik, mint a nyaranta, az 
Esküvések havában ünnepelendő féktelen maszkabálok a pyarron hitű országokban. Ez 
nem az életről, hanem ellenkezőleg, tél lévén a halálról, a sötétség és a fény küzdelméről, 
az eltávozott lelkeről szól. Tudósok szerint pogány alapokon nyugszik, és a crantai időktől 
kezdve létezik, és ahogyan az egykori kyr papok, úgy az itteni pyarronita vallás is beillesz-
tette a saját ünnepei közé, ha már elnyomni nem tudta. A Maszkok Ünnepének hete így 
pyarroni istenek gonosz elleni küzdelméről szól, a megkísértésről és a tiszta lelekek ellenál-
lásáról. Számos misztériumjátékot látni az utcákon, ahol Kyel vándorszentjei és lovagszent-
jei küzdenek démonokkal, és az ünnep ideje alatt naponta megrendezett kora esti fáklyás 
utcai felvonulásokon is démonoknak beöltözött, rémisztő, démoni maszkokat viselő, a 
nézelődőket, gyerekeket ijesztegető alakokat látni, akik között csak olykor-olykor bukkan 
fel egy-egy angyali maszk, vagy Darton egyik halállovagjának öltözött alak. 
Az ünnep hetének minden esetéjén bálokat rendeznek a nemesi házakban, előkellő foga-
dókban és még az utcákon is, hogy így, együtt ünnepelve vigyenek fényt a sötétségbe. 
Az ünnep csúcspontjának utolsó estéjén hatalmas démonbábokat égetnek el az utcákon, 
és tűzek fölött ugrálnak át az emberek 
 
 
 
 
 
A város észak felől közelítik meg. A terep sík, de így is látják a folyóból kiemelkedő szigete-
ket, a háztetők regetegét és az égbe törő templomtornyokat. A Selva a téli hidegnek kö-
szönhetően most be van fagyva, látni, hogy sokan nem is a hidakat választják, amikor át-
kelnek egyik szigetről a másikra. 
 
Nagy a forgalom, valószínűleg a piacnak és a Maszkok Ünnepének hála, megtöbbszöröző-
dött a városban lévők lélekszáma. Ezt majd az is jelzi, hogy nem is találnak szállást a belső 
nagysziget egyik fogadójában sem, erre csak az északi parton fekvő városrészben lesz lehe-
tőségük, igaz ott legalább közel a nagyszigetre vezető kisebbik hídhoz, amit a helyiek csak 
Pegazus-hídként ismernek, a felhajtóknál lévő ágaskodó, kitárt szárnyű, életnagyságú pe-
gazus szobrok miatt. Ezt a háromszintes, a vízparti töltés mellett álló fogadót Arany Ke-
szegnek (4) hívják, kifőzdéje elsősorban a halételekről ismert a városban. Azonban itt is 
egyetlen szobán kell majd megosztozniuk, amelyben csak 3 ágy van. Ráadásul ezért is 
elkérnek éjszakánként 10 rezet, amiért máshol egyszemélyes, díszes szobát kap az ember. 
 
A hideg ellenére az utcákat a helyiek mellett rengeteg kabátba, köpenybe, prémekbe öltö-
zött bámészkodó lepi el, a hidakon és a házak falához tapadva rengeteg árus kínálja a 
portékáját. Az éttermek mellet utcai ételárusok is kínálnak ínyencségeket, forralt bort és 
édességeket, a levegőt ezerféle illat, zaj és aroma tölti meg. Ezek eléggé felmelegítik a 
levegőt, amely meg is reked a házak között. Utcai előadóművészeket is látni, főleg bábjá-
tékosokat és mutatványosokat, de több helyen misztériumjátékokat adnak elő színészek 
és beöltözött papok. Most is látni csoportokba verődve mozgó, démonnak beöltözött 

Események Raveen városában 
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Manaháló: 
 

Raveen városa olyan 
területen fekszik, ahol 
manaháló sűrűsége vé-
konynak minősül.  
 

Ez azt jelenti, hogy 250 
lépés átmérőjű területre 
számolva a rendelkezésre 
álló (kivonható) mana 
mennyisége 200 Mp, 
amely 10Mp/kör sebes-
séggel áramlik vissza a 
hálóba. 
 
Tekintettel azonban arra, 
hogy Raveenben meglehe-
tősen nagy a mágikus 
aktivitás, ezért úgy kell 
vele számolni, hogy a 
központi szigeten a 250 
lábnyi területre eső, egy-
szerre kivonható szabad 
mana mennyisége 150 
Mp, a visszatöltődés se-
bessége pedig 5Mp/kör.  
 
(Ezzel kell majd a crantai 
sírboltban is számolni az 
ott működő mágiák miatt.) 



alakokat, akik ijesztegetik az embereket, láncokat rázva, korbácsot suhogtatva, eltorzult 
hangon üvöltve, sikoltozva. 
Láthatnak az utcán járőröző városőröket is, akik párosával, illetve 5-6 fős csoportokban 
mozognak. Vastag posztóköpenyt viselnek, prémes sisakot, láncinget, övükön hosszú kard 
és tőr. Van aki emellett alabárdot, van aki könnyű nyílpuskát visz magával. Zekéjükön és 
köpenyükön egyaránt látható a város címere. Mivel Raveen szabad város, ezért a városi 
tanácsnak és a város polgármesterének tartoznak engedelmességgel.  
 

Ha még Raveen városában újra próbálkoznak az Útmutatás varázslattal, vagy a szimpatikus 
mágiával, akkor a kapcsolat megszakad, és többet nem is lesz már érzékelhető az elf lány 
helyzete. Ekkor azonban még érezhették a hozzávetőleges irányt és távolságot. Ha azon-
ban odáig elmennek, akkor nagy sziget déli keleti oldalára jutnak, ahol 100 méteres kör-
zetben egy tér és több utca is található. A téren közepén egy ágaskodó lovon ülő lovag 
szobra áll, körben ereni nemesek és a szabad város gazdag polgárainak több emeletes 
márvánnyal borított palotái állnak, előkellő fogadók, és egy dzsad bankház. A környező 
macskaköves utcákat is tehetősebb házak és üzletek szegélyezik, és csak néhány utcányira 
innen található Kyel égbe törő katedrálisa. Ráadásul itt is nagy a mozgás, számos ember 
járja az utcákat. A batárnak nyomát sem látni, és több olyan épület is áll a téren, amelynek 
akár a zárt, belső udvarára is be lehet hajtani kocsival. 
 
Ennyi az összes nyom, ezen pedig elég nehéz lesz elindulni. Persze, azért érdeklődhetnek, 
nézelődhetnek, de esélytelen számukra, hogy valamelyik gazdag polgárházba vagy nemesi 
palotába bejussanak az érintett téren. 
 
Ez az idő inkább csak arra van szánva, hogy amíg rájuk esteledik, addig beszívhassák kicsit 
a város hangulatát.  
 
Ekkor van arra is lehetőség, hogy a legalább 14-es Asztrállal rendelkező karakterek egy 
kicsit szembesüljenek azzal, hogy a városban valami nincs rendben. Nem szabad túlzásba 
vinni, de ha valaki úgy érzi, hogy figyelik, vagy látni vél valakit, aki a következő pillanatban 
eltűnik, az némi paranoiára adhat okot (főleg, hogy esetleges társai – akiknek nincs 14 az 
Asztráljuk – mindebből semmit sem éreznek, vesznek észre). 
 
Hacsak nincs Helyismeretük (Eren), akkor az inkvizítorokról, az embervadászokról és a 
dartonita egyház (nem összekeverendő a 3677-ben alapított dartonita lovagrenddel, 
amely 5 éve Pyarron ellen szent háborút is hirdetett) jelenlétéről a városban mit sem tud-
nak. Illetve, ha be akarnák vonni őket, akkor át kell küzdeniük magukat a bürokrácián, mire 
olyan ember elé kerülnek, aki egyáltalán hajlandó meghallgatni őket. Ezzel pedig rengeteg 
időt veszíthetnek. 

 
Ahogy sötétedik, még nagyobb lesz a tömeg a városban, esélytelen lesz, hogy lóháton 
közlekedjenek, így gyalogosan kell a fogadót elhagyniuk. Egyre több a démonnak beöltö-
zött csoport az utcákon, bár azért feltűnik egy-egy angyali álarcot viselő, csillogó vértezetű 
alak is. Este felvonulás is lesz, amelyet zenészek, dobosok fáklyavívők kísérnek. A menet 
végigkanyarog majd a főbb utcákon, ahol ezrek nézik majd a felvonulást, amely a Kyel 
katedrális előtti téren ér majd véget. Ekkor szétszóródik a tömeg, és kezdődik a mulatozás.  
 
 
 
 
 
Már besötétedett, véget ért a felvonulás, az utcákat megtöltik a kíváncsiskodók és a dé-
monnak öltözött férfiak és nők. Az utcán is zajlik a mulatozás, de számos fogadóból és 
nemesi házból vagy polgárházból is zene szűrődik ki. 
 
Ekkor valahogy meg kell oldalnia a kalandmesternek, hogy a játékosok a fősziget kicsit 
elhagyatottabb környéken járjanak, ahová odaszűrődnek a mulatozás zajai, de jóval keve-

Találkozás egy szellemmel 

Kérhetnek útmutatást va-
lamely istentől, vagy egy-
szerűen csak szerencséjük 
lesz, és jókor lesznek jó 
helyen. 
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Ha csúszás van… 
 
A tesztjátékok során fel-
merült, hogy mi legyen, ha 
a játékosok nagyon meg-
csúsznak az idővel. 
 
Nos, ebben az esetben ez 
a fél nap Raveen városá-
ban teljesen kihagyható.  
 
Csak este fognak megér-
kezni, már javában zajlik a 
felvonulás, hömpölyög a 
tömeg az utcákon. A lovai-
kat le kell tenni valahol, 
onnan gyalog folytathatják 
az útjukat. 
 
Épp csak beszívhatják a 
város és az ünnep hangu-
latát, és a következő jele-
net a „Találkozás egy 
szellemmel” lesz. 



sebb az ember. Lehet, hogy egyikük látott valamit, vagy lehet, hogy amúgy is úgy alakul a 
helyzet. 
 
Ekkor azonban azok, akiknek az Asztrálja legalább 14, látják, hogy egy férfi rohan feléjük az 
egyik vízparti utca irányából, és segítségért kiabál, többször is kétségbeesetten hátranéz-
ve. A többiek ebből nem látnak és nem hallanak semmit!!  
 

Egy jó, -2-vel megdobott Érzékelés dobással azonban bárki észreveheti, hogy valami nincs 
rendben az árnyékokkal, amelyek mintha természetellenesen sűrűsödnének össze, illetve 
mozognának a férfi nyomában a talajon és a falakon. Aki nem látja a férfit, az csak azt 
látja, hogy az egyik vízparti utca irányából különösen viselkednek az árnyékok és közeled-
nek. Az árnyékok azonosításához Démonológia, Mf Legendaismeret vagy Mf Vallásismeret 
képzettség kell, vagy Mágismeret (boszorkánymester vagy sámán). 

 
Amikor a feléjük szaladó férfi közelebb ér, akkor aki látja, az láthatja rajta, hogy egy erv 
vonásokat viselő, a húszas évei elején járó, jóképű, barna hajú fialatember, jó minőségű, a 
legújabb divat szerinti ruhában, hímzett, prémmel szegett, rozsdabarna kabátban. Kabátja 
mellrészén, ha valaki rendelkezik Heraldika képzettséggel, egy kisebb erigowi nemesi ház 
címerét ismerheti fel. Fegyver nincs nála. A feje hátul tiszta vér. És így közelebbről nézve a 
testének körvonalai mintha kicsit elmosódnának. 
 
Amikor odaér hozzájuk, pont arra érik be az árnyékok, amelyek azonban nem csak a szel-
lemet, de a karaktereket is megtámadják (függetlenül attól, hogy akartak-e segíteni a fia-
talembernek vagy sem). 
 

Árny (Arich) (4): Ké: 20  Té: 50 Vé: 90 Sebzés: 1k10 Fp:- ÉP: 30 AME: immunis MME: im-
munis Méregellenállás: immunis 

 

Megjelenésre nem nagyon lehet őket megkülönböztetni őket egy megnyomorodott ember 
árnyékától. Testük légies anyagokból épül fel, ezért a közönséges fegyverek átsiklanak 
rajtuk. Így a pajzsok, fegyverek VÉ-je, illetve vértek SFÉ-je (hacsak nem mágikus vagy 
áldott) sem érvényesül az árnyak támadásával szemben. Félhomályban gyakorlatilag 
láthatatlanok, így ellenfeleik az ennek megfelelő levonásokkal küzdhetnek ellenük (-40 
Vé és Té). Úgy támadnak, hogy anyagtalan kezükkel megpróbálnak átnyúlni áldozataik 
testén, akik – ha az árny célt ér – dermesztő, jeges hideget és metsző fájdalmat éreznek. 
Ha az árny támadása különlegesen sikeres (túlütés), akkor kezével sikerül az áldozat szívét 
megmarkolnia, aki ennek következtében életerőpontot is veszít.  
Támadásaiknak a borzongató kínon kívül egyéb hatása is van: akit eltalálnak, annak min-
den találatnál eggyel csökken a Gyorsasága (így kezdeményező, támadó és védő értéke), 
ha pedig eléri a nullát, akkor az áldozat lebénul.  
Ha valaki legyőz egy árnyat, az semmivé foszlik. 
 
Csak mágikus fegyverrel és túlütéssel sebezhetőek, a szúrófegyverek maximum 1 pont-
nyi sebzést okoznak csak nekik. Az életerő vonzza őket, ezt sötétben is látják, lehetőség 
szerint mindig a legerősebb életerőforrásra támadnak.  
Az árnyakat érzékenyen érinti az erős fény, ezért minden körben, amikor az alkonyinál 
erősebb direkt fény éri őket, 1k6 Ép-t veszítenek  
 
Az árny a necrografia V. osztályába, a lidércek közé tartozik. 

 

Az árnyak 5 kört maradnak, eddig harcolhatnak velük. Ekkor – hacsak addig nem ölik meg 
őket – az árnyak szertefoszlanak. Ha valakinek van Mágiaismeret (Sámán) képzettsége, az 
tippelhet arra, hogy talán sámán idézte őket, és lejárt a hatóidő. Ellenkező esetben nem 
foszlottak volna semmivé, illetve Mágiaismeret (Boszorkánymester)  ha boszorkánymester 
idézte volna őket, ahhoz itt kellene lennie 150 méteren belül, mivel az csak a közelében 
lévő élőholtakat tudja magához szólítani. 

 

Hacsak nincs mágikus vagy 
áldott (papi Áldás varázslat) 
felszerelésük, akkor csak 
kitérhetnek, vagyis az alap 
védőértékkel állnak csak 
szembe az árnyak támadásá-
val. Természetesen az akroba-
tika használható, így 5%-ként 
1 pont a VÉ-hez hozzáadódik. 
 
Ha valaki rendelkezik puszta-
kezes harccal vagy harcmű-
vészettel, akkor annak védő-
értéke jelen esetben kitérés-
nek minősül, amelyhez még 
hozzáadódik az akrobatika. 

A harc alatt a játékosok ka-
rakterei csak Fp-t sérüljenek. 
Ha esetleg túlütne valamelyik 
árny, akkor inkább az Fp 
sebzés növekedjen. 
A illetve a Gyorsaságuk csök-
kenhet, ez a csökkenés amúgy 
is csak átmenetei, 1k10 perc 
után elmúlik majd. 
Addig azonban úgy érzik, 
mintha elnehezedtek volna a 
végtagjaik. 
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A fiatalember ökölharccot vív a rá támadó árnnyal, a mozdulatain látszik, hogy nem gya-
korlott verekedő, de valószínűleg tanulhatta az „úri” verekedést valahol. Lévén ő is szel-
lem, az ő ütései nem hatolnak keresztül a vele küzdő árny testén. 
 

A szellem története 
 
Fontos kiemelni, hogy a szellemet továbbra is csak az látja és hallja, akinek az Asztrálja 
legalább 14. A többiek számára a társuk mintha a levegővel beszélgetne.  
 

A szellem nem tudja, hogy ő szellem, és a teste halott. Ő azt hiszi, hogy él, ezért úgy is 
viselkedik. Úgyhogy ezzel a hírrel majd a játékosoknak kell szembesíteniük. 

 
Az alábbiakat lehet tőle, róla megtudni. 
A fiatal erv férfi szelleme Eric se Diaron néven mutatkozik be, egy nemesi család sarja 
Erigow városában. Mai napon délelőtt érkeztek a városba a kedvesével Erigowból egy 
Vittadora postakocsival, hogy megnézzék a híres-neves maszkabált. Nem csak ketten ér-
keztek, a lányt elkísérték a szülei és a testvérei is. A család egyik itteni kapcsolatánál száll-
tak meg, egy nemesi házban közel Kyel katedrálisához. A lánynak ma este van a születés-
napja, ma lesz húsz éves, vagyis nagykorú. Ha feltűnik, miért nem 18 évesen, ahogy az a 
szokás, elmondja, hogy a lány Erigow egy tisztavérű kyr családjának a tagja, és náluk 20 
éves kor a nagykorúság. 
A lány ragaszkodott ahhoz, hogy eljöjjenek ide, azt mondta, ez volt a vágya és a születés-
napi kívánsága. Neki azonban elmondta, hogy álmodott errő a Maszkabálról. Szó szerint. 
Úgy érezte, mintha álmában szólítanák, hogy jöjjön ide. 
Ma este kettesben sétáltak egyet a vízpart menti utcákon, el is ment az idő, ezért mire 
észbe kaptak, már ment a felvonulás. Éppen oda siettek, amikor rablók ütöttek rajtuk. 
Három-négy köpenyes alak lehetett, ennél többet nem tud róluk elmondani. Ő próbált 
közbelépni, de hátulról leütötték. Amikor magához tért – nem tudja, közben mennyi idő 
telhetett el, mivel már a támadáskor is sötét volt (a játákosok kikalkulálhatják, hogy körül-
belül fél óra) –, a lánynak nyoma sem volt. Úgyhogy elkezdett futni az utcán, hogy segítsé-
get kérjen, de az az egy-két ember, akivel találkozott, nem nagyon vett róla tudomást. 
Ekkor vette észre, hogy mintha árnyékok üldöznék, amitől még jobban megijedt. Ekkor 
botlott bele a karakterekbe.  
 
A segítségüket kéri a lány megtalálásához, akiről elmondja, hogy Kiriannak hívják, 
tiszavérű kyr szépség, kreol bőr, hosszú, hószín haj, kék szemek, ma este zöld, aranyszőttes 
ruhát viselt, rozsdabarna, prémszegélyes incognóval, amelyre egy vízből ugró halat hímez-
tek aranyszínű fonállal. Illetve van egy ismertetőjele, bár nem valószínű, hogy azt látni 
fogják rajta, de a nyakán található egy holdsarló formájú anyajegy.  
 
Ha a játékosok megkérik, akkor meg tudja mutatni, hogy hol támadtak rájuk. Egy darabig 
az utcán haladnak, majd ráfordul egy szűk utcára, amely fölött 3 emelet magasban szinte 
összeér a házak teteje, a vízpart felé.  
 

Még a szélesebb utcán útközben találkozzanak egy csapatnyi 5-6 fős, démonnak öltözött 
társasággal, akik a felvonulás végeztével tartanak valahová. Láncokkal és 
ostrocsattogtatással rémiszgetik a csapatot, és jókat röhögnek közben. 

 
Ahol az utca a macskaköves vízpartba torkollik, ott találják a földön fekve, vértócsába az 
erv férfi testét, arcra borulva a véres hóban. Láthatóan hátulról ütötték le (ahogy az mond-
ta is), szó szerint bezúzva a fejét. Ez teljesen lesokkolja a fiatalembert, most szembesül 
azzal, hogy ott van előtte a teste. Most szembesül azzal, hogy valóban halott. 
 

Bár nem sok fény van itt, azonban a tiszta éjszakai égbolton a vörös telihold hatalmasnak 
tűnik, és a másik szigeten illetve a parton lévő lámpások hóról és a befagyott folyóról visz-
szaverődő fénye jó látási viszonyokat biztosít (5 méteren belül normál látási viszonyok, 5-
15 méterig félhomály, azon túl sötét). 
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Nyomolvasással megállapítható, hogy a támadók négyen voltak, és a támadás körülbelül 
fél órja történt, a lányt pedig magukkal hurcolták. Bár a letaposott havon és a nedves, 
jeges macskaköveken nehézkesen, de akár követhetőek is a nyomok -2-es Érzékelés pró-
bával (csak a nyomolvasással rendelkezők számára). 
 

Még ott vizsgálódnak, amikor hallják, hogy egy újabb 6-7 fős társaság közeledik feléjük a 
vízparton, a mintegy egy mérföldre lévő Kyel szentély irányából. Ezek is démonnak vannak 
öltözve, egyikük azonban fehér ruhát visel és angyal maszkot öltött. A démonok már mesz-
sziről kurjongatnak és rázzák a jelmezükre varrott láncokat. Egy -2-es Asztrál próbával 
érzékelhető, hogy valami nincs rendben, és aki ezt megdobta, az tehet egy -1-es Érzékelés 
próbát, amellyel látja, hogy a jelmezek alatt kardokat és fegyvereket viselnek.  
Ahogy közelükbe érnek, rá is fognak támadni a csapatra. Egy árny (arich) is kíséri őket 
(eddig a csoport árnyékába rejtőzött), ő azonban majd a szellemre fog támadni, és a küz-
delem során el is pusztítja. Hogy az árny öli meg az erv férfi szellemét, vagy ő viszi magával 
önfeláldozó módon, egy kirobbanó kékes-fehéres fényaurában, ez a kalandmesterre van 
bízva, ahogy dramaturgiailag jobban kijön. Bár ezt is csak az fogja látni, aki eddig is látta a 
szellemet. 

 

Árny (Arich): Ké: 20  Té: 50 Vé: 90 Sebzés: 1k10 Fp:- ÉP: 30 AME: immunis MME: immunis 
Méregellenállás: immunis 

 

„Angyal”: Ké: 41 Té: 100 Vé: 150 (ugrással 165) Sebzés: 1K10+1 Ép: 12 Fp: 60 SFÉ: 3 (lánc-
ing) Hosszúkarddal harcol, alkarvédője is van. Támadások száma: 2 AME: 41 MME: 41 
Kétkezes, bármelyik kezében tudja a kardját forgatni. 
 

„Démonok” (5 fő): Ké: 36 Té: 60 Vé: 115 Sebzés: 1k10 Ép: 10 Fp: 38 SFÉ: 2 (bőrvért) 
Hosszúkarddal harcolnak. AME: 21 MME: 22 (épített statikus pajzs) 
 
„Démon” (crantai pap): Ké: 40 Té: 78 Vé: 135 (ugrással 150) Sebzés: 1K10 Ép: 11 Fp: 41 
SFÉ: 3 (láncing) Hosszúkarddal harcol, alkarvédője is van. AME: 40 MME: 40  
Szférái: Lélek, Halál     
A harc során alkalmazható varázslatok: Bénítás, Izzó vér, Káoszkard (valamelyik démon-
maszkos társára), Szétzúzás (ellenfél fegyverét, vértjét), Életerőcsapolás, Vérzés  
Mana pontok száma: 44 

 
Az Angyal maszkos alakon látszik, hogy gyakorlott fegyverforgató, az egyik démonmaszkos 
(kosfejű démoni maszk) pedig amikor varázsol, a szent szimbóluma vérvörösen izzik. Arra 
nincs harc közben idejük, hogy megnézzék a szent szimbólumát, maximum utána. Akkor 
láthatják, hogy amolyan „azték” mintájú amulett, ami kettő holdsarlót formáz. Vallásisme-
ret Mf, Legendaismeret MF, vagy Ősi nyelv (crantai) felsimerhető, hogy ez egy crantai 
szimbólum, Ijdrig istennőé, aki a Kék Hold istennője, rontások hozója (mit keres itt, amikor 
elvileg a crantai istenek már rég elveszítették az erejüket?). 
 
Lehetőség szerint egyikük sem hagyja magát élve elfogni. Lehet, hogy valakit el akarnak 
fogni, és azt hiszik, leütötték, de amikor megfordítják, a saját tőre áll ki a szívéből stb. Ha 
leveszik a maszkokat, főleg erv arcvonásokakal találkoznak, de lesz egy asszisz (pap) és egy 
toroni (angyal) is. 
 
Viszont felfedezhetnek vérnyomokat a küzdelem után, amelyek azt mutatják, hogy az 
egyik támadó megsebesült, és a nagy kavarodásban sikerült elmenekülnie.  
 
A vérnyomok Nyomkövetés alapfokával simán követhetők. Az látszik, hogy a támadó sú-
lyosan megsérülhetett. Végül a támadás helyszínétől mintegy 350-400 méterre, több ut-
cával odébb, egy három emeletes polgárháznál találnak rá, amelynek bejárati ajtaja előtt 
ül, hátát az ajtónak vetve. Látszik, hogy próbált felnyúlni a kilincsig, de elfogyott az ereje, 

A kalandmester arra azért 
ügyeljen a harc során, hogy 
ne nullázza le a karaktereket.  
Ha túl erősek lennének az 
ellenfelek, gyengíthet rajtuk, 
de azért túl könnyű se legyen 
a harc. 
15-30 bekapott Fp vagy 1-2 
Ép sérülés még belefér. 
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Az Angyal álarcos ellenfél egy 
toroni kyr vonásokat viselő, a 
húszas évei végén járó nőt 
takar.  
Hogy egy nővel harcolnak, az 
felismerhető a mozdulatai 
alapján egy -1-es Érzékelés 
próbával. 
Emellett szeráfi alkuja van egy 
Daronne (Árny) démonnal, 
ezért 3x2 kör időtartamra 
Sötétség aurát tud maga köré 
idézni, amelynek sugara 3 
méter, erőssége 12 E (az infra 
és ultralátás sem működik.) 
 
Aki a területen van az vakon 
harcol, annak negatív módosí-
tóival. Ezt a Vakharc képzett-
ség csökkenti (ETK 100. oldal). 
 
Az Angyal álarcos MF Vak-
harccal rendelkezik, ezért őt 
az alábbi levonások súlytják: 
-5 Ké, -5 Té, -10 Vé 



így csak ül ott vérbe fagyva. Ha átkutatják, megtalálják a bejárati ajtó kulcsát is az egyik 
zsebében.  
A háztól a folyópart körülbelül 80-100 méternyire lehet. 
Ide hallatszik a mulatozás, zene, néhány utcányira (kb 60-100 méter) már látszanak is a 
mulatozó emberek, és az utca fölött, a házak közé kifeszített színes lampionok, de errefelé 
épp nem jár senki sem. Bár odébb, 20-30 méterre mintha látnának egymásba fonódó 
alakokat egy beugróban, és ha fülelnek, a hangok is egyértelműek, mit is csinálhatnak épp.  
 

Ha számolgatnak, akkor arra juthatnak, hogy nagyjából annak a területnek a peremén 
vannak, ahol az Útmutatás vagy szimpatikus mágia (ha használtak ilyet) utoljára jelezte az 
elrabolt elf lány jelenlétét. 

 
 
 
 
Az épület most üres, de ezt nem tudják, amíg csak át nem kutatják.  
Semmiben sem különbözik az utcában található többi, három-négy emeletes, téglából 
épült, cseréptetős háztól. Minden ablaka be van spalettázva, és most valamennyi zárva is 
van.  
Odabent meleg van. Egy kis előtérbe érkeznek, honnan egy étkező nyílik (a kandallóban 
még izzik a tűz) – innen egy konyha, onnan pedig egy kis élelmiszer raktár nyílik -, egy 
nappali (szintén izzik még a tűz a kandallóban), valamint az előtér végében az emeletre 
vezető lépcső. A lépcső mellett el lehet menni, ott van egy lejárat a pincébe.  
 
A három emeleten szobák és fürdők. Az egyik szobán látszik, hogy ott kettő ágyon fogva 
tarthattak valakiket (a kötelek még ott vannak az ágy fejénél és lábánál), a többi szobában 
ágyak, matracok ezen és a következő szinten is. Minden szinten található még egy-egy 
fürdőhelyiség is. Ha számba veszik, körülbelül 20-25 ember lakhatott itt, a rendetlenségből 
és az összezsúfolt matracokból látszik, hogy többen, mint ahány főre a ház tervezve volt.  
 
Nem hagytak túl nagy rendet maguk után, ruhák, ételmaradék, kártyák, kockák, aprópénz 
mindenfelé, illetve találnak tucatnyi démonjelmezt, valamint még egy leszabott plakátot is 
amely Haonwelből származik, és a dzsad gladiátor küzdelmét reklámozza, illetve van ott 
egy Haonwell térkép is, amin útvonlak vannak jelölve Treis és Syn Erian negyedek között, 
valamint egy vázlatos rajz az elf lányról, Ariawen-ről. 
Illetve találnak még a nappaliban a földre dobva egy rozsdabarna, prémszegélyes incognót 
is, amelyre egy vízből ugró halat hímeztek arnyszínű fonállal. 
 
A nappaliban és az étkezőben is elég nagy a rendetlenség, az asztalon olyan étel is van, 
amely még ki sem hűlt rendesen.  
 
Senkit sem találnak az épületben, az teljesen elhagyatott. 
 

Bár kicsi az esélye, ha esetleg később utána járnak a városházán, hogy ki az épület tulajdo-
nosa, akkor megtudhatják, hogy az egy, a városban élő nemesi házé, a DiVerianoké. Az is 
kiderülhet a feljegyzésekből, hogy már évszázadok óta nem használják, hanem bérbe szok-
ták adni. Jelenleg egy Erionban bejegyzett szövetkereskedő bérli, immáron 7 éve.  

 
A pincébe vezető lépcső még vizes, és a sáros csizma és bakancsnyomok is is vezetnek le, 
legalább tucatnyi. Ha lemennek a nyikorgó fa lépcsőfokokon, akkor egy egykori, jelenleg 
üres borospincébe jutnak, amelynek fa gerendákból lerakott padlója van. Itt kevésbé lát-
szanak a nyomok, amelyek egy helyen mintha egyszerűen megszűnnének. Némi keresés 
után (+30-as Titkosajtó keresés próba) megtalálhatják a lejáratot, amely egy jól álcázott 
csapóajtó. Ha felnyitják, akkor egy sötét lyukba vezet le egy fa lépcső. Ez körülbelül 3 mé-
ter mély, odalent pedig egy száraz folyosóba folytatódik. 
 

Odalent semmit sem látni, hacsak nem visznek magukkal fáklyát vagy lámpást.  

 

Nyomon 
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Ha valaki ért hozzá (Építészet) az rájöhet, hogy a folyosó évezredek óta itt lehet, felülről 
olyan bonthatott hozzá lejáratot (szintén legalább 1-2 évezreddel ezelőtt), aki pontosan 
tudta, hogy hol van. A padlója sem poros, így nyomokat sem látni, bár egy-egy csizmáról 
leázott víztócsát vagy nedves, sáros lábnyomot továbbra is észrevehetnek. 
 
A boltíves, kőfalas-kőpadlós folyosó körülbelül 1,5 méter széles, 2,5 méter magas, és min-
tegy 200-250 méter hosszan vezet, végig enyhén lejtve, és balra ívelve. Az irányérzéküket 
hamar elvesztik, akár már a folyó medre alatt is járhatnak (és igen, pontosan ott vannak). 
A folyosó eleje dísztelen, azonban mintegy 150 méter után a falain már reliefek, dombor-
művek bukkannak fel. Emberalakokat ábrázolnak, démonokat, harcoló alakokat, egy kar-
dot, amelyhez láncon lelkek kötődnek, hatalmas hajókat, amelyek lángolnak, kőköröket. 
Hacsak nincs valakinek crantai nyelvismerete, vagy mesterfokú Legenda vagy Történelem 
ismerete (-2-es Tulajdonságpróba), akkor kicsi az esélye, hogy rájöjjenek, hogy ezek ne-
gyedkori crantai művészek művei, legalább 15-20 ezer évesek, és egyfajta temetkezést 
írnak le, megelevenítve a sírhelyen elhelyezett személy tetteit. 
 

A domborművek és reliefek vonalai és árnyékai között, lévén pénzérme nagyságúak, szinte 
észrevétlenül (-3 Érzékelés annak, aki 2 ynevi lábon (2 méteren) belül megközelíti, hogy 
észrevegye), bújnak meg azok az ősi crantai Kisugárzó varázsljelek (felismerésükhöz lega-
lább sikeres, -2-vel dobott Mágia használat vagy Rúnamágia próba szükséges), amelyek 45-
55E-s (A KM választ a kettő érték között a karakterek ismeretében)  - karakterek ellenállás 
dobása AME+k10 - Rettegés és Gyanú varázslatokat  sugároznak, amely mindenkire hatás-
sal lehet, aki a folyosón van, és 1 ynevi lábra (1 méterre) megközelíti valamelyiket. A Gya-
nú varázslatnak nincs azonnal érzékelhető hatása, ez lassan, néhány kör alatt bontakozik 
ki. A Rettegés varázslat – amennyiben az ellenpróba nem sikerült - azonnal érezhető, mert 
zsigeri félelem tör rá az áldozatára. 
 
Ha a varázsjelet megtörik, utána már nem működik (hogy ez a megoldás lehetséges, ahhoz 
Mágia használat vagy Mágiaismeret képzettség szükséges), akire azonban már hatott, az 1 
órán keresztül annak hatása alatt marad. A Rettegés varázslatnál ebben az esetben csak a 
megváltozott harci módosítók maradnak meg, a menekülési kényszer a jel megtörésével 
megszűnik. 
 
A folyosón összesen 1 db Gyanú és 2 db Rettegés varázslat működik. Először a Gyanú 
varázslattal találkoznak, ekkor valószínűleg még nem figyelnek fel rá, így többen is a 
hatása alá kerülhetnek. Ezt követően várhatóan már jobban odafigyelnek, így lehet, hogy 
a Rettegés szimbólumokat már időben ki is iktatják. A varázsjelek között 15-30 méteres 
távolságok vannak. 
 
Ezeket a varázsjeleket még a sírrablók elleni védekezésül készítették az ősi crantai meste-
rek, és csak azokra hatnak, akik „nem kaptak meghívást”, hogy beléphessenek a sírboltba. 

 

Gyanú: „Tudatalatti érzelmeket befolyásoló varázslat, mely azonban nagyon is tudatos 
formában ölt testet. Áldozatai bizalmatlanná válnak mindenkivel szemben, nem lesznek 
hajlandóak együttműködni még saját társaikkal sem – minden cselekedetükben ismeretlen 
fenyegetést vélnek felfedezni. (A KM le is írhatja, hogy mit látnak bele valamely – egyéb-
ként teljesen ártalmatlan – szituációba).” (Első Törvénykönyv 213. oldal) 
 
A hatása alá került karakterek vérmérsékletüktől függően reagálnak, amely harci helyzet-
ben akár fizikai erőszakig is terjedhet. KM, legyél te a kisördög, aki a fülükbe suttog. 

 

Rettegés: „A varázslat hatására (…) félelem járja át az áldozatok szívét, az iszonyat való-
sággal megbéklyózza tagjaikat. Lehetőségeikhez mérten a legsebesebben menekülnek, és 
ha sarokba szorulnak, a Harc félelem hatása alatt  módosítóival harcolhatnak, vagyis Ké: -
15, Té: -10, Vé:+5 Cé: -20.” (Első törvénykönyv 213. oldal) 
A jel megtörésével a menekülési kényszer megszűnik, azonban a harci módosítók 1 órán 
keresztül még megmaradnak. 

 

A kisugárzó varázsjeleket 
1E-s Leplezés fedi, ezért 
csak abban az esetben 
érzékelhetőek időben, ha 
a boszorkányok és bo-
szorkánymesterek lega-
lább 2E-s Mágia felfede-
zése varázslatot használ-
nak.  
 
A papok Veszély érzéke-
lése (2 méteren belül) 
vagy Érzékelés-mágia 
varázslata jelzi a jeleket. 
 
A leplezés miatt a varázs-
ló zónája sem jelzi a 
jeleket, csak Fürkészéssel 
lehetne azokat érzékelni. 
 
A Szent fény csak akkor 
jelez, amikor a pap, vagy 
az azt hordozó személy 2 
méterre megközelítette a 
kisugárzó varázsjelet 
(mivel innnentől jelent rá 
veszélyt). 
 
Mivel ezek a hatások 
nem Átkok, ezért az 
esetlegesen viselt  papi 
Áldás nem véd velük 
szemben. 

Bár Gyanú és a Rettegés 
varázslatok a boszor-
kánymágia leírásánál 
találhatóak, crantai 
mágia hozta őket lére, 
ezért az itt leírtak szerint 
működnek. 
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A folyosó végét egy vörös kőből készült domborműves kőlap zárja le. A dombormű egy 
crantai, démonsisakos harcos-mágus emberalakot ábrázol, akinek a kezei ujjakkal felfelé, 
tenyérrel előre néznek az ágyéka előtt, a hüvelyujjak összeérnek. A harcos alakja körül, 
mintha a hátterében lennének, démonalakok, kyr légiósok, tűz, özönvíz és háború képei, 
valamint egy fátylakba öltözött nőalak, akinek nem lehet az arcvonásait kivenni (és akinek 
holdsarló lebeg a feje felett). Az alak mellett jobb és bal oldalon is, csípő magasságban 
egy-egy emberfejnyi crantai szimbólum, ami leginkább az azték szimbólumokhoz hasonlít. 
A kőlapon körben crantai írásjelekkel szöveg olvasható. 
Az ajtón kilincs, zár nem található, és pereme tökéletesen érintkezik a fallal. 
 

Ahhoz, hogy felismerjék, hogy a harcos egy crantai, illetve az írásjelek és a szimbólum 
crantaiak, Történelem vagy Legendaismeret próbát kell tenni -2-vel. A szimbólumok felis-
meréséhez és az írott szöveg elolvasásához Ősi nyelv (crantai) ismerete szükséges.  

 
A jobb oldali szimbólum egy farkába harapó kígyót vagy sárkányt formáz. Jelentései: Örök 
élet, az élet körforgása, élőből halott, halottból élő. A szimbólum neve Vtah. 
A bal oldali szimbólum egy hiénát ábrázol. Nin-Su-Tarra, az örökkön meddő hié-
naistennőnek, a halál és túlvilág úrnőjének jele. 
 
Az ajtón körbefutó írás fordítása:  
Tiszteld az őst, tiszteld a hőst, aki eltávozott és mégis köztünk jár. Tiszteld és kérd áldását 
Ashúr Béerádnak, a hadvezérnek, a mágusnak, a hódítók rémének, a Fiúnak, az Úrnak és a 
Holdúrnő Szeretőjének. Ami volt, az lesz. Ami van, az a múlt és a jövő. Egy napon az eltávo-
zottak újra köztünk járnak. Egy napon Cranta újászületik. 
  

Kétféleképpen lehet bejutni: 
 

Az ajtó betörésével (ez lehet fizikai hatás vagy mágia, azonban mind a kettő hanggal is 
jár). Az ajtó súlya 150 ynevi font (kg), az STP-je 150, a sebzés szorzója* elemi tűz ellen 
1/10, fagy ellen 1/10, ütés ellen ¼. Normál tűzzel és elektromossággal nem sebezhető. 
 
*Ennyivel kell a sebzést szorozni a tényleges sebzéshez. Tehát pl 8 pontnyi ütés sebzés 2 pont tényleges sebzést 
jelent, 10 pontnyi elemi tűz sebzés 1 pontot. Az eredményt mindig lefelé kell kerekíteni, de minimum 1. 
 

A fentiekből is látszik, hogy hosszú, izzasztó és fáradtságos munka lesz áttörni, de ha nem 
találnak más megoldást, akkor nem marad más lehetőségük. 

 

A másik módszer, ha rájönnek arra, hogy tiszteletüket kell kifejezni az eltávozott felé, és az 
áldását kérni, ami úgy zajlik, hogy valakinek le kell térdelni a domborművön lévő alak elé, a 
homlokát a tenyerébe támasztani (mintha csak áldását kérné), illetve egy-egy kezével 
megérinteni a két szimbólumot (mintha csak megtámaszkodna rajtuk). 
 
Ilyenkor ugyanis, ha a tenyereket támasztja valami, akkor a két szimbólum benyomhatóvá 
válik (addig nem lehet őket benyomni, mivel a tenyér nyomására oldódik egy belső zár. 
Addig mintha szerves részei lennének a domborműnek, nem látszik körülüttük vágat stb, 
bár erről az árnyékok is tehetnek, úgy van a dombormű kidolgozva). A tenyér egyáltalán 
nem nyomódik be, mögötte egy üreg van a kőben, ahol egy nyomásérzékelő működik.  
Így ha valaki egyszerre nyomást fejt ki a két tenyérre és a két szimbólumra, ugyanazt az 
eredményt kapja. 
 
Ilyenkor a falból recsegő, ropogó hang hallatszik, némi por hull a mennyezet felől, és bein-
dul egy, a falba épített csiga- és fogaskerék rendszer, amely felemeli az ajtót. 
 
Erre rávezető lehet – mivel az évezredek során nem nagyon használták, ezért nincs látha-
tóan megkopva sem a két szimbólum, sem pedig a szobor tenyere – egy -4-es Érzékelés 
próba, amely során a két szimbólum tövénél is nagyon halovány, alig észrevehető karcolá-
sok fedezhetőek fel. 

 

A domborművön látható 
képet és a szimbólumkat 
akkor részletezd, ha 
konkrétan rákérdeznek, 
megvizsgálják, addig csak 
egy általános leírást 
kapjanak. 

Ha van a karakterek 
között bárd, és Élő tör-
ténelmet varázsol az 
ajtóra az elmúlt órára, 
akkor láthatják, ahogy 
vagy tucatnyi  fegyveres 
és sámánszerű alak megy 
végig a folyosón, három 
lányt cipelve, lökködve, 
és azt is, ahogy egyikük 
az ajtó elé térdel, homlo-
kát a tenyereknek tá-
masztja, kezeit valahová 
az ajtón (nem látszik 
pontosan), és az ajtó 
kinyílik. 
A kép nem tiszta, mivel 
az érkezőknek csak egy 
fáklyájuk volt, ezért 
inkább csak alakokat, 
árnyakat látnak. 
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Az ajtón túl egy boltíves, kör alakú, 20 méter átmérőjű sírboltba jutnak, amely közepén 
kettő kőszarkofág áll, az egyiken egy páncélos férfi, a másikon egy törékeny nő alakja. A 
páncélos ugyanaz a démonsisakos férfi, aki az ajtón is látható volt, a nőalak egy mai 
szemmel is földöntúli szépség, aki fátyolruhában van kifaragva (igencsak élethűen), feje 
mellett egy holdsarló. 
 
A szarkofágok körül több (összesen 6) mumifikálódott holttest is található, akik láthatóan 
harcban estek el. A ruházatuk szabása (bőr és posztóruha), a fegyvereik kialakítása és 
díszítése (hosszúkardok, tőrök), valamint a vértezetük (kivert bőrvért, láncing, pikkelyvért) 
réginek, antiknak tűnik. Valamennyien férfiak, egyikük láthatólag mágiahasználó (rajta 
sötétkék csuklyás köpönyeg van) volt. 
 

Nyomolvasással (-2 a próbához) megállapítható, hogy egymással harcolva, egymás fegyve-
reitől estek el. Ha valaki rendelkezik mesterfokú Legendaismeret  vagy Történelemismeret 
képzettséggel, az megállapíthatja, hogy ez a ruházat stb. mintegy háromezer évvel ezelőtt 
volt jellemző, Psz. 800-1100 év körüli. Godora bukása és Alidar alapítása tehető erre az 
időszakra, illetve ekkoriban volt Eren támadása Doran ellen, és Eren Haonwell ellen folyta-
tott háborúja is ekkor zajlott (ekkor került Raveen is Erenhez), továbbá 1000-ben érkezett 
az Égi Szentély Pyarron egére. 

 

Mivel a karakterek benne vannak férfi szarkofágban lévő álomkristály zónájában, ezért 
miután az erv nemes testében lévő lélek észleli a betolakodókat (karakterek), első lépés-
ként feltámasztja a szakrokfágok körül heverő holttesteket, hogy végezzenek a karakte-
rekkel.  
Amikor a varázslat kialakul, akkor halk éteri dallam járja be a sírboltot, amely a férfi 
szarkofágjából hallatszik. A dallam magával ragadó, fennséges.  
Nem komoly ellenfélnek szánja őket, de ahhoz elégnek, hogy lelassuljanak – hiszen amíg 
harcolnak, addig sem tudnak mást csinálni -, és ne zavarják meg a zajló szertartást. Erre a 
karakterek sírboltba érkezését követő 1k6+2. körben kerül sor. 
 
Zombi (zaurak) (6): Ké: 16 Té: 50 Vé: 65 Sebzés: 1K10 Ép: 15 Fp:nincs SFÉ: 2 (láncing, kivert 
bőrvért) Hosszúkarddal harcolnak. Ha a kard megsemmisülne, akkor sebzésük 1k6. AME: 
Immunis MME: Immunis Mérgek: immunis 
(A zombikról bővebb leírás a Bestárium 2. 97-98. oldalán). 

 
A két szarkofágon kívül csak kettő páncélos, szárnyas sisakos alak áll a falak mellett. Mind-
kettő alak egy-egy másfélkezes hosszúkardon támaszkodik. (Ha akarják, szétverhetik a 
páncélokat, bennük mumifikált testek vannak, amiket szintén szétverhetnek. Hacsak el 
nem égetik el a testeket, ennél többet nem tudnak ártani nekik.)  
 

Lehet, hogy a játékosok crantai kóborlókra gyanakodnak, de ezek nem azok. Bár, honnan is 
tudhatnák. Ezek valójában Őrzők. Ha megbolygatják valamelyik szarkofágot (tehát ha 
például megkísérlik eltolni a tetejét valamelyiknek), akkor az Őrzők teste 1 kör alatti helyre 
áll a vértjükkel együtt (kivéve, ha elégették a testeket), a fegyverük pedig a kezükben te-
rem, és a karakterekre támadnak. 
 
Őrzők (2): Ké: 25 Té: 110 Vé: 120 Sebzés: 2k6+2 Ép: 35 Fp:nincs SFÉ: 4 (bronz teljesvért) 
Másfélkezes karddal harcolnak. Ha a kard megsemmisülne, akkor páncélkesztyűs kézzel, 
amelynek a sebzése 1k6+2. AME: Immunis MME: Immunis Mérgek: immunis 
(Az őrzőkről bővebb leírás a Bestárium 2. 89-90. oldalán).  

 
A falakon körbe dombormű fut, amely elmeséli a sírban elhelyezett személy élettörténet-
ét. (Megszületik, felnő, tanul, harcol, szeret, gyermekek, dicsőség, lépcsős piramisok, hódí-
tók, háború, győzelmek, vereségek, asszony alak holdsarlóval stb…) A domborművek kö-

A crantai sírbolt 

A sírboltban egyedül a 
férfi kőszarkofágjából 
érzékelhető mágia. 
 
Az őrzők élőholtnak 
számítanak, és csak akkor 
érzékelhetőek  az élőhol-
takat jelző mágiával, 
amikor már aktívak. 

A holtakat élőholtként 
feltámasztó crantai 
mágia hasonlóan műkö-
dik, mint a papok Holtak 
megelevenítése varázsla-
ta az Első Törvénykönyv 
176. oldalán. 
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Ha van nekromanta a 
karakterek között, és át 
kívánja venni az uralmat 
az élőholtak felett, akkor 
meg kell érte küzdenie 
Ashúr Béeráddal. Ez (a 
varázslat létrehozása és a 
mana pontok elköltésén 
túl) egy Akaraterő ellen-
próba (Ashúr Akaratereje 
17), és körönként kell rá 
dobni. Minden körben az 
irányítja az élőholtakat, 
aki az adott körben meg-
nyerte a próbát. 



zött egy-egy fáklyatartó is található, amelyek azonban most üresek. Sőt, a falon sincsenek 
korom nyomok, mintha sosem használták volna őket. 
A boltíves sírbolt túloldalát egy hasonló kőajtó zárja le, mint amilyenen beléptek, a nyitá-
sának a módja is ugyanaz. A rajta szereplő crantai nyelvű szöveg azonban jóval rövidebb.  
 
Jelentése a következő:  
Üdvözlet a holtaknak, kik újra közöttünk járnak, mert bár a test halandó ám a lélek Örök. 
Dicsőség nektek. Hála nektek. Szolgálunk titeket utolsó vérünkig. Üdvözlünk téged kiválók 
legkiválóbbja, Ashúr Béerád. Vezess minket dicsőségre. 
 
Az ajtó elég vastag ahhoz, hogy a túloldaláról – ha fülelnek – ne halljanak semmi zajt, illet-
ve az ajtó alatt sem szűródik át a túloldalról semmiféle fény. 
 
 

Álomkristályok 
 
Mind a kettő szarkofágban egy-egy crantai álomkristály található. Lélek csak az egyikben 
van (a férfiében, aki Ashúr Béerád volt), bár jelenleg az is éppen az ereni nemes testében 
tanyázik, és a szertartást felügyeli (bővebb információ a kaland végén, a Történet háttere 
részben.)  
A másik álomkristály (amely a női szarkofágban van) nem lett időben befejezve, ezért a 
gazdája halálakor a lélek nem tudott beköltözni a kristályba. 
 

Az álomkristályokról mesterfokú Legendaismeret (-2) vagy Történelem (-2) vagy Vallásis-
meret (-3) képzettség próbával lehet fogalma a karaktereknek.  
 
Álomkristály: Ké: 25+fegyver (55) Té: 35+fegyver Vé: 96+fegyver Sebzés: fegyvertől függ 
Ép: 20 (testté) Fp: (ha testben van, a testté) SFÉ:amit a hordozótest visel 
AME: 140 MME: 170 Mérgek: immunis 
Pszi Pont: 65 Mana pont: 80 
(Az álomkristályról bővebb leírás a Bestárium 2. 8-10. oldalán. Kérek minden kalandmes-
tert, hogy tanulmányozza át).  
 
Az Álomkristály harcmodora: 
Amíg az ereni nemes testében van, addig Ashúr Béerád főleg elemi mágiát használ, akár az 
összes manapontját is beleadva egy-egy támadásba vagy védekezésbe. Ha elfogynak a 
manapontjai, és az embrei már halottak, vagy haldokolnak (addig nem) akkor nem foglal-
kozik a körülötte lévőkkel, kisajtolást használ (ezzel is ártva a támadóinak). 
 
Ha a gazdatest (ereni nemes) meghal, akkor a lélek visszakerül a kristályba. Ebben az eset-
ben mentálmágiával megkísérli megszállni az egyik karakter testét (keresi a leggyengébb 
védelműt), és átvenni felette az uralmat. Ha sikerült, akkor újra tud elemi mágiát használ-
ni. Ilyenkor a karaktereknek egy saját társukkal gyűlik meg a baja.  
(Hogy ne maradjon ki, nyugodtan kijátszhatja ezt az érintett karaktert, dobhatja ő a táma-
dó dobásokat, és ebben az esetben eldöntheti, hogy milyen varázslatokat használ). 
Ebben az esetben ha a test elájul, vagy meghal, újabb célpontot keres magának. 
 
A fentiektől csak abban az esetben van eltérés, ha a játékosok már az elején nekilátnak az 
álomkristály(ok) elpusztításának, mivel ebben az esetben az ereni nemes és a későbbiekre 
tervezett ellenfelek is a sírboltba sietnek, hogy megvédjék a kristályokat. Természetesen a 
szertartás a közeli teremben tovább folyik ezen idő alatt is. 
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A sirboltból az ajtó erre a teremre nyílik. Méretében körülbelül ugyanakkora, mint a 
crantai sírbolt volt, ahhoz hasonlóan márványfalú, hasonlóan bolítves terem. Padlójára 
faltól-falig egy varázskör van felfestve, a falakon égésnyomok, koromcsíkok, mintha tűz 
vagy villámmágia pusztított volna idebent. Az égésnyomok miatt sok helyen értelmezhe-
tetlenek a fali színes mozaikok, amelyek lényege „Ne zavard meg a holtak nyugalmát”. 
 
A jobb oldali fal közepén egy felfelé vezető lépcső indul, továbbá a szemben lévő falon is 
van egy nyitott ajtó, ahonnan vöröses fény sugárzik ki, és odabentről több torokból torz-
nak tűnő kántálást hallanak. Szinte érződik az egyre sűrűsödő mágia a levegőben, még a 
nem mágiahasználók is libabőrösök lesznek, feláll a tarkójukon a szőr.   
 
Az egyik sarokba hasonló öltözetű tetemek (3) vannak összehordva, mint amilyeneket a 
sírboltban is találtak, azonban hogy mi végzett velük, vagy ők is egymással végeztek-e, azt 
nem tudni. A támadó testének mindenesetre nincs jele. 
 

A varázskört megvizsgálva egy hozzáértő Mágiahasználat képzettséggel felismeri, hogy ez 
egy olyan démonidéző varázskör, amelyet az aktivált, ha egy élő belelépett. Egy egyszerű 
Érzékelés dobással észre lehet venni, hogy a varázskör sérült, így most már hatástalan. 
Valószínűleg a megidézett démon (ez volt az Őrző) végezhetett a sarokba összehordott 
holttestekkel, akiknek feltehetően a társai hatástalaníthatták a mágikus rajzolatot.   

 
Sok idejük azonban nincs nézelődni, mert – hacsak nem álltak neki korábban megsemmisí-
teni a crantai álomkristályokat – vagy fél tucatnyi alak támad rájuk abból a helyiségből, 
ahonnan a torz kántálás és a vöröses fény is kisugárzik. Illetve, csak hogy nagyobb legyen a 
felfordulás, a sarokban lévő három tetem is életre kel, és a karakterekre támad. 
 

A támadók főleg ervek, néhány toroni, bőrruhát, köpenyt, bőrvértet, láncinget viselnek, 
most valamennyien hosszúkarddal küzdenek, bár a harc első körében ketten is lövést ad-
nak le könnyű nyílpuskával a játékosok karaktereire. Ezt követően részükről is csak közel-
harc zajlik.  
 
Ha a támadók közül valaki meghal, az a következő körben zombiként támad fel, és foly-
tatja a harcot, azonban már a zaurak harcértékeivel!!! 
 
Támadók (6 fő): Ké: 38 Té: 72 Vé: 115 Sebzés: 1k10 Ép: 10 Fp: 38 SFÉ: 2 (bőrvért) 
Hosszúkarddal harcolnak. CÉ: 35 (könnyű nyílpuska) Sebzés: 1k6+1 AME: 21 MME: 22 
(épített statikus pajzs) 
 
Zombi (zaurak) (3): Ké:16 Té: 50 Vé: 65 Sebzés: 1K10 Ép: 15 Fp:nincs SFÉ: 2 (láncing, kivert 
bőrvért) Hosszúkarddal harcolnak. Ha a kard megsemmisülne, akkor sebzésük 1k6. AME: 
Immunis MME: Immunis Mérgek: immunis 

 
A jobb oldali fal közepétől felfelé induló lépcső körülbelül 20 méter után egy olyan ajtóban 
ér véget, mint amilyenen keresztül bejutottak a sírboltba, azonban most ez sincsen zárva. 
Innentől egy enyhén emelkedő folyosó vezet tovább mintegy 200 méteren keresztül, 
amely kőfalban végződik. A folyosót ugyanúgy domborművek és reliefek borítják, amelyek 
között szintén megtalálhatóak a Gyanú és a Rettegés kisugárzó varázsjelek. A folyosó vé-
gétől mintegy 50 méterre a mennyezeten egy csapóajtó van, amely most le van csukva. Ha 
ezen felmennének, akkor a DiVerian nemesi ház családi kriptájába jutnának, ott pedig az 
első DiVerian kőszarkofágjába. Ennek teteje könnyen elmozdítható, ez végülis egy rejtekaj-
tó, amely a lejáratot álcázza. 
 
 
 
 

Az Őrző Csarnoka 
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A crantai sziklamágia, amelynek feladata a mágus-papok hatalmának kiterjesztése és a 
mágikus erő, a natah potenciáljának hatványozása volt, elveszett az idők folyamán, bár a 
Quiron-tenger déli partvidékétől kezdve egész Észak-Yneven találni az időjárás és az évez-
redek által megviselt, azonban máig fennmaradt olyan negyedkori romokat, amelyek kü-
lönös kőköröket, sziklasorokat formáznak. Még az itt élő átlagember is tudja, hogy ezek a 
crantai időkből származnak, még ha arról nincs is fogalma, hogy kik is voltak azok a 
crantaiak. 
 
A legtöbb kőkör meghatározott céllal épült, határain belül egy-egy varázslat vagy mágikus 
hatás sokkal hatékonyabban működött. Van, amelyen belül gyorsabban múlt az idő, az 
oda belépő egy nap alatt akár éveket is öregedhetett, volt, amelyen belül örök volt a ta-
vasz, és volt, amelyekben megvékonyodott az élőket a holtaktól elválasztó határ, és köny-
nyebben elérhetőek voltak a túlvilági lelkek és a démonok. 
 
Annak az ajtónak a túloldalán, ahonnan a kántálás hallatszik, illetve a vöröses fény árad 
egy boltíves, kör alakú terem található, amelynek átmérője legalább 20 láb (méter), és 
amelyben a falak mellett körbe egy ilyen speciális céllal épített kőkör helyezkedik el, mé-
ternyire a talajba süllyesztve, ahové lépcső vezet le. A levegőt vékony füst tölti meg, 
amelyben mindenféle egzotikus illat keveredik. Ez a körben elhelyezett füstölőkből árad. 
 
A sziklaoszlopokat ékíráshoz hasonló vésetek díszítik, amelyek most vörös fénnyel izzanak. 
A padlóra kettő szabályos háromszögből formált hatszög van felfestve. Az egyik három-
szög valamennyi csúcsán egy-egy meztelenre vetkőzött férfi áll kántálva, karjaikat a ma-
gasba nyújtva, akinek a testére különféle szimbólumok vannak felfestve, amelyek vörös, 
fehér és sárga fényben izzanak. Fejüket is a mennyezet felé emelik, szemeiknek csak a 
fehérje látszódik, látszik, hogy valamilyen transzállapotba kerülhettek. A kezük meg van 
vágva, ahonnan vér csorog a padlón lévő vájatokba, amelyek azt középre, egy rajzolathoz 
vezetik. 
 

Mágiaismeret (sámán) birtokában a karakterek felismerhetik, hogy sámánok, és valami-
lyen idéző szertartás folyik, bár hogy mi, az még mesterfokkal is ismeretlen. 

 
A másik háromszög minden csúcsán egy-egy révületbe esett nő fekszik. Egy elf (Ariawen), 
egy kyr (Kirian) és egy számukra ismeretlen ork nőstény. Mind a hárman meztelenek, tes-
tükre szintén rajzolatokat festettek, amelyek most vérvörösen izzanak. Bár nem valószínű, 
hogy a bejáratból látszik, de mind a három lány nyakán ott található a holdsarló anyajegy. 
A lányok karjain és lábán sebeket ejtettek, amelyekből vér csorog. Még mind a hárman 
élnek. 
 
A vért a padlóba vésett, nagyon vékony vágatok vezetik el a terem – és a hatszög –
közepére, ahol egy varázskört rajzolnak ki, amelynek közepén egy szintén révületbe esett, 
és szintén meztelen erv nő fekszik, aki a fiatal lányokkal ellentétben a 30-as évei közepén 
járhat, és a testét semmiféle rajzolat nem borítja. Sötét haja szétterül körülötte, szép ar-
cán nyugalom. A nő körül egyre erősödő vöröses izzás látható a levegőben. 
 

Ha esetleg látták korábban a nap folyamán a városban, akkor a nőben felismerhetik a 
DiVerian nemesi ház úrnőjét, akinek az arcvonásai – ha most jobban megnézik, mivel legu-
tóbb csak futólag láthatták – megszólalásig hasonlítanak arra a nőére, aki a sírboltban lévő 
szarkofágra van faragva. Bár az vagy 15 ezer évvel korábban készült. Ez egy -2-es Érzékelés 
próba.  
 
Persze a karakterek bejutását mindenáron meg akarja akadályozni a DiVerian nemesi ház 
fejének, Thyr DiVeriannak a testét most uraló crantai mágus-pap, Ashúr Béerád. 
Aki persze csak abban az esetben tartózkodik most itt, ha a karakterek korábban nem 
álltak neki az álomkristályok elpusztításának. Ha igen, akkor lásd a korábbiakban leírtakat. 
 

A crantai kőkör terme 
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Thyr DiVerian (Ashúr Béerád) 
 
A negyvenes évei elején járó erv nemes fajának ideális példánya, magas, karcsú testalkatú, 
mozgása mint a nagyragadozóké. Most is a legjobb anyagokból készült zöld és rézszínű 
ruhát visel, amely feszül kisportolt alakján. Arcéle nemes, haja sötét, halántékánál már 
deresedik, szemei acélszürkék. Derekén fegyveröv, rajta hosszúkard. Roszdabarna kabátot 
visel, amelynek egyetlen díszítése a mellrészén a DiVerian ház griffmadaras címere. 
 
Ké: 35 (55) Té: 71 Vé: 121 Sebzés: 1k10+1 Ép: 12 Fp:60  SFÉ: 1 (fegyverkabát) 
Hosszúkarddal harcol. AME: 140 MME: 170  
Max Pszi-pont: 70  
Max Mana-pont: 80 (jelenleg 30, mivel a kettő élőhalott feltámasztás elvett tőle 50 Mp-t). 
 
Thyr DiVerian (Ashúr Béerád) harcmodora 
 
Amikor látja, hogy közelednek a karakterek, akkor először 24 Mana-pontért létrehoz egy 
Tűzfalat a terem bejáratánál (ennek a sebzése 6k6 és 6 körig marad fenn), illetve létrehoz 
magán 6 Mana-pontért egy 6 SFÉ-s Elemi erő aurát, amely 2 körig védi. 
 
Ebben a kettő körben 27 Pszi-pontért Kivonást csinál, és így visszatöltődik mind a 80 
Mana-pontja. Ha vissza tudta tölteni a Mana-pontjait, akkor egy Tűzkitörést varázsol a 
karakterek közé 40 Mana-pontért (10k6), ha fennmarad a tűzfal, akkor újabb Tűzkitörést 
varázsolt 40 Mp-ért (újabb 10K6), majd ismét Kivonást csinál 27 Pszi-pontért. 
 
Ha a Tűzfalat valahogy a karakterek hatástalanítják, akkor egy erősebb, 10 SFÉ-s elemi erő 
aurát varázsol magára, és megindul kifelé a teremből, hogy elcsalja a rituálétól a karakte-
reket. Ekkor, mivel nem hátrál, csak +25-öt kap a védő értékéhez (Vé: 146), mint védekező 
harc. 
 
Ha bármilyen módon harcképtelenné teszik, vagy a test súlyos sebet kap, esetleg nem 
képes varázsolni, mivel folyamatosan nyomás alatt tartják, akkor a lélek elhagyja a testet, 
és az újra Thyr DiVerian uralma alá kerül. Ahhoz, hogy a  karakterek ezt az első körben 
azonnal észrevegyék, egy sikeres -2-es Lélektan próba kell, a következő körtől a zavaro-
dott viselkedése már nyilvánvaló, így aki megdobja a Lélektan próbáját, vagy -2-vel az 
Érzékelését, azonnal észreveszi a változást. Thyr DiVeriannak ebben az esetben sejtelme 
sincs, hogy mi történt vele. Sőt, az elmúlt 15 évről sincs semmi emléke. 
 
A testet elhagyó lélek visszatér az álomkristályba, ahol – ha nincs mana pontja, vagy nem 
elegendő - 16 pszi pontért kisajtolást csinál (aki benne van a 20 méteres zónájában - vagyis 
hacsak be nem mennek a kőkör termébe, akkor mindenki - az 4k6 Fp-t sebződik), és vissza-
tér a 80 Manapontja.  
 
Ezt követően megkísérli megszállni az egyik karakter testét, akinek 50 ME ellen kell mentá-
lis ellenállást tennie (MME+k10). Ha a kiszemet célpont mentális ellenállása erősebb len-
ne, akkor az első próbát követően először egy Auraérzékelés, hogy megvizsgálja a pajzsok 
erősségét, majd egy Pszi bontással megkísérli meggyengíteni annak dinamikus pajzsát, 
vagy ha az nincs, akkor Pszi ostrommal lerombolni a statikus pajzsot.  
 
Ha megszállta valamelyik játékos karaktert, akkor minden körben Akaraterő próbát tesz-
nek egymás ellen (Ashúr Béerád akaratereje 17). Amelyik körben a lélek nyer, akkor tet-
szés szerint cselekszik, amikor a karakter, akkor abban a körben a karakter dönti el, hogy 
mit csináljon. 
Hogy ne maradjon ki, nyugodtan kijátszhatja a játékos az érintett karaktert akkor is, ami-
kor azt Ashúr Béerád uralja. Dobhatja ő a támadó dobásokat, és ebben az esetben eldönt-
heti, hogy milyen varázslatokat használjon. 
Ha a megszállt test elájul, vagy meghal, újabb célpontot keres magának. 
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Ha van tűzvarázsló a 
játékos karakterek kö-
zött, és ezt a crantai 
boszorkányúr észleli 
annak cselekedetei és 
varázslatai alapján, akkor 
onnantól fogva nem 
tűzmágiát, hanem más 
elemi mágiákat fog al-
kalmazni a karakterekkel 
szemben. 

Ha már minden veszni 
látszik, tehát a rituálé 
megszakadt, az embereit 
legyőzték, és nekiláttak 
az álomkristályok elpusz-
tításának, akkor crantai 
lélek dönthet úgy, hogy 
elrejtőzik az egyik jelen-
lévő testében (aki lehet 
akár karakter, akár vala-
melyik érkező inkvizítor),  
átveszi felette az ural-
mat, azonban ezt ekkor 
már nem nyilvánítja ki.  
Azt reméli, így talán lesz 
lehetősége a jövőben 
újra kezdeni mindent… 
 
Persze, a szemfüles 
játékosok gondolhatnak 
erre a lehetőségre is. 
Ahhoz ugyanis, hogy a 
crantai lelke a köztes 
síkra kerüljön, pont az 
álomkristályban kell 
lennie annak elpusztítá-
sakor. De a lelke akár 
csapdába is ejthető. 



A rituálé megszakítása viszonylag egyszerű, bár egy Csendvarázslat nem oldja meg. Ebben 
az esetben ugyanis csak az egyik sámánt lehet elhallgattani (mivel 3 méter a varázslat 
hatósugara), a másik kettő folytatja a kántálást. Ebben az esetben a rituálé nem szakad 
meg, csak később bontakozik ki. 
 
Ahhoz, hogy a rituálé megszakadjon, végezni kell mind a három sámánnal. Ez most vi-
szonylag egyszerű, mivel védtelenek, így kézifegyverekkel is könnyedén lemészárolhatóak. 
Az nem elég, ha csak leütik őket, mivel a vérük ezután is táplálja a rituálét, amelynek a 
végén amúgy is meghaltak volna, és ezzel tisztában is vannak. Életüket adták volna a Hold-
asszony megidéséért. 
 
Ahogy a három sámán meghal, szinte azonnal megszakad az idézés. Egy éteri sikoly hallat-
szik, amelybe mindenki beleborzong, és mindenkit elemi félelem jár át. Ebben a sikolyban 
egyarán van kétségbeesés, csalódás, düh, harag és a bosszú ígérete. 
 
 Az oszlopokon elhalványulnak a vörös rajzolatok, a lányok magukhoz térnek, felzokognak, 
bár alig vannak maguknál (már csak 1 ÉP-je van mindegyiknek, alig 1 percre vannak a ha-
láltól).  
 
A teremben, amelyben eddig kellemes meleg volt, elkezd lehűlni a levegő, néhány perc 
múlva már látszik a lehelletük, és dér is megjelenik a köveken. 
 
A varázskör közepén is magához tér a nemesasszony, akinek láthatóan sejtelme sincsen, 
hogyan került ide, az utolsó emléke, hogy a férjével kora este azt tervezték, hogy megnézik 
a felvonulást.  
 
 
 
 
 
Ez egyfajta Deus Ex Machina a történetben, amely biztosítja, hogy a karakterek lehetőség 
szerint életben maradjanak. Bár, ha olyat tesznek, akkor ez sem menti meg őket. 
 
Az érkező inkvizítorokat bármikor be lehet mesélni a sírboltba érkezést követően, amikor a 
karakterek nagyon megszorulnak. Ők egyfajta felmentő sereg. 
 
Ha a karakterek maguk is boldogulnak, akkor csak a legvégén, az éteri sikoly előtti pilla-
natban esnek be (ekkor már nem jár levonás a közeműködésükért).  
 
A vezetőjük, egy pikkelyvértes, ősz hajú, sebhelyes arcú, kétkezes csatakalapácsot forgató, 
egyik szemén kötést viselő, sokat látott Kyel-pap ekkor meg is jegyzi, hogy  
 

Bár az idézést sikerült megakadályozni, és a rituálé nem sikerült, valami mégis átjött. Ki 
tudja, mi szabadult ezzel rá a világra? 

 
Az inkvizítorokat a Kyel-pap mellett egy Darton-pap, egy Uwel paplovag és tucatnyi kar-
dokkal és számszeríjakkal felszerelkezett, bőrvértes, láncinges katona alkotja, 
valamennyiük az Inkvizítorok Szövetségének vörös-fekete köpenyébe öltözve. Ugyanazon 
az úton érkeznek, mint a karakterek, meglepetés lesz az ő számukra is a DiVerian ház érin-
tettsége. 
 

Ha a harcok alatt érkeznek, hogy milyen kétségbeesett a küzdelem, azt mutassa majd az is, 
hogy a legvégére a tucatnyi katonából csak három marad életben, ők is sérültek, illetve a 
Darton-pap is megtér majd az istenéhez. 

 
Az inkvizítoroktól hallhatnak majd arról is, hogy az elmúlt órában három helyen is démo-
nok bukkantak fel a főszigeten (kettő Tűzköpő  - Morquor -  és egy Pusztító  - Sytix), ame-
lyek az utcákon tombolva, összesen közel száz halottat hagytak maguk után. 

Az Invizítorok Szövetségének érkezése 
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Ahogyan azt a kaland elején is megemlítettem, ez a kaland valójában nem más, mint egy 
tragikus, évezredeken átívelő szerelmi történet, amely éppen a karakterek közbelépésé-
nek köszönhetően nem teljesedhet ki.  
 
Ashúr Béerád mágus-pap és szerelme, Thusa Amra-Héa boszorkány-papnő, akit csak Hold-
asszony néven is ismertek, több mint 16 ezer évvel ezelőtt, háborús időkben született 
Ynev földjére, amikor a Felhőbirodalmakat és az Isteni Földek egykoron gazdag vidékeit 
kyr hódítók seregei dúlták. 
 
Kivették a részüket a háborúból, azonban látták, hogy a vég elkerülhetetlen. Elódázhatták 
még évszázadokig, vagy akár egy évezredig, de egyértelmű volt, hogy a hódítók végül fölé-
bük kerekednek. Ekkor elhatározták, hogy halálukig szolgálják a Nom-Nichaás dinasztiából 
származó mágusfejedelmüket és cranta népét, azonban készültek egy új, közös életre is, 
amelyet együtt szándékoztak eltölteni. 
 
Ekkoriban kezdtek elterjedni az álomkristályok a nagyhatalmú crantai mágusok között, és 
ők is elkezdték megalkotni a sajátjukat. Bár a háború gyakran mérföldek ezreire szakította 
el őket egymástól, és a crantai kapuháló romokban hevert, minden lehetséges időt együtt 
töltöttek, a közös jövőt készítették elő. 
 
A Felhőtartományok északi székvárosa közelében építették meg sírhelyüket egy kisebb, 
sziklás völgyben, amelynek peremén egy kisváros állt (a jelenlegi Raveen elődje), majd 
elterelték a közeli folyót, amely így húszméternyi víz alá rejtette sírboltjukat. A kettő lejá-
ratot jól elrejtették, és amikor a kyrek lerombolták az immáron a folyó szigetén emelt 
crantai várost, ők sem fedezték fel alatta bejáratot, a sírboltból sugárzó mágiát pedig elrej-
tette előlük a folyó vize.  
 
A sírboltba épített kőkörön keresztül bárhonnan képesek voltak odateleportálni, és a kris-
tályukon dolgozni, hogy az készen álljon majdan fogadásukra. 
 
A sors azonban közbeszólt. Thusa Amra-Hea nem tudta befejezni a kristályt, mielőtt egy, a 
hódítók egyik nagyhatalmú papjával folytatott küzdelem során életét veszítette. A bosszú-
szomjas, és gyásztól sújtott Ashúr Béerád pedig hamarosan követte szerelmét, amikor 
viharlovasokat vezetve kyr légiókkal ütközött meg. 
 
Halála pillanatában Ashúr Béerád a kristályba került, azonban egyedül, magányosan, és 
mintegy 17 ezer évig nem is akadt társasága, sejtelme sem volt a világban zajló változások-
ról. Csak egyre emésztő vágyat érzett Thusa Amra-Hea iránt. Ennyi maradt abból, hogy 
majd közösen, más testekbe bújva fedezik fel az új világot, életeket élve le együtt. 
 
Aztán egy napon a kristályba zárt lélek érezte, hogy behatolók érkeznek a sírba. Érezte, 
ahogy a szomszédos teremben lévő varázskör megidézi az Őrzőt, és az a sírrablókra támad. 
Mivel már maga sem tudta mióta ez volt az első alkalom, hogy gondolkodó lények kerültek 
a közelébe, nem hagyhatta veszni őket, ezért megszállta egyiküket, és a varázskör megtö-
rése után segített nekik elpusztítani a megidézett démont. Azután mentális erejével egy-
más ellen fordította a társait, majd egyetlen túlélőként hagyta el a sírt a testben, amelyet 
immáron ő irányított. Így a sír helye titokban maradt. 
 
Meglepte a fenti világ, nyoma sem volt már az egykori fehér hajú hódítóknak, elkorcsolult 
utódaik már csak valaha volt birodalmuk töredékét birtokolták. Nem tudott azonban kár-
örömöt érezni bukásuk miatt. 
 

A történet háttere 
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A sírrablók olyan foszto-
gatók voltak, akik az 
Ereni – Haonwelli háború 
végén, Psz. 902-ben 
bukkantak a sír lejáratára 
Raveen romjai között, 
egy összedőlt ház pincéje 
alatt (a későbbi DiVerian 
palota). A háború vége 
óta tartozik Raveen az 
Ereni Hercegséghez. 



Ashúr Béerád felfedezte a sírja feletti szigeten kiépült, a háborútól romokban heverő vá-
rost, és a világot. Kereste az egykori crantaiak nyomait, és ekkor bukkant rá valamire, ami 
újra értelmet adott az életének. 
 
Kiderült számára, hogy szerelme, Thusa Amra-Hea lelke megrekedt a világok között, és az 
eltelt évezredekben, crantaiak már elkorcsosult leszármazottai és más népek szektái imád-
ták Holdúrnő néven, így tartva életben a lelkét. Ő pedig cserébe alkut kötve velük táplálta 
a hatalmukat. 
 
Ekkor Ashúr Béerád elhatározta, hogy visszahozza szerelme lelkét, és ha ez sikerül, akkor 
úgy élhetnek majd együtt, ahogyan azt egykoron eltervezték. Szerelme befejezheti saját 
álomkristályának megkötését, és utána örökre együtt maradhatnak. 
 
Az általa viselt erv férfi testében dinasztiát alapított hát Raveen városában, a sírboltban 
felhalmozott vagyonból finanszírozva a szükséges költségeket évszázadokon keresztül, 
amíg végül a nemesi ház a saját lábán is megállt. Igyekezett nem kitűnni a többiek közül, 
de elegendő erőt és hatalmat felmutatni, ha szükséges.  
 
Minden generációban visszatért valamelyik családtag teste felett átvéve az uralmat, és 
gondoskodott arról, hogy megfelelő mentális parancsokat helyezzen el a leszármazottak-
ban, hogy azok időnként felkeressék a sírját, és így átvehesse testük felett az uralmat. Ha 
pedig nem volt már szüksége a testre, akkor vagy törölte az emlékeit, és hamisakat ülte-
tett a helyükbe, vagy pedig gondoskodott a test haláláról. Így biztosítani tudta a folytonos-
ságot, mivel a terve kivitelezésre még több mint kettő és fél évezredet kellett várnia. Ekkor 
következett be ugyanis a Sötét Együttállás, amikor lehetősége nyílik terve végrehajtására.  
 
Ezalatt az idő alatt felkutatta, és felvette a kapcsolatot a Holdúrnőt imádó szektákkal, az 
élükre állt, és elkezdte előkészíteni istennőjük visszatérést.  
 
Ehhez szüksége volt olyan szűzekre, akiket a Holdúrnő megérintett, és akik a megfelelő 
időben érik el nagykorúságukat. Ez volt a legnehezebb kihívás, azonban a mágia ebben is 
segítette, így végül sikerül a nyomukra bukkannia. Minden generációban több tucatnyian 
születtek ugyan, akik viselték a Holdúrnő érintését, azonban csak kevesek, akik pontosan a 
megfelelő időben látták meg a napvilágot. De sikerrel járt, rátalált a szükséges három 
lélekre. Volt, akit álmokkal környékezett meg, volt akiket elraboltatott, hogy a rituáléra 
Raveenbe legyenek. 
 
Az évezredek alatt átalakította a sziklakört is, amely egykoron kapuként szolgált azért, 
hogy Ynev bármely pontjáról oda jussanak, most arra vált alkalmassá, hogy  majdan Thusa 
Amra-Hea lelke léphessen át rajta. 
 
Az évszázadok alatt megtalálta a nő számára a tökéletes hordozó testet is, és úgy nemesí-
tette, hogy az új porhüvely úgy nézzen majd ki, ahogyan egykori kedvese is kinézett. A 
tökéletesre nemesített utód lett végül a jelenlegi test, Thyr DiVerian asszonya. 
 
Az évezredek alatt ő is észlelte más negyedkori szellemek aktivitását, akik azonban az ő 
terveit is veszélyeztették. Ő meghúzta magát, szőtte a hálóját, tervezett, és távolról figyel-
te tombolásukat, és az Inkvizítorok Szövetségének negyed évszázaddal ezelőtti megalapu-
lását és későbbi megjelenését Raveenben. 
 
Arra is megvolt a terve, hogy a rituálé ideje alatt távol tartsa a sírbolttól a városban letele-
pedett inkvizítorokat, mivel számított rá, hogy a mana sűrűsödésére és a manaháló szokat-
lan viselkedésére fel fognak figyelni. Önkéntes sámánok saját életük feláldozásával idéztek 
démonokat Raveen több pontján, hogy az általuk végzett pusztítással és a démonok elleni 
harccal kössék le az inkvizítorok erőit. 
 
A többi pedig már az ismert történet… 
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Mivel mint kiderült, lesz olyan csapat, amelyben az egyik karakter rendelkezik Antissjárás 
képzettséggel, ezért várhatóan azt használni is szeretné. Annak érdekében, hogy ne ve-
gyen el sok időt a többi játékostól, de mégis érezhesse, hogy kihasználta a képzettség 
nyújtotta lehetőségeket – és hogy ilyen esetben valamennyi mesélő hasonlóképpen rea-
gálja le –, ezért a következőkben álljon itt némi iránymutatás. 
 
A kaland folyamán valószínűleg arra használja majd a képzettséget, hogy az elrabolt lányt 
megtalálja általa. Az egyértelműen le van írva a Papok Palovagok kiadványokban, hogy 
nem az alvók, hanem az álmodók (Jelenlévők) találhatóak meg ezen a síkon az Antissjárás 
képzettség segítségével, mivel csupán ezalatt az idő „léteznek” ők is az Álmok síkján, ame-
lyet egyaránt ismernek még Tükörvilág és  Smaragdsík néven. 
 
 

Az Antiss leírása 
 
Erről bővebben lehet olvasni a Papok Paplovagok kiadványokban, illetve a Két Hold című 
regényben. 
 
Alapjában véve főleg a zöld különböző árnyalati uralkodnak – bár más színek is előfordul-
nak –, emiatt a Smaragdsík elnevezést is kapta. Az égbolt is zöldes árnyalatú, amelyen 
ezernyi aranyszín vonal feszül minden irányba. Ezeken a fonalakon tapasztalt álomjáró 
gyorsan képes utazni (Két hold). 
 
Az Álomsík valójában egy energiaszövevény, amely tartalmát, energiáját az álmodók álom-
képeiből nyeri. Az Álomsík vázát az álmok elképzelt, valós világ természetéből származó 
„vidékei” adják, ezt népesíti be az Antisson létező termetmények sokasága. Ez a váz állan-
dó, folyamatosan létezik, szemben az álmodók teremtette ideiglenes benyomásokkal. 
 

Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy tükörvilágot, a való világ haloványabb, zöld színekben 
fürdő, attól eltérő - hiszen az ott álmodók álmai befolyásolják, átalakítják, torzítják -, arra 
azonban mégis emlékeztető megfelelőjét.  
Tehát amikor valaki felmegy az Álomsíkra, akkor annak környezete erősen hasonló ahhoz, 
mint amelyből a való világból elindult, ezt azonban a többi környéken álmodó álmai kiegé-
szíthetik, torzíthatják.  

 
Fontos megjegyezni azt is, hogy amíg vannak az antissnak állandó lakói, bestiái, szörnyei, 
addig az alvók által álmodott helyszínek, épületek, tájak, rémálom szülte teremtmények 
csak addig léteznek, amíg az azokat álmodó álmodik. Létezésével ezek is kifakulnak a vi-
lágból. Az egyszerű álmodó csak az Antiss külső rétegeiben létezik, az állandó belső réte-
gekbe nem képes eljutni, csak ha oda valaki vagy valami magával ragadja. 
 
Az Smaragdsíkon mozogni csak az tud, aki rendelkezik az Antissjárás képzettséggel. Aki 
csak egy egyszerű álmodó, az nem képes a saját maga által álmodott helyet, vidéket el-
hagyni, és ha ott támadás éri, az egyetlen lehetősége a menekülésre és a túlélésre, ha 
sikerül felébrednie. 
 

Ezzel kapcsolatos fontos szabály, hogy ha valaki megsérül vagy meghal az Álomsíkon, an-
nak hatása a fizikai világban is jelentkezik.  

 
Egy mesterfokú antissjáró egy kör alatt annyi mérföldet tud megtenni, amekkora a teljes  
Akaraterő és Intelligencia tulajdonságának az összeadott értéke. Egy alapfokkal rendelkező 
antissjáró ennek a felét. A sebesség akarati úton szabályozható, és mivel a mozgás kon-
centrációt igényel, ezért közben nem lehet harcolni vagy varázsolni. Mozgás közben azo-
kon a tereptárgyakon, amelyek „szilárdak”, nem tud az antissjáró áthaladni. 
 

Függelék 1: Az Antiss használata a kalandban 

Amikor Haonwell váro-
sában lép fel az Álomsík-
ra az antissjáró, akkor a 
város árnyékképét látja 
majd, amelyet persze 
befolyásolnak, eltorzít-
nak a városban éppen 
álmodó polgárok álmai 
és rémálmai. 
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Mozogni kétféleképpen lehet. Vagy „felkapaszkodik” az égbolton húzódó arany szálak 
valamelyikére, és azon „repül” a táj felett (Két hold), vagy arra a helyre koncentrál, ahová 
el szeretne jutni, ebben az esetben elmosódik körülötte a táj, és a kívánt helyen terem 
(bár ezt megszakítjhatja az, ha közben akadály kerül az útjába). 
Ha valaki egy általa ismert, vagy nem ismert személy álmát keresi, akkor általában fentről 
tekint le a Tükörvilágra, és onnan letekintve keresi az álmodó elméjének fehér, ragyogó 
szikráját (elmeszilánkját) és annak álmait. 
 
 

Megtalálni valakit az Antisson 
 
Olyan személyt megtalálni, akivel még sosem találkozott, és akit nem ismer személyesen 
CSAK mesterfokú Antissjárás képzettséggel rendelkező karakter képes. 
 

Követelmény: az Antissjárás képzettség mesterfoka. 
Kutatási próba: kasztból származó alapérték + Akaraterő és Asztrál 10 feletti része + 15% 

 
Sikeres k100 dobás után az Antissjáró megtalálja az álmodót, és még arra is képes, hogy az 
anyagi világban is meghatározza, pontosan merrefelé is alszik az illető. Próbára a megtalá-
landó személy minden álomciklusa során csak egyszer lehet dobni.  
 
 

 Első este 
 
 Az első estén - ekkor a karakterek várhatóan még Haonwellben vannak, hacsak nem akar-
nak éjszaka nekivágni a fagyos útnak - az az időszak, amikor az elrabolt elf lány álmodik, az 
éjközéptől az azt követő egy óráig tart, illetve a pirkadat előtti egy órában. Mivel megvisel-
te az elrablás és zaklatott, ezért az álma is az. 
 
Ha az antissjáró rátalál a lányra, egy fogadó épületét látja, amely most romos, elhagyatott, 
kísértetjárta, félelmetes, hiszen a lány álma eltorzítja, és amúgy sem látta rendesen kívül-
ről. Az antissjáró érzékeli, hogy a lány odabent van a fogadóban, amely körül most félel-
metes fekete köd örvénylik. Ez a köd folyamatosan változtatja a formáját, méretét – mivel 
a lány nem tudja meghatározni a fenyegetés mivoltát, hiszen azt a helyzete okozza –, egy 
dolog változatlan csak, a ködben vörössen izzó szempár. A lány rémült, feszült, csak meg-
lapul, a köd az épület körül lebeg, megpróbál bejutni hozzá. 
 
Ha az antissjáró megjelenik, akkor a lány és a fekete köd is felfigyel rá. A köd az antissjáró 
ellen fordul, egy pillanatra elmosódik körülötte a táj (ami a támadást, fenyegetést jelzi), 
azonban mielőtt még lecsapna a karakterre, a lány felsikolt, és mind a rémálom bestia, 
mind pedig a lány álma kifakul a síkról (a lány felébred).  
 
Most látható a fogadó valódi álomsíkbeli lenyomata, amelyről az álmodó tudja, hogy 70-75 
mérföldnyire lehet tőle nyugati irányban (ez nem ugyanaz a fogadó, ahol majd a zsoldo-
sokkal találkoznak). 
 
Ezen az éjszakán többször nem lehetséges kapcsolatba lépni a lánnyal. 
 
 

Második este 
 
Az álomjáró ezen az estén is próbálkozhat, hogy rábukkanjon a lány álmára (kivéve ha az 
oldaldobozban szereplő esemény bekövetkezett). Ekkor erre lehetősége az éjközép előtti 
egy óra, illetve az éjközép utáni második óra, a lány ekkor álmodik. 
 
Ha sikerrel jár, akkor egy újabb, ezúttal jégbe fagyott fogadó képe fogadja, amely szintén 
elhagyatottnak, sötétnek, komornak tűnik. A lány menekül az épület kihalt folyosóin, és 

Alapérték: 
 
Harcos 5% 
Szerencsevadász 15% 
Pap 10% 
Harcművész 5% 
Varázshasználó 10% 
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Ha az Antissjárónak 
sikerül rábukkannia a 
lány álmaira, és úgy dönt, 
hogy megpróbálja a lány 
fizikai teste környékén 
alvók álmait megvizsgál-
ni, hátha rábukkan vala-
melyik elrablójára, ter-
mészetesen megteheti. 
Az elrabló tudatalattija 
érzékeli ezt, és igyekszik 
majd felébredni belőle 
(akár fenyegető, akár 
erotikus stb. lesz), amire 
körönként dobhat. Az 
alap célszáma  5%-a lesz. 
Ha elveszíti a Lélekpont-
jai (ez neki 7) felét akkor 
35%, ha pedig a 
hármonegyedét, akkor 
55% az esélye a felébre-
désre. 
 
Ha sikeresen felébred, 
akkor beszámol a társai-
nak az álomról. Ezután, 
lévén van közöttük pap, 
az út hátralévő részén 
nem alszanak, hanem 
Szférák zenéjével igye-
keznek éberek maradni.  
Ha meghal a társuk, 
akkor a pap megállapítja, 
hogy mi okozhatta, és 
ebben az esetben is 
hasonlóan védekeznek. 
 
Illetve, mivel tudják, 
hogy valaki a nyomukban 
jár, ezért a lányt innentől 
olyan mákonnyal itatják, 
amitől álmatlan alvásban 
tölti a napjait, tehát 
többet nem lehet ezen a 
módon elérni. 
 
 
 



árnyak követik. Sosem öltenek teljes alakot, annyit lehet látni belőlük, hogy három 
elfszabású alak, csuklyás köpenyben. Az arcuk elmosódott, sosem szilárdul meg, csak a 
szemek helyén lévő vöröses izzást látni. Mindhárman kardot tartanak a kezükben, és el-
tántoríthatatlanul egyre közelebb érnek a lányhoz, akinek a menekülését pókhálók nehezí-
tik, és mintha még a sötétség is lassítaná, olyan érzés számára, mintha vízben akarna ha-
ladni. 
 
Amikor az álomjáró karakter megérkezik, az álmodó elf lány felfigyel rá, tudja, érzi, hogy 
segíteni akar, és mivel ez az ő álma, ezt az üldözői, rémálmának teremtményei is tudják, és 
ezért meg akarják akadályozni. Ebben az esetben azonban nem szakad meg az álom, ezért 
az álomjárónak meg kell küzdenie a három rémálombeli üldözővel (vagy mágiával elűznie, 
megsemmisítenie azokat). 
 

Rémálom üldözők: Ké: 21 Té: 40 Vé: 51 Sebzés: 1 lélekpont, támadások száma: 1,  Lélek-
pontok: 6, AME: 2, MME: 2, Kiegyensúlyozottság: alacsony, Jellem: káosz 

 

Ha valamelyik ellenfélnek elfogynak a Lélekpontjai, az egyszerűen szétfoszlik. Ha a karak-
ternek fogynak el a Lélekpontjai, és nem sikerül felébrednie, akkor az illető lelke nem bírta 
elviselni a rémálmot, a lélek kiszakad a testből, és bekövetkezik a halál. Egy mesterfokú 
Antissjáró mindenképpen felébred, ha már csak 3 lélekpontja van hátra – és ébredését 
nem akadályozzák mágikusan –, ilyenkor verejtékben úszva ébred a rémálomból. 

 
Ha legyőzte a karakter a rémálmokat, akkor lehetősége van a lánnyal beszélnie. Ekkor 
ugyanazokat az információkat tudhatja meg tőle, mint amit a varázsló a korábban leírtak 
szerint szimpatikus mágiával (elrablása körülményei, batárban utaztatják, nem látta az 
elrablói arcát, meg van kötözve, éjszakánként fogadóban vannak, nincs lehetősége a szö-
késre, nem tudja, merre vannak a barátnője, illetve nem tudja, mennyien lehetnek az 
elrablói, mivel csak kettő-három alakkal találkozik. Illetve hallotta, hogy Raveen városa a 
céljuk). 
 
Ekkor az elf lány távolsága az álomjárótól körülbelül 30-35 mérföld (Raveen városától 10 
mérföld). 
 

Annak számára, aki az álomjáró fizikai testére vigyáz, a küzdelem abban nyilvánul meg, 
hogy az álomjáró teste rángani, verejtékezni kezd, és fel-fel nyög. Amikor pedig az 
antissjáró az álomsíkon sebet kap, akkor az a fizikai testén is megjeleni egy vöröses vonal 
formájában a bőrén, illetve az álomjáró fizikai fájdalmat is érez, még ha ez FP vesztéssel 
nem is jár.  Azonban minden 3 elveszített Lélekpont 1-el csökkenti a sérült Intelligencia, 
Akaraterő és Asztrál tulajdonságát, amelyek elveszített tulajdonságpontoként 1 órányi 
nyugodt alvással jönnek csak vissza. 

 
 

Álomjárás Raveen városában 
 
Raveen városában az Antisst használni – amint ezzel az álomjáró is szembesülni fog, ha a 
városban lép fel az Álomsíkra, vagy oda ellátogat, amikor már tudja, hogy a város lesz az 
úticéljuk – ezekben a napokban szinte egyet jelent az öngyilkossággal. 
 
A város múltja, és az itt jelenlévő szellemek miatt (lásd a város leírását) amúgy is száz-
számra találhatóak itt búlelkek (Papok Paplovagok 136. oldal), emellett pedig az itt élő 
álmodók rémálmai és álmai (amikor rég halott emberek és lények álmait álmodják újra) 
további álombestiákkal és rémálmokkal létesítik be. Most pedig az álomsíkon is érezhető a 
városban gyűlekező mágikus energia, ezért az itt rekedt démonok is feltűnnek a város 
álomvilágbéli tükörképében. Mindezek miatt az álomjárók elkerülik a helyet, aki pedig 
mégis belép, az szó szerint a saját életével játszik. 
 
 

Ne elfelejteni, hogy 
kezdeményező dobás 
nincs, akié nagyobb Ké, 
az kezd. Körönként min-
denki csak 1-et támad-
hat. A támadó dobás 
5k10-el történik. 
 
Ha a kalandmester nem 
akar sok időt veszíteni a 
harccal, akkor a játékos 
karakter 2-3 kör alatt 
végezhet velük, így a 
többiektől és a játéktól 
sem veszi el az időt. 
 
Ha a harc folyamán 
Antiss varázslatot kíván 
használni a karakter, 
azok leírását a Papok 
Paplovagok kiegészítő 
134 - 136. oldalai tartal-
mazzák. Varázsolni 2 
szegmensenként lehet, a 
körönkénti varázslatok 
számát csak ez befolyá-
solja. 
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Mivel nekem mindig problémát okozott játékosként meghatározni, hogy mikor is játszunk, 
és mely nagyobb ynevi esemény mikor is történt, ezért következzen egy kis történelmi 
segítség a kalandmester részére a közelmúlt főbb eseményeiről. Hogy a karakterek miről 
és milyen részletességgel tudnak, az a kalandmestertől és vonatkozó képzettségektől (tör-
ténelem, legendaismeret, helyismeret) függenek. Az évszámok forrásai hivatalos 
forrákiadványok (Toron és Északi Szövetség kiadványok) és a kalandozok.hu oldala. 
 
Psz. 3616 
74 éve 

 A XIII. zászlóháború, amelynek egy évig sem tartó dúlása igen nagy 
megpróbáltatások elé állítja a Szövetség országait, amelyek Toron 
koncentrált mágikus és katonai csapásai következtében kis híján 
teljes káoszba süllyednek. Tiadlan, Erigow, Ilanor és Eren túlnyo-
mó részét elfoglalják a toroni légiók. Végül csak az anuriai sárkány-
lovasok segítségével sikerül győzedelmeskedni a császárság felett. 
Tiadlan déli tartományai elnéptelenednek a „keservek esztendei-
ben”. 
 

Psz. 3672 
18 éve 

 Az északi pyarronita egyházak a soraikban erőre kapó militáns 
eszmék hatására nyomást gyakorolnak a vörös hadurakra, akik 
irtóhadjáratot hirdetnek Tharr hívei ellen – kevés híján újabb zász-
lóháborút robbantva ki. 
A Quiron Pentádban található daerimi Szentélykaput (amely egy 
Tharr szentélyből nyílt) lerombolják; így megszűnik a térkapu ösz-
szeköttetés a Quiron-Pentád és az északi hercegségek (Haonwell) 
között, amelyen eddig jelentős kereskedelmi forgalom zajlott. 
 

Psz. 3674-80 
16 évtől – 
10 évvel 
ezelőttig 

 A Dúlás évtizedei a délvidéken, amely háború Krán, az általa feltü-
zelt nomádok és orkok, valamint és Pyarron és a szövetséges or-
szágok között zajlott. Ó-pyarron szent városa Psz. 3676-ban (14 
éve) pusztul el a Kráni Tizenhármak csapása által. 
 

Psz. 3680-89 
10 évtől –  
1 évvel ezelőttig 

 A Pyarroni Államszövetség megtorló háborúja a Dúlásban résztve-
vő nomádok és orkok ellen, amely a korábban a Dúlás során elve-
szített területek visszaszerzésére irányul. A háború során Psz. 
3685-ben (5 éve) foglalják vissza Sempyert. A háború békekötéssel 
zárul. 
 

Psz. 3682-86 
8 évtől – 
4 évvel ezelőttig 

 A VIII. Corma-dinai háború a délvidéken, amelyet Shadon indít 
Gorvik ellen a Gályák-tengere és a Keleti-óceán találkozásánál lévő 
szigetcsoportért. Shadon győzelmével zárul.  
 

Psz. 3685 
5 éve 

 Eligor herceg – megelőzve a főnemesség lázadását – új alkotmányt 
vezet be, amely révén kiszorítja a magas arisztokráciát a hatalom-
ból. Nagyobb hatalmat ad a rendi gyűlés kezébe és létrehozza a 
Várak Tanácsát a középbirtokos nemesség megnyerése céljából. 
Ezt egy, minden harmadik évben megtartandó nemesi gyűlésen 
(og derac) jelentette be. Azóta volt egy nemesi gyűlés 3688-ban, a 
következő jövőre, 3691-ben várható. 
 

Psz. 3690  
Az év elején, kb. 
2 hónapja. 

 Északfölde legősibb és legnagyobb, még a crantaiak által épített 
térkapujának, az Elveszettek kapujának lerombolása. A kapu a 
Pentádban, Aschaonban, a Kapuvárosba állt és kötötte össze az 
Erone nevű dúsgazdag kereskedővárossal. A térkapu arról volt 
hírhedt, hogy körülbelül minden századik átkelő karaván elveszett 
benne, és olykor különös lények léptek ki belőle. A kapu eronei 
oldalát akkor rombolták le ismeretlenek, amikor az ott uralkodó 
kalózherceget is megölték. 

Függelék 2: Az időnek folyása (avagy, egy kis ynevi történelem) 
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Függelék 3: Az események időrendje 

-2. nap 

Éjközép előtt 1 órával elrabol-
ják az elf lányokat 

-1. nap 

Éjközép után 2 órával az elf 
lányokat szállító batár és 
kísérete elhagyja Haonwellt 

Az elf lányokat szállító batár 
Éjközép előtt 2 órával a Kék 
Hercegbe érkezik. 

0. nap 
Az elf lányokat szállító batár 
pirkadat előtt elhagyja a Kék 
Herceget 

Az elf lányokat szállító batár 
napnyugta után Darecbe 
érkezik 

Napközép után 2 órával (késő 
délután) a karaktereket felfo-
gadják az elf lányok megtalá-
lására. 

Az elf lányokat szállító batár 
pirkadatkor elhagyja Darec 
városát 

A karakterek napnyugta után 
megérkeznek a Kék Hercegbe. 
(Az időjárás miatt nem tudtak 
gyorsan haladni. Köd, hóesés.) 

1. nap 

Az elf lányokat szállító batár 
napnyugtakor egy útmenti 
fogadónál áll meg 

Az elf lányokat szállító batár 
pirkadatkor elhagyja az 
útmenti fogadót 

Az elf lányokat szállító batár 
napnyugtakor megérkezik egy 
útmenti fogadót 

2. nap 

A karakterek Napközép után 
elérik Darec városát 

3. nap 
Az elf lányokat szállító batár 
pirkadat előtt elhagyja az 
útmenti fogadót 

Az elf lányokat szállító batár 
Napközép előtt Raveen váro-
sába érkezik 

A karakterek Napközép és 
napnyugta között Raveen 
városába érkeznek. 

Események Raveen városá-
ban.  

A kalandmester a mellé-
kelt időrendtől bármikor 
eltérhet, ha a történet 
dinamikája és dramatur-
giája azt követeli meg. 
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Mintha felrobban volna az aréna, úgy harsant fel az őrjöngő tömeg, miközben a küzdőté-
ren harcolókat bíztatta. A több ezernyi torok üvöltésének moraja visszhangot vert 
Haonwell egyik büszkesége, a teljesen fedett Sifane Aréna falai között, a boltíves támpillé-
rekre faragott többembernyi magas szoboralakok azonban továbbra is csak érzelemmen-
tes, üres tekintettel figyelték a falak között összegyűlt tízezernyi nézőt. 
 
Odalent, az aréna porondján tucatnyi harcos akrobata küzdött egymással, látványos szal-
tókat, támadásokat és hárításokat mutatva be, amelyek némelyike döbbent kiáltásokat 
csalt a nézők ajkára. Mások egyszerűen csak saját kedvencüket bíztatták, míg a „hozzáér-
tők” fennhangon vitatták meg egy-egy gladiátor erősségeit és gyengéit, dicsérték egy-egy 
ügyesebb támadását, vagy fennhangon kritizálták, amikor a nerton egy elhibázott ugrás 
vagy hárítás következtében a földre került. 
 
Ahogy az erigowiak és az ereneik gyakran gúnyosan fennhanggal mondani szokták: 
Haonwellben mindenki ért a gladiátor viadalokhoz.  
 
Így volt ezzel a tolvaj is, igaz saját bevallása szerint épp csak annyit értett hozzá, hogy né-
ha-néha kisebb összegeket nyert a nagyváros alvilágában tevékenykedő tétmestereknél 
kötött fogadásokkal. Bár nem szívesen akasztotta volna össze pengéjét egyik nertonnal 
sem, úgy vélte, harci tudásuknak nem sok hasznát vennék, ha a Treis, a város szegényne-
gyedének valamelyik sikátorában kellene az életükért küzdeniük. A városban az igazi raga-
dozók odakint tenyésztek az aréna falain kívül. Ez a negyed az ő vadászterületük volt, és 
ezt mindenki tudta és tiszteletben tartotta. Még a városi őrség katonái is, akik tudták jól, 
ha nem erőlködnek, és félrenéznek olykor-olykor, akkor súlyos ezüstök üthetik a marku-
kat. Sosem firtatta senki, hogy honnan jön ez a pénz. Mindenki tudta, hogy a Suttogóktól. 
Így pedig, mindenki jól járt… Na jó… Nem mindenki. De a halottak már nem panaszkodnak.  
Most azonban – és ebben biztos volt – ezek a ragadozók is itt voltak valahol a nézőtéren, 
nem pedig odakint vadásztak az aréna vastag falain túli zord télben. A tolvajt önkéntelenül 
is kirázta a hideg. Állítólag régen volt már ilyen kemény tél, hogy befagyott volna a Selva. 
Néhány éjszakával ezelőtt, egy hóval borított, fagyott háztetőn hasalva csípte el két bér-
gyilkos beszélgetését, akik épp arról panaszkodtak, hogy a föld olyan kemény, hogy nem 
tudják elásni a testeket, ráadásul most a befagyott folyóba sem olyan egyszerű bedobni a 
hullákat. „Egy megfelelő méretű lék a titka…” kezdte el akkor ecsetelni az egyikük.  
 
A tolvajt újra megborzongott. Rémálmaiban gyakran álmodta, hogy vízbe fullad. Nem 
akart így meghalni. Szerencsére – már ha szerencsének lehet nevezni – nagyobb esélye 
volt rá, hogy egy kés hideg pengéje végez vele, és csak utána dobják a testét a Selvába.  
 
Akkor meg már úgysem érzi.  
 
Mindenesete, ha ma este elegendő pénzt szed össze, akkor újabb napokkal sikerülhet 
elódáznia ezt a pillanatot. Szorította az idő és a hitelezője, akinek a verőlegényei feltehe-
tően már napok óta a nyomában járhatnak. Szerencsére azonban úgy ismerte a Treis min-
den zegét-zugát, ahogy csak kevesen, így akár hetei is lehetnek, mire rátalálnak. Ami pén-
ze volt, azt még kora este egy tétmesternek adta. Volt egy tuti tippje, remélte, hogy be is 
jön. Ha nem, akkor igencsak rosszra fordul a sorsa. Bár ennél sokkal rosszabb már nem 
lehet. 
 
Mormogva bocsánatot kért, ahogy átnyomakodott a lelátó tetején körbefutó korlát mel-
letti tömegben söröző és a nertonokat fennhangon biztató néhány Hano negyedbeli, leg-
újabb divat szerint öltözött fiatal között, és csak akkor ellenőrizte az egyikük kabátzsebé-
ből elemelt bőrszütyőt, amikor már biztonságos távolságra ért tőlük. Rezek és egy ezüst. 
Többet nézett volna ki abból a fejhangon vihogó ficsúrból.  
 
Rezek és ezüstök. Nem is emlékezett rá, mikor látott már utoljára egyben aranyat. De 
kezdetnek megteszi. Ha arra nem is elég, hogy visszafizesse az adósságát, arra igen, hogy 
néhány napot nyerjen magának. És még hosszú az este. 

Függelék 4: Hangulatkeltő a kalandhoz 
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A nézőtéren taps harsant fel, a tolvaj a küzdőtér felé nézett. A nertonok befejezték az 
előadásukat, és most meghajoltak az addig őket hol bíztató, hol pedig kritizáló tömeg felé. 
Felismerte mind a kettő gladiátoriskolát, amelynek színeit és címerét viselték, de ahogy a 
lelátón ülő tízezernyi ember, ma ő sem miattuk jött, hanem amiatt, ami majd ezután kö-
vetkezik. Ezt pedig az arénából lassan levonuló gladiátorok is tudták. 
 
Haonwellben ritkán látni olyan gladiátor küzdelmet, ahol vér is öntözheti az aréna homok-
ját, ma azonban egy nagyhírű dzsad gladiátor fog fellépni, aki az Elátkozott Vidékről hozott 
szörnyekkel, a Kitaszított bestiáival fogja összemérni erejét. Véres és látványos küzdelem-
nek ígérkezett, még olyanokban is feltámadt a kíváncsiság – vagy a vérszomj – akiből ki 
sem nézné az ember. Mi sem bizonyította ezt jobban, mint a nagyszámú asszonyszemély, 
akikből most olyan sokat lehet látni a lelátókon. Bár lehet, hogy csak a városban mindenfe-
lé kifüggesztett plakátokon látható dzsad – ahogy a plakátok nevezik, a Sivatag Vad Vihara 
– kockás hasára és olajtól csillogó, izmos testére kíváncsiak. 
 
Addig azonban még percek voltak, így a tolvaj tovább dolgozott, persze ügyelve rá, hogy 
ne hívja fel magára a Suttogók figyelmét. Volt közöttük egy hallgatólagos megállapodás - 
olyakor fizetett nekik, hogy dolgozhasson -, azonban a Sifane Aréna az ő felségterületük 
volt, és a tolvaj tudta jól, hogy itt tilosban jár.  
 
Aztán hirtelen megpillantott két alakot, akik olyanok voltak a lelátón ülő tömegben, mint a 
korpa közé keveredett igazgyöngyök. Bár próbáltak elvegyülni, de érezhető volt, hogy nem 
tartoznak ide. A tolvaj elvigyorodott. Talán ez lesz a mai este nagy fogása. Ezzel azonban 
még várnia kellett. Tudta, hogy most nem férhet hozzájuk, mert a tömeg, ami őt elrejtette, 
őket is óvta. Nem… Majd később, odakint a sötét, jeges hóval borított utcákon, amikor a 
hidegben mindenki a tekintetét a földre szegezve siet majd hazafelé, hogy mihamarabb a 
fűtött négy fal közé jusson. Itt, a Lápon pedig nem szokás meghallani, ha éjszaka valaki 
segítség után kiált.  
 
A tolvaj nem is ment már tovább. Minek? Ennél jobb már nem jöhet az este. A korlátra 
könyökölt, és fél szemét jövendő áldozatain tartva az aréna porondjára nézett, ahol éppen 
ekkor tűnt fel a színes ruhában pompázó porondmester, hogy harsogó hangon felvezesse 
a következő küzdelmet, az este fénypontját.  
 
A feszültség a tetőfokára hágott. 
 
A lelátókon összegyűlt tömegből egy emberként tört fel az üvöltés. Ez alkalommal a tolvaj 
is velük üvöltött.  
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