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A modul a IV. KLK RPG club MAGUS szerepjáték versenyére íródott, amely 

2013. 05. 11.-n került megrendezésre Debrecenben. 
 
 
 
„posvány = bűzös mocsár” (Magyar Értelmező Kéziszótár) 
 

 
• a sírban nem volt semmi 

értékesnek vélhető dolog, kivéve 
egy rézből készült (vagy inkább 
annak tűnő) kilenc apró kővel 
díszített gyűrűt, amit sikeresen 
sajátjának nyilvánított, 

• eme értéktárgy nem lehetett sokáig 
övé, mert amint a bőrét érintette, 
legszívesebben megszabadult 
volna tőle, 

• elhatározta hát, eladja a 
legközelebbi kereskedővárosban, 
hisz arra nagy tudású, arannyal 
tömött fickók járnak, 

• így esett, hogy a kísértetjárta 
mocsár kellős közepén fekvő 
Tuurian városába ért, 

• nem sokat teketóriázott, az első 
szembe jövő gazdag emberhez 
somfordált és megpróbálta 
elpasszolni neki az ékszert, ám az 
felhördülve nagy hanggal közölte  

Előtörténet 

1.1. Amit a mesélőnek a 
múltról tudnia kell: 

• egyes legendák szerint a Hetedik 
zászlóháború idején (Psz. 2404-
2425) eltűnt egy nagyhatalmú 
sogronita ereklye, név szerint a 
Kilenc Láng gyűrűje, 

• kutató szemek a Felperzselt Vizek 
posványában vélték utoljára 
megpillantani, 

• sok-sok évig pihent helyén az 
ékszer, míg napjainkban egy bátor 
tolvaj, Rif Krates, egyik 
menekülése során rá nem akadt 
egy díszítetlen sírboltra, benne 
pedig kiszáradva fekve egy 
holttestre, 
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vele milyen értékes áru is van a birtokában, 
• kapott is az alkalmon Rif, legalább húszszoros 

árat mondott, ami persze már túl magas volt a 
kereskedőnek, 

• tolvajunk ezután hangosan hirdette miféle kincs 
is került a birtokába, 

• az ereklyének gyorsan és sok nyelven kelt 
szárnyra a híre szerte a karavánok között.  

1.2. Tuurian városa: 

• a település egy kísértetjárta mocsár kellős 
közepén áll, mégpedig azért, mert a fő 
kereskedelmi útvonal pont erre halad át, a siető 
embereknek pedig nincs idejük megkerülni, 
átvágni pedig legalább két napba telne és valljuk 
be őszintén senki nem éjszakázna egy 
lidércfényekkel hívogató mocsárban, hát 
biztonságos szálláshelyet építettek ki, ami évek 
alatt városkává terebélyesedett, 

• nemrég érkezett a városba Arel egy papnője, 
Erica Flessir, aki Istennője sugalmazására 
elkezdte gyógyítani az embereket és a vidéket, 

• mikor a városba került az ereklye, elkezdtek 
szaporodni az élőholt támadások a lakosok ellen, 
így megsokasodtak a gyógyító munkái,  

• ahogy terjednek a hírek és a pletykák egyre több 
vándor érkezett a városba, 

• közülük az első egy Ellana papnő, név szerint 
Moira Medlessana,  

• mind két papnő jó célra szerette volna 
megszerezni a gyűrűt, de a sors úgy akarta, hogy 
terveik egymással ellenkezőek legyenek, 

• a feszültség egyre nagyobb volt kettejük között, 
míg végül a városon kívül összecsaptak és az 
arelita maradt alul, ráadásul ellenfele egyik átka 
a felismerhetetlenségig csúfította külsejét, 

• Moira ezt kihasználva boszorkánynak bélyegezte 
őt az emberek előtt, amit vonásai is 
alátámasztottak, így a városlakók a mocsárba 
űzték a gyógyítót, 

 
 
 
 

1.3. Helyi szervek: 

• Városvezetés: nem igazán érdeklik őket a 
legendák és szóbeszédek, erre felé mindig is 
voltak furcsa, megmagyarázhatatlan 
jelenségek, 

• Városlakók: nem igazán érdeklik őket a 
legendák és szóbeszédek, erre felé mindig is 
voltak furcsa, megmagyarázhatatlan 
jelenségek, 

• Bazárosok: kapva kapnak minden 
kínálkozó lehetőségen, például mikor 
meghallották az ereklye történetét, mind 
különböző méretű, formájú, színű és anyagú 
csecsebecséket kezdett „ereklye” néven 
árulni, 

• Kalandozó csapatok: mindannyian az 
ereklye felkutatására érkeztek Tuurian-ba, 
de titokban mindannyian az Ellana papnő 
szolgálatában állnak, 

• Moira Medlessana: Ellana papnő, akit a 
rendje azzal a feladattal bízott meg, hogy 
derítse ki az igazságot az ereklyéről, ha ez 
igaznak bizonyul, keresse meg a gyűrűt és 
rejtse el, hogy senki kezébe se kerülhessen, 
mert akkor megerősödik és elég 
nagyhatalmú birtokosnál akár 
kirobbanthatja a következő zászlóháborút. 
Valamint tegyen el mindenkit láb alól, aki 
látta az ereklyét és bizonyítani tudja, hogy 
arról van szó (a kalandozókat is). Igen 
hamar a város megbecsült tagja lett, 
gyermekek születésénél segédkezik és 
egyes szóbeszédek szerint a férfiak kedvét 
is keresi,  



 MAGUS                                                      Felperzselt Vizek Posványa                                                      Kalandozok.hu 

3 
 

 
• Erica Flessir: Arel papnő, Istennője 
sugalmazására jött a városba gyógyítani a 
lakosokat, később mikor jelentette az 
ereklye feltűnését, megbízást kapott, hogy 
kutassa fel és küldje át Ordan-ba további 
kivizsgálásra. Ezt persze lelkesen szerette 
volna teljesíteni, mert a város sokat 
szenvedett az élőholtak támadásától a gyűrű 
miatt, 

 
• Gyógynövény kereskedő: rajta 
keresztül lehet megtalálni az Arel papnőt, 
mert annak fogadott lánya, Arianni, bejár a 
városba és ő szállítja a gyógyfüveket, 

Kaland 

2.1. Hogyan értesülnek a 
kalandozók az ereklyéről: 

• a csapat egy közeli 
falucskakocsmájába tölti épp a reggelijét, 
• ha van sogronita köztük, akkor őt az 
Istene segítheti egy álommal, hogy az egyik 
nagyhatalmú ereklyéje itt van a közelben és 
ellopták azt jogos tulajdonosától, aki végre 
tovább szeretne lépni a lélek körforgásába. 
Neki kellene segíteniük. 
• megérkezik egy karaván, a 
kereskedők beülnek a kocsmába egy kis 
frissítőre (egy napja reggel indultak útnak, 
tehát a város durván egy napi járóföldre 
van) és elkezdik tárgyalni a „legendákat” 
amiket Tuurian-ban hallottak, 

• „Ez valójában Sogron leghatalmasabb 
ereklyéje. Olyan erős, hogy halandó 
ember nem is veheti kézbe, csak maga 
Sogron kiválasztottja. Egyébként is 
olyan nagy, mint egy szekér kereke, 
szóval biztos a föld alatt rejtegetik 
valahol…” 

• „Hülyeséget beszélsz már megint, az 
ereklye nem óriási, hanem igen parány. 
Annyira apró, hogy akár zsebre is 
vághatod, senki még csak ki se tudja 
szagolni nálad. Na jó, talán egy ork 
igen. De akkor is el tudja rejteni a 
viselőjét, mint azok a keletiek…” 

• „Én úgy hallottam tűzbe burkolja a 
viselőjét és utána láng formájában 
csábítja a bűzös mocsárba az 
áldozatait. Én biztos nem mennék 
utána. Sose térj le az útról, én 
mondom! ...” 

• „Nincs is semmilyen hatalma, csak egy 
kis bálvány, láttam is az egyik 
embernél a piacon.” 

• „Hogy láttad volna, hisz igazából ez 
egy amulett. Az ereje pedig páratlan. 
Hadsereget tudsz vele kovácsolni 
magadnak egyenesen a kovács 
legforróbb tüzéből. Azzal biztos 
rengeteg élőholttal megküzdhetnék. 
Bárcsak én találtam volna meg. 
Mekkora szerencséje van annak a 
flótásnak…” 

• „Most hogy mondod, én leigáznék vele 
minden nemzetet. Tűztengerbe 
borítanám a délvidéket Erion-tól a 
Déli-hegységekig és akkor mindenki az 
én lábam előtt térdelne…”  

• így a kalandozók minden félét hallanak az 
ereklyéről, csak sajnos azt nem, hogyan néz ki és 
mire képes, így egyelőre nincs róla pontosan 
beazonosítható képük,  

• ha megkérdezik a kereskedőket, elmondanak 
mindent amit a városról tudnak, 

• ebbe beletartozhat a város gyógyítójának kiűzése 
és boszorkánnyá kiáltása is, 

• ezen kívül megtudhatják, hogy a mocsárba 
reggel kell belépni, amikor a nap felkel, és akkor 
mire lenyugszik a városba érnek. Így kisebb a 
valószínűsége a támadásoknak. Persze ha 
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kevesen mennek, jobb célpontot nyújtanak. A 
városban szinte mindent be lehet szerezni, ha jó 
embertől kéred.  

• Igazából Tuurian senki fennhatósága alatt nem 
áll, bár adót fizetnek a helyi nemes úrnak, azok 
be sem teszik a mocsárba a lábukat, 

2.2. Útközben: 

• A kalandozók elé lehet állítani különböző 
nehézségű zombikat, bár jobb könnyebbekkel 
kezdeni: 

• Zombi 
• TÉ: 10, VÉ: 40, KÉ: 0, CÉ: -, Sp: 1k6 

vagy fegyver, Tám:1, ÉP:15, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Jellem: Káosz, Halál, I. osztály, 

• A zombik lélekkel nem rendelkező, 
mágiával mozgatott holttestek, akiket 
gonosz papok vagy boszorkánymesterek 
használnak fel sötét céljaik érdekében. 
Teremtőik egyszerű parancsainak 
engedelmeskednek, gondolkodás nélkül. 
Lelkük nem lévén, minden érzelemtől 
mentesek, fájdalmat sem éreznek. 

• Harcban használhatnak egyszerűbb 
fegyvereket, vagy puzsta kezüket, hisz 
körmeik halálukban egy ideig tovább 
nőnek. Harci tudásuk a nullával egyenlő. 
Nagyon kitartóak.  

• Testük lehet ép holttest, vagy csontváz is, 
a halál időpontjától függően. A bomlás 
megállt, mikor élőholtak lettek. Állandó 
hullaszag lengi körül őket. 

• Gahul 
• TÉ: 41, VÉ: 80, KÉ: 15, CÉ: -, Sp: 

1k6+2, Tám:1, ÉP: 25, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Jellem: Káosz, Halál, IV. osztály, 

• A Gahul halottzabáló, nem csak vért 
iszik, hanem megeszi az emberek húsát 
is. Testét természetes anyagok építik fel. 

• Folyamatosan rothad és gyomorforgató 
bűzt áraszt magától. Valószínűsíthető, 
hogy miattuk lett a mocsár posvánnyá 
minősítve. 

• Bárki aki 5 m-nél közelebb merészkedik 
hozzá, Méregellenállás dobására 
kényszerül.  

 Ha sikeres, elkezd 
émelyegni: Ereje, Ügyessége 
és Gyorsasága a 
háromnegyedére csökken, 
Állóképessége 2-vel esik, TÉ 
-5, VÉ -5, KÉ -5, CÉ: -5, 
levonások mellett. 

 Ha elvéti, elhatalmasodik 
rajta a rosszullét: Ereje, 
Ügyessége és Gyorsasága a 
felére csökken, 
Állóképessége 4-gyel és 
Akaratereje 2-vel esik, KÉ: -
15, TÉ: -10, VÉ: -15, CÉ: -
10 levonásokkal jár és 
ezeken kívül képtelen 
varázslásra koncentrálni. 

• Akit Gahul pusztított el, de nem ette 
meg teljesen, az pár napon belül 
szintén Gahullá változik, 

• ebből egyszerre csak egy jelenik 
meg. 

• Érdemes a kalandozókat akkor megtámadni 
velük, mikor már esteledik, és nem 
fordulhatnak vissza az úton. 

• Az alábbi kasztok harc zavaró hátránnyal 
(KÉ,TÉ,VÉ,CÉ: -10) harcolnak a posvány 
szaga miatt: Wier, Udvari ork, Khál,  

• Ezen kívül negatív tényező lehet még a 
sámán karaktereknek, hogy több ezer év 
nyugtalan lelkei laknak a mocsárban. 
Ahogy a karakter beteszi a lábát a 
posványba, a szellemek azonnal észreveszik 
őt és mozdulatlanul állva, csak a szemükkel 
követik. Ha kiér a látószögükből, 
egyszerűen kicsit odébb újra megjelennek. 
Ezeket a jelenségeket csak a sámán 
kasztúak láthatják. Minden más 
elhomályosodik a fák között, olyan sokan 
vannak. Szinte áthatolhatatlan tömeget 
alkotnak. Éjszaka ha felébred álmából, 
emberek (szellemek) állják körül az ágyát 
és csak figyelik. Egy idő után ez elég 
nyugtalanító tud lenni. Érdemes próbákat 
dobatni a karakterrel. 
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2.3. Tuurian 

• A város felé közeledve, a nap már 
igencsak lemenőben van, főleg ha a harcuk 
korábban hosszúra nyúlt, 
• Az erdőből furcsa hangok 
hallatszanak ki, amik igencsak siettetően 
hatnak a csapatra, aki elvéti az Asztrál 
próbát, az még futásnak is eredhet attól 
függően, mennyivel vétette el a dobást, 
• A város fala magas, kívülről sima 
felületű, egymáshoz csiszolt kövekkel 
rakva, amik ellehetetlenítik a mászást, 
• A kapu ódon fából készült masszív 
szerkezet, nagy mohafoltokkal tarkítva, 
• Az őrök alaposan kikérdezik őket 
érkezésük céljáról, meddig terveznek 
maradi és kínálnak-e valamit eladásra. 
Ezeket az információkat a velük lévő írnok 
szépen felvezeti egy nagy könyvbe. 
• Miután megfeleltek ezekre a 
kérdésekre beengedik őket a kapun és óva 
intik a csapatot az éjszakai kint 
tartózkodásról. Útbaigazítást adnak a helyi 
fogadókba, 
• Az északi kapun keresztül érkeznek 
a városba (1.2. függelék). Amit meglátnak, 
az egy igen széles főutca. Szélesebb, mint 
egy ház, ami nyíl egyenesen fut végig a déli 
kapuig. 
• Végig az út szélén árusok bazárjai 
sorakoznak, különbféle csecsebecsékkel 
telve, 
• Alig tesznek meg pár métert máris 
egy igen szakadt úti ruhába öltözött, mégis 
peckesen lépdelő alak perdül eléjük, ujjai 
között szorongatva egy régi rézgyűrűt, 
• Azonnal magas árat kér érte és már 
szinte könyörög a kalandozóknak, hogy 
vegyék meg tőle, hisz ez az egyetlen és 
igazi Gyűrű, mindenki ezt keresi, ez az 
ereklye. Persze minden kofa ugyanezt a 
szöveget kántálja, szóval nem elég hihető a 
dolog. Amit a kalandozók nem tudnak, 
hogy történetesen tényleg ez az ereklye, ami 
átvette a szerencsétlen fölött az irányítás és 
már messziről érezte a „nagyobb erejű” 
emberek közeledtét, ezért akarja magát 
rájuk tukmálni. Ha a tolvajnak nem sikerül 

eladnia nekik a gyűrűt, megpróbálja egyikük 
táskájába belecsempészni. Erre dobathatunk a 
játékossal, észreveszi-e a dolgot, persze magas 
módosítókkal az emberek miatt. 

• Ha továbbhaladnak, elég nagy a tömeg. Északról 
és délről is most érnek, vagy már értek a városba 
az utazók, most kezdődik a pezsgés. 

• A Fogadó a város egyetlen kútjával szemben 
található, nem lehet eltéveszteni. 

• A játékosok elcsatangolhatnak kicsit a városban, 
körbekérdezősködhetnek.  

• Megtudhatják, hogy: 
• A legnagyobb tiszteletnek örvendő polgár 

az Ellana papnő, Moira Medlessana. Ő 
segíti az asszonyokat a szülésben és más 
bajaikban. Amióta itt van, sokkal 
könnyebb az életük. Mindig vidám, 
jókedvű és mindenkihez van egy kedves 
szava. Legtöbbször a templomban lehet 
őt megtalálni, de sokat jár az emberek 
között. 

• Volt itt korábban egy másik papnő, Erica 
Flessir, sok-sok évig, de nemrégiben 
kiderült róla, hogy egy boszorkány, aki 
belülről akarta bomlasztani a városka 
lakóinak jókedvét. Pedig sokak szerint 
olyan jóravaló segítőkész fehérnép volt. 
Most kint él valahol a mocsárban a 
fogadott lányával, aki még néha bejár a 
helyi gyógynövény kereskedőhöz, hoz 
mindenféle mocsári gazt a posványból. 
Arianni egy holdkő nyaklánc segítségével 
közlekedik biztonságosan a túlvilági 
teremtmények lepte vidéken. A 
nyakláncon függő drágakő a túlvilági 
lények számára igencsak kellemetlen 
aurát bocsát ki, így messze elkerülik a 
hordozóját. (Védelemre lett felkészítve, 
80 karátos, azaz -80 minden túlvilági lény 
minden harcértékéből a közelében) Bár a 
lány ezt nem tudja, mostohaanyja nagyon 
is tisztában van vele. Éppen ezért adta 
lányának. 

• Mindig is éltek itt élőholtak, de ha a 
karavánok megkerülnék a posványt, több 
hétbe telne bele és az rengeteg pénz. Így 
megépítették Tuurmin városát, de sajnos 
az nem a mocsár közepén épült, hanem 
kicsivel délebbre így északról nem értek 
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ide sötétedésre a vándorok. Végül 
elhagyták azt a várost és létrehozták 
Tuuriant pont félúton. Ez tökéletesnek 
tűnt és így könnyen fellendült a 
kereskedelme, lévén aki át akar kelni, 
csak erre jöhet. Semmilyen árut nem kell 
megállítaniuk, megállnak azok maguktól 
is, ha meg vannak olyan féleszűek és 
továbbmennek, akkor nem élik túl az 
éjszakát. 

• Ha találkoznak a papnővel, ő elmeséli nekik, 
hogyan próbálta őt kiűzni innen a boszorkány, 
aki a város romlását akarja. Őt azért küldte ide a 
rendje, hogy védelmezze a várost és mindent 
tartson a megfelelő kerékvágásban. Azt is 
megtudják tőle, hogy mostanában furcsán 
viselkednek az élőholtak. Olyan mint ha valaki 
szánt szándékkal irányítaná őket.  

• Ezekért az arelitát okolja és azt sejti nála van az 
ereklye, amivel ezt műveli. Márpedig a gyűrűnek 
a városban kell maradnia, különben még több 
zombi és ahhoz hasonlatos lények fogják 
elözönleni a környéket. Ha pedig elkerül innen a 
gyűrű, abból óriási gond lehet, mert az ereklye 
különleges tulajdonsága, hogy minél „nagyobb 
hatalmú” ember kezébe kerül, annál hatalmasabb 
lesz az ereje. Ha a boszorkány terve sikerül és 
elküldeni Ordanba, akkor az ottani varázslókkal 
olyan erőssé válhat, ami könnyen kirobbanthatja 
a XV. Zászlóháborút. Tehát megkéri a 
kalandozókat, hogy kutassák fel és öljék meg a 
boszorkányt, aki rettegésben tartja Tuurian 
lakosait és hozzák el neki az ereklyét, hogy 
biztonságba helyezhesse, ahol senkivel nem tud 
érintkezni. Utána, mindenki aki azonosítani 
tudná, azzal végezni kell, a titoktartás végett. 

• Este, álmukban egy kísérteties hangot hallnak, 
ami mintha nagyon messziről szólna. 
Folyamatos csak egy mondatot ismétel: „Adjátok 
vissza a gyűrűmet!” 

• Ez azért történik, mert érkezésükkor 
belecsempészte a tolvaj valamelyikük zsebébe az 
ereklyét. 

 
 
 
 

2.4. A posvány 

• A mocsár nagy, és sok elágazás van az 
útként szolgáló töltésen (1.1. függelék).  

• Szinte minden elágazásnál és fordulónál 
élőholtak csapatába ütköznek, változó 
nagyságúakkal és fajtájúval.  

• Zombi 
• TÉ: 10, VÉ: 40, KÉ: 0, CÉ: -, Sp: 

1k6 vagy fegyver, Tám:1, ÉP:15, 
FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás 
immunis, Jellem: Káosz, Halál, I. 
osztály, 

• A zombik lélekkel nem rendelkező, 
mágiával mozgatott holttestek, 
akiket gonosz papok vagy 
boszorkánymesterek használnak fel 
sötét céljaik érdekében. Teremtőik 
egyszerű parancsainak 
engedelmeskednek, gondolkodás 
nélkül. Lelkük nem lévén, minden 
érzelemtől mentesek, fájdalmat sem 
éreznek. 

• Harcban használhatnak egyszerűbb 
fegyvereket, vagy puzsta kezüket, 
hisz körmeik halálukban egy ideig 
tovább nőnek. Harci tudásuk a 
nullával egyenlő. Nagyon kitartóak.  

• Testük lehet ép holttest, vagy 
csontváz is, a halál időpontjától 
függően. A bomlás megállt, mikor 
élőholtak lettek. Állandó hullaszag 
lengi körül őket. 

• Gahul 
• TÉ: 41, VÉ: 80, KÉ: 15, CÉ: -, Sp: 

1k6+2, Tám:1, ÉP: 25, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás 
immunis, Jellem: Káosz, Halál, IV. 
osztály, 

• A Gahul halottzabáló, nem csak vért 
iszik, hanem megeszi az emberek 
húsát is. Testét természetes anyagok 
építik fel. 

• Folyamatosan rothad és 
gyomorforgató bűzt áraszt magától. 
Valószínűsíthető, hogy miattuk lett a 
mocsár posvánnyá minősítve. 
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• Bárki aki 5 m-nél közelebb 
merészkedik hozzá, Méregellenállás 
dobására kényszerül.  

 Ha sikeres, elkezd 
émelyegni: Ereje, Ügyessége és 
Gyorsasága a háromnegyedére 
csökken, Állóképessége 2-vel 
esik, TÉ -5, VÉ -5, KÉ -5, CÉ: -5, 
levonások mellett. 

 Ha elvéti, 
elhatalmasodik rajta a rosszullét: 
Ereje, Ügyessége és Gyorsasága a 
felére csökken, Állóképessége 4-
gyel és Akaratereje 2-vel esik, 
KÉ: -15, TÉ: -10, VÉ: -15, CÉ: -
10 levonásokkal jár és ezeken 
kívül képtelen varázslásra 
koncentrálni. 

• Akit Gahul pusztított el, de 
nem ette meg teljesen, az pár napon belül 
szintén Gahullá változik, 

• Árny 
• TÉ: 50, VÉ: 90, KÉ: 20, CÉ: 

-, SP: 1k10, Tám: 1, ÉP: 30, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Pszi: -, Jellem: Káosz, Halál, V. osztály,  

• Megjelenésre nem nagyon 
lehet őket megkülönböztetni egy 
megnyomorodott ember árnyékától – az 
első meglepetést akkor okozzák, mikor a 
többi árnyéktól függetlenül 
megmozdulnak, majd lelépnek a falról. 
Mivel testük légies anyagokból épül fel, 
csak mágikus fegyverek okoznak rajtuk 
sebet, a közönséges fegyverek átsiklanak 
rajtuk. Félhomályban gyakorlatilag 
láthatatlanok, ilyenkor ellenfeleik a 
megfelelő levonásokkal harcolhatnak 
velük. 

• 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 különösen sikeres (túlütés), 
kezével sikerült áldozata szívét 
megmarkolnia, aki ennek következtében 
ÉP-t is veszít. Támadásaiknak a 
borzongató kínon kívül egyéb hatása is 
van: akit eltalálnak, fokozatosan 

megdermed, minden találatnál eggyel 
csökken a gyorsasága, míg a nullát el 
nem éri.  

• Ekkor az áldozat teljesen megbénul – 
vagyis alulmarad. Az árnyakat igen 
érzékenyen érinti az erős fény: ha módjuk 
van rá, kerülik. Rejtekhelyükről alkonyat 
előtt sosem merészkednek elő. Ha ennek 
ellenére mégis alkonyinál erősebb fény 
éri őket, az minden körben 1k6 ÉP-t 
sebez rajtuk. A sötétség viszont éppen az 
ellenkező hatást gyakorolja. Ha egy árny 
veszített az ÉP-iből, de nem pusztult el 
teljesen, egy napot teles sötétségben 
töltve visszanyerheti azokat. Ha valaki 
legyőz egy árnyat, az semmivé foszlik, a 
belézárt lélek pedig visszakerül a 
lélekvándorlás folyamába. 

• Fantom 
• TÉ: 45, VÉ: 70, KÉ: 15, CÉ: -, SP: 1k6, 

Tám: 1, ÉP: 32, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Pszi: -, Jellem: Káosz, Halál, V. lidérc, 

• A fantomok képesek áldozataik érzéseit 
befolyásolni – bár megint csak negatív 
irányba, mintha varázslóként Asztrál 
mozaikokat alkalmaznának 10E 
erősítéssel. Mágia ellenállásnak van 
helye, de a hatás maga nem mágikus, 
hanem az Asztrál síkon jelen lévő fantom 
támadása.  

• A fantom, noha maga nem anyagi, képes 
az anyagi síkon is támadni: csak bele kell 
merítenie anyagtalan kezét kiszemelt 
áldozatába, az menten gyötrő fájdalmat 
érez. Ez a támadás nem okozhat ÉP 
sebzést. Természetesen a fantom, akár az 
összes többi kísértet, csak mágikus 
fegyverrel sebezhető, a közönséges 
fegyverek hatástalanul suhannak át a 
testén. 

• Hatysa 
• TÉ: 95, VÉ: 80, KÉ: 32, CÉ: -, SP: 1k10 

ÉP!!, Tám: 1, ÉP: 35, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Jellem: Káosz, Halál, VII. osztály, 

• Mint a vérívó élőholtaknál a vér, a 
Hatysánál sem elengedhetetlen 
létszükséglet az életerő, azonban állandó 
késztetést érez, hogy elszívja az élők 
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energiáit. Talán mert annyira kötődött az 
élethez, talán mert csillapíthatatlan 
éhségét az élők rovására oltja, a hatysa 
egy igen különleges és veszedelmes 
képességgel rendelkezik: képes 
bármilyen emberi alakot felölteni, ezzel 
álcázva valós külsejét, a csontokra aszott 
húst és az üres szemgödrök mélyén 
pislákoló rőt fényt. A hatysa által keltett 
illúzió tökéletes, leginkább a bárdok 
fénymágiájára emlékeztet (noha a hatás 
nem mágikus). Bárki, akinek komoly oka 
van feltételezni, hogy nem élő emberrel 
áll szemben, intelligenciapróbára 
jogosult. Ha a próba sikeres, felismerte, 
hogy illúzió áldozata volt. Ha nem, a 
megfelelő pillanatban a hatysa fölfedi 
kilétét áldozata előtt, de ekkor rendszerint 
már késő bánat.  

• A hatysa egyetlen érintésével képes 
életerőt elszívni egy embertől (1-10ÉP) 
Noha az illúzió segítségével hús – vér 
ember benyomását kelti, ez a kísértet is 
légies anyagú testtel bír, amelyet csak 
mágikus fegyverek sebeznek A hatysának 
sok erőssége mellett néhány gyengéje is 
akad. Auraérzékelés, Asztrál és Mentál 
Szem diszciplínákkal azonnal 
felfedezhető. Még ha egy ember képét 
ölti is magára, soha nem eszik, nincs 
anyagcseréje, és kizárólag mágikus, 
illetve légies tárgyakat képes 
megérinteni. Természetesen a saját 
tárgyait korlátlanul használhatja, de mivel 
ezekis csak illúziók, valós fizikai 
kapcsolatba anyaggal nem kerülhetnek.  

• Ezenkívül csak saját testét képes 
illúzióval álcázni, gyakorlatilag bármit 
viselhet, vagy foghat a kezében, amit 
csak akar, de amint leteszi, eltűnik 

• Izar 
• TÉ: 12, VÉ: 52, KÉ: 0, CÉ: -, SP: 1k6 v. 

fegyver, Tám: 1, ÉP: 16, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Jellem: Káosz, Halál, I. osztály, 

• Az izar olyan, lélektől megfosztott test, 
amely céltalanul bolyong a világban. 
Halálát egy életerővel táplálkozó szellem 
okozta, amely teljesen megfosztotta 
életenergiáitól. Teste összeaszott: 

bárkiben, aki ránéz, undort érez. 
Harci tudása minimális, lelke nem 
lévén gondolkodás és érzelmek 
nélkül küzd. Bármit megtámad, amit 
mozogni lát. 

• Kóbor lélek 
• TÉ: 20, VÉ: 50, KÉ: 10, CÉ: -, SP: 

fegyver szerint, Tám: 1, ÉP: 
megszállt teste, FP: -, 

•  Asztrál/mentál/méregellenállás 
immunis, Jellem: Káosz, Halál, III. 
osztály, 

• Alapjában véve nem látható, hiszen 
teste nincs, de néhány pszi 
diszciplínával észlelhető (Asztrál 
Szem, Aura Érzékelés). Az efféle 
lelke leggyakrabban már életükben 
örültek voltak, de ha nem, a halál 
utáni bolyongástól mindenképpen 
megőrülnek: Asztráljuk eltorzul, 
egyetlen vágyuk az általuk kitűzött 
cél elérése lesz. Mentáljuk 
elcsökevényesedik.  

• A kóbor lélek test nélkül kizárólag 
Pszit használhat, ha életében képes 
volt rá. Anyagi vagy mágikus 
támadásra nem képes, ám ezek őrá 
sincsenek hatással. Van azonban egy 
különleges képessége: beleköltözhet 
élő emberek testébe, azt használva 
az anyagi világon. Ha meg is száll 
valakit, irányítani csak akkor tudja, 
ha Akaratereje nagyobb, mint az 
áldozaté (Akaratereje 14+1k6).  

• A testet bármikor elhagyhatja, ha 
már nem veszi hasznát. 
Természetesen a testen okozott 
sebek a kóbor lélekre semmilyen 
hatással nincsenek. Az illető 
szellemi képességeinek (úgy, mint 
Pszi, Mágiahasználat, Képzettségek) 
nem kerül birtokába.  A 
leghatékonyabb mód a legyőzésére, 
ha egy Lélekcsapda varázsjellel 
valaki bebörtönzi a kóbor lelket. Ez 
esetben, ha a közelben van, azonnal 
elhagyja az éppen megszállt embert.  

• Az elérendő cél sok minden lehet, 
ami csak egy örült elméjében 
felmerülhet. Lehet, hogy életében az 
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aranycsinálás titkát kereste, és nem 
nyugodhat, amíg meg nem találja; talán 
kedvese gyilkosán akar bosszút állni, 
vagy más efféle. Természetesen, amint 
elérte célját, megszűnik élőholt lenni, és 
visszatér a reinkarnáció rendes 
körforgásába.  

• Útközben az erdőben néha 
meghallják az álmukban is fel-felbukkanó 
hangot amint a gyűrűjét kéri vissza. Most 
már azt is mellé mondja néha: „… csak 
tovább akarok lépni…” 
• Ezen kívül még egy tornyot is 
látnak, teljesen üres és romos, belül viszont 
hemzsegnek a zombik, árnyak és fantomok 
Megölésük után figyelmesek lesznek egy 
emberi csonthalomra. Ha beletúrnak, vagy 
felrúgják, kitűnik egy csillogó tárgy: egy 
díszes nyakék, amibe ez a szöveg van 
belevésve: „Az én egyetlen Naliámnak, 
hogy örökké veled lehessek.” Ha 
visszaviszik a faluba és kérdezősködnek, 
megtudják, hogy Nalia az egyik régi lakos, 
vagy 70 telet élt már meg. Könnyen meg is 
találják. Mikor megmutatják neki a 
nyakéket, nem hisz a szemének, és remegő 
kézzel kéri el az ékszert. Miután jobban 
szemügyre vette, könnybe lábad a szeme, és 
a legnagyobb hálával tekint a kalandozókra. 
Jutalmul felajánlja egyik féltve őrzött 
kincsét: egy amulettet, amely elmondása 
szerint megvédi az elmét a behatásoktól, 
majd útjukra engedi a kalandozókat. 
• Továbbhaladva már látják a 
kunyhót, ahol Erica lakik, de mielőtt 
odaérnének, a töltés oldaláról, és hátulról is 
élőholtak kisebb serege mászik elő a vízből, 
és indulnak meg a csapat felé, elzárva a 
visszavezető utat.  
• Az érkező élőholtak számát és 
fajtáját illetően a KM dönt, a csapatához 
mérten. Ha elég kezdő a csapat, akkor lehet 
kevesebbet küldeni ellenük, illetve ha a 
játékosok gyorsan halad, itt be lehet őket 
lassítani jó kis csatajelenetekkel. 
• A kunyhóhoz érve Arianni néz ki, 
de azonnal vissza is megy, mihelyst 
meglátja azt a sok förmedvényt, bezárja az 

ajtót, ablakokat, és nem enged be senkit sem.  
• A viskó melletti fűzfa tetején megjelenik Erica, 

de csak a kántálásra lesznek figyelmesek. Isteni 
erő csap szét az élőholtak között, és egy nagyobb 
csapat összerogy, de még maradtak. A 
kalandozók segítségével a papnő el tudja intézni 
az összes szörnyet.  

• Végezvén lesétál a fa oldalába, körbe beépített 
lépcsőn, és megáll a kalandozók előtt. Ha 
megtámadják, akkor nem rest visszavágni, de 
mindenképpen megszólítja őket.  

• Esetleg felfigyelhetnek a szent szimbólumára, 
ami a nyakában lóg szikkadt bőre felett, 
mellkasán pedig egy vitorlázó 
sólyomtetoválásra. Arca alig látszik kócos, 
zöldes hajától, ami mint vizes rongy, hozzá van 
tapadva fejéhez. Arca beesett, ajkai felhúzódva 
sárga fogai fölött. Bőre megereszkedett, szinte 
már csont és bőr, vézna ujjai markolják Istennője 
szimbólumát, körme hosszú és fekete. Ruhája 
elrongyolódott, lábai csoda, hogy el tudják bírni, 
olyan vékonyak. A hangja rekedtes és alig 
hallható.  

• Elmondja, hogy Moira művelte ezt vele. Ő egy 
álnok hazudozó, és magának akarja a hatalmat, 
ezért kente rá az eltűnéseket, valamint az 
élőholtak gyakoribb támadásait. Nem érti, hogy 
egy olyan pap, mint Moira, ilyenre adja a fejét. 
Mindenesetre megkéri a csapatot, hogy bízzanak 
benne, és állítsák meg a másik papnőt terve 
megvalósításában. 

• A kalandozókat több érzelem is irányíthatja: 
• Az Ellana papnőt nem tudják megölni még, mert 

túl nagy a hatalma, és Moira sem adja magát 
könnyen. Ha mégis megpróbálkoznak ezzel, 
szinte biztos a csapat pusztulása. 

• Ezen kívül négy lehetőség közöl választhatnak. 
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Végjáték 

3.1. „A” Változat, ha az Ellana papnő 
oldalára állnak: 

• Ebben az esetben, ha kérik az Arel papnőtől az 
ereklyét, Erica elmondja nekik, hogy 
átkutathatják a házát, a mocsarat, a környéket, de 
akkor sincs nála a gyűrű. 

• Átkutatják a birtokot, természetesen nincs ott,  
• Visszatérnek az Ellana papnőhöz. 
• Közlik, hogy nem találták meg amit kerestek. 

Erre Moira rettentő dühös lesz és megkérdezi, 
egyáltalán tudják-e hogyan néz ki pontosan? 
Persze erre a válasz nem. Mikor leírja nekik a 
gyűrűt,  

• Kilenc Láng Gyűrűje: rézből öntött gyűrű, amibe 
kilenc rubinkő van foglalva egy sorban. 
 

• Fejükre csapnak, hisz ezt akarta nekik eladni a 
tolvaj érkezésükkor. 

• Ezzel is elbogarászhatnak egy kicsit, mire a 
város felét körbekérdezik: ez a kocsmában 
találkozott vele az imént, a kocsmáros a 
fegyverkovácshoz küldi őket, amaz a tímár 
műhelyénél látta legyeskedni és így tovább. 

• Amikor végre megtalálják, persze szép szóval és 
veréssel is kérdezhetik, elmondja, hogy már rég 
náluk van, mivel nekik adta. 

• Átkutatják a zsebeiket/táskáikat. Az egyikben ott 
lapul a gyűrű.  

• Átadják Moirának, aki megörül neki és boldogan 
kijeleni, a kalandozók bármiből ihatnak 
bármennyit az ő kontójára valamelyik 
fogadóban. Persze ez csak álca, hisz már a 

likvidálásukat tervezi. Azonnal rájuk küldi 
nyolc katonáját (köztük a 
boszorkánymesterrel). 

• Meghalnak, vagy elmenekülnek, ez már 
csak a KM jószívűségén múlik. 

3.2. „B” Változat, ha az Arel papnő 
oldalára állnak: 

• Ebben az esetben, megértik amit Erica 
mond nekik, leesik a csapatnak (vagy már 
eszükbe jutott), hogy Moira őket is meg 
akarja öletni, ha bizonyítani tudják az 
ereklye létezését.  

• Az arelita elmondja nekik, hogy bár nincs 
nála a gyűrű, pontosan le tudja írni a 
kinézetét. 

• Kilenc Láng Gyűrűje: rézből öntött gyűrű, 
amibe kilenc rubinkő van foglalva egy 
sorban. 

 
• Fejükre csapnak, hisz ezt akarta nekik 

eladni a tolvaj érkezésükkor. 
• Ezzel is elbogarászhatnak egy kicsit, mire a 

város felét körbekérdezik: ez a kocsmában 
találkozott vele az imént, a kocsmáros a 
fegyverkovácshoz küldi őket, amaz a tímár 
műhelyénél látta legyeskedni és így tovább. 

• Amikor végre megtalálják, persze szép 
szóval és veréssel is kérdezhetik, elmondja, 
hogy már rég náluk van, mivel nekik adta. 

• Átkutatják a zsebeiket/táskáikat. Az 
egyikben ott lapul a gyűrű. 

• Elviszik Ericának (útközben természetesen 
lehetnek még zombi támadások és a hang 
egyre hangosabban követeli a gyűrűt). 
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• A papnő megköszöni a segítséget és 
fáradozásaikért cserébe leakarsz a nyakából 
egy holdkő medált, amit átnyújt a 
kalandozóknak fizetségül. 
• Majd imamormolásba kezd és 
eltűnik a szemük elől. 
• El lehet mondani a kalandozóknak, 
hogy ügyesek voltak, megoldották a 
kalandot, de öt ével később pont miattuk 
robban ki a XV. Zászlóháború. 

3.3. „C” Változat, ha van köztük 
sogronita, vagy válaszolnak az 
álombéli hívásra: 

• Ha van sogronita a csapatban, 
nyilván a kezdetektől fogva keresni fogja 
azt a személyt, akinek segítenie kell. 
• Vagy a Sogron pap, vagy saját 
logikájuk segítségével rájönnek, hogy aki 
álmukban szólongatja őket és útjaikat is 
kíséri, az egy bolyongó lélek, aki szeretne 
végre eltávozni. 
• Ha van antissjáró, akkor ő álmában 
megkérdezheti a hangot, hogy ki ő és mit 
akar. Ekkor megtudja, hogy a férfi egy 
valaha volt boszorkányúr, aki utoljára volt a 
birtokosa a Sogron ereklyének.  
• Bradur volt a neve. A posvány déli 
részében fekvő temető egyik kriptájában 
fekszik. Néhány napja még békében feküdt 
a sírjában, de valaki megzavarta álmában. 
Elvette azt a fontos tárgyat, amit mellé 
helyeztek őrizni álmát. Ha visszakaphatná 
„azt”, továbbléphetne a körforgásba. Pszije 
nincs, így csak ott tudja nekik megmutatni 
hogyan nézett ki a tárgy, egy falfestményen.  
• A sogronitának is elmondhatja 
ugyanezt álmában. 
• Ha az erdőben akarnak válaszolni a 
hívására, akkor csak mondatfoszlányokat 
tud nekik átadni, de ebből is ki tudják 
venni, merre kell őt keresniük. 
• Lemennek a temetőbe és itt jön a 
neheze. A temető félnapi járóföldre van. Ha 
még ott csatáznak meg nyomoznak, biztos 
nem érnek vissza sötétedés előtt. Akkor 
lehet rájuk küldeni a legtáposabb 
szörnyeket. 

• A déli sírbolttól nem messze kelet felé van egy 
barlang-szerű beugró. Lehet már látni a 
bejáratánál a finom, de ragadós pókfonalakat.  

• Figyelmesek lesznek egy emberi csonthalomra. 
Ha beletúrnak, vagy felrúgják, kitűnik egy 
csillogó tárgy: egy díszes nyakék, amibe ez a 
szöveg van belevésve: „Az én egyetlen 
Naliámnak, hogy örökké veled lehessek.”  

• (Mikor majd visszaviszik a városba, megtudják, 
hogy Nalia az egyik régi lakos, vagy 70 telet élt 
már meg. Könnyen meg is találják.  

• Megmutatják a néninek a nyakéket, aki nem hisz 
a szemének, és remegő kézzel kéri el az ékszert. 
Miután jobban szemügyre vette, könnybe lábad a 
szeme, és a legnagyobb hálával tekint a 
kalandozókra. Jutalmul felajánlja egyik féltve 
őrzött kincsét: egy amulettet, amely elmondása 
szerint megvédi az elmét a behatásoktól, majd 
útjukra engedi a kalandozókat.) 

• Kis keresgélés után rábukkannak a legódonabb 
sírhelyre a temetőben. 

• Megközelítve a helyet egy réginek tűnő kriptát 
találnak egy hatalmas, bezárt faajtóval, amit 
temető vesz körül. Misztikus erő árad a 
kriptából, valami megmagyarázhatatlan és 
kíváncsiságot ébresztő erő. Ha úgy döntenek, 
hogy belépnek, az ajtót le kell dönteniük, ami 
nem lesz egyszerű. Az ajtó fából készült ugyan, 
de acéllal erősítették meg, hatalmas kilincs és 
kulcslyuk árulkodik, hogy be lehet menni 
kényelmesebben is, minthogy betörjék.  

• A kripta körüli sírokba beletúrva megtalálják a 
hatalmas acél kulcsot. Mikor magukhoz veszik 
azt, hirtelen hűvös és különös érzés fogja el a 
csapatot. A temető bejárata és a víz felől 
Lesathok bontakoznak ki, és indulnak el a 
kalandozók felé. Mivel a kijárat el van zárva, 
nincs más út, mint lefelé, kivéve, ha van 
valakinek mágikus fegyvere, de még így sem 
biztos a győzelem. A kulccsal már könnyedén 
bejutnak a kriptába. Lefele vezető lépcsőt látnak, 
fáklyákat a falon, és sötétséget. Leérve egy 
közepes nagyságú terembe érkeznek. A központi 
sír egy emelvényen van, alatta a kripta meg van 
telve a mocsár vizével. Oldalt a falakba belevájt 
kazettákba négy másik koporsó. A misztikus erő 
a központi sírból árad. Felnyitva egy rég halott 
ember üres szemgödrei merednek a semmibe, 
testén megfakult páncél, ősi szimbólumokkal  
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• Kard a kezében, ami természetesen mágikus, és 
aki használja, annak megnövekednek harci 
képességei: KÉ +10, TÉ +30, VÉ +50. Ahogy 
kiemelik a sírból a kardot, a másik négy sír azon 
nyomban kitárul, és kimászik belőle négy 
páncélos csontváz (Őrző), majd a csapatnak 
esnek.  

• Ha nem támadnak vissza, akkor az első csapás 
után kérdeznek, ellenkező esetben addig 
harcolnak, míg ki nem verik az élők kezéből a 
fegyvert. Eközben újra elfogja a csapatot az a 
hideg érzés, a Lesathok bejutottak a sírkamrába. 
Ha eddig nem sikerült beszédbe elegyedniük az 
Őrzőkkel, akkor, ahogy megpillantják a 
Lesathokat, a csapat oldalán harcolnak velük. Ha 
addig sikerült, és mondták a támadókat, szintén 
segítenek nekik.  

• Amennyiben nem veszik ki a fegyvert az Őrzők 
a Lesathok érkezésére kelnek fel. 

• Lesath 
• TÉ: 40*, VÉ:80*, KÉ: 20*, CÉ:0*, SP: 

életerőszívás vagy fegyver szerint, 
Tám:1, ÉP:30, FP: 60*, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Pszi: 61*, Intelligencia: kimagasló, Max. 
MP: 100*, Jellem: Káosz, Halál, VII. 
osztály, 

• * a táblázatban szereplő adatok csak 
példa értékűek, függenek a Lesath 
életében űzött foglalkozásától (tehát ha 
túl tápos a csapatod, csak told feljebb az 
értékeket  ) 

• Lesath-tá lehetnek fekete mágiát űző 
boszorkányok, boszorkánymesterek, 
fekete mágusok.  

• Teste légies, de képes magának anyagi 
testet alkotni a puszta akaratával, mely 
erős mágiát sugároz. 

• Csak ezzel a testtel képes mágiát 
alkalmazni, vagy fegyvert forgatni. Teste 
nélkül csak életerőszívásra képes. Ha 
anyagi testet ölt is, csak mágikus 
fegyverrel sebezhető. 

• Ha elfogynak az FP-i, akkor szétfoszlik 
az anyagi teste és csak egy nap múlva 
képes újat létrehozni. 

• A Lesathokat el lehet látni Testvérek 
varázslattal 
 

• Testvérek 
• Boszorkánymesteri mágia, mely 

egyszerre 2-5 zombit érinthet, ez 
egyfajta közös tudat, ami mindegyik 
fél számára előnyös, 

• Az egyes zombik értéke attól függ, 
milyen fajta élőholt van felruházva a 
varázslattal. 

• Mágiaellenállásuk összeadódik, 
ezen kívül Asztrál/mentál 
immunisak lesznek mind. 

• A további pozitív hatások csak 
akkor érvényesülnek, ha az egyikük 
csatázik, a másik pedig nézi a csatát. 
Így két nézőpontból figyelhetik az 
eseményeke, amely taktikai előnyt 
jelent az alábbi módosítókkal: KÉ: 
+10, TÉ: +20, VÉ: +20. Ha egynél 
több élőholt figyelni a harcolót, 
akkor minden további társ után a 
következő módosítót kapja: KÉ: +2, 
TÉ: +10, VÉ: +10. Ezek miatt 
nagyon nehéz őket hátbatámadni. 

• Ha a figyelőt megzavarják: 
 vagy a harcoló elveszíti a 

módosítókat, 
 vagy a figyelő harcol az 

alábbi negatívumokkal: KÉ: 
-15, TÉ: -25, VÉ: -25,  

• Amint legyőzték őket a központi sírból 
kiemelkedik a test. Vagyis a test árnyéka, 
egy légies, szellemhez hasonlatos alak. 
Elmeséli, hogy olyan régóta fekszik itt, 
hogy már a nevén kívül mindent elfelejtett 
magáról és így nincs értelme az itt 
tartózkodásának. Kín minden elszenvedett 
perc a szarkofágjában. Szeretne végre 
nyugalomra lelni. Ehhez neki csak egy 
gyűrűre van szüksége, amit urától, 
Sogrontól, kapott. Ezzel rámutat egy 
festményre a falon, ami az ifjú önmagát 
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ábrázolja, kezén az ékszerrel. 
 
• A kalandozók egyből felismerik azt 
a bizonyos ereklyét, amit első nap akart 
rájuk tukmálni a tolvaj. Fejükre csapnak és 
megígérik, hogy segítenek. Vagy ha nem, 
akkor cserébe megígérheti nekik a szellem a 
kardot, ami a sírjában van/volt. 
• Elindulnak visszafelé, de persze út 
közben rájuk esteledik. Ekkor rájuk lehet 
ereszteni a sok cuppogó és hörgő hangú 
bestiát, ami az erdőben van. Persze dupla 
mennyiséget, mert éjszaka csatangolnak. 
• Zombi 

• TÉ: 10, VÉ: 40, KÉ: 0, CÉ: -
, Sp: 1k6 vagy fegyver, Tám:1, ÉP:15, 
FP: -, Asztrál/mentál/méregellenállás 
immunis, Jellem: Káosz, Halál, I. osztály, 

• A zombik lélekkel nem 
rendelkező, mágiával mozgatott 
holttestek, akiket gonosz papok vagy 
boszorkánymesterek használnak fel sötét 
céljaik érdekében. Teremtőik egyszerű 
parancsainak engedelmeskednek, 
gondolkodás nélkül. Lelkük nem lévén, 
minden érzelemtől mentesek, fájdalmat 
sem éreznek. 

• Harcban használhatnak 
egyszerűbb fegyvereket, vagy puzsta 
kezüket, hisz körmeik halálukban egy 
ideig tovább nőnek. Harci tudásuk a 
nullával egyenlő. Nagyon kitartóak.  

• Testük lehet ép holttest, vagy 
csontváz is, a halál időpontjától függően. 
A bomlás megállt, mikor élőholtak lettek. 
Állandó hullaszag lengi körül őket. 

• Gahul 
• TÉ: 41, VÉ: 80, KÉ: 15, CÉ: 

-, Sp: 1k6+2, Tám:1, ÉP: 25, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Jellem: Káosz, Halál, IV. osztály, 

• A Gahul halottzabáló, nem 
csak vért iszik, hanem megeszi az 
emberek húsát is. Testét természetes 
anyagok építik fel. 

• Folyamatosan rothad és 
gyomorforgató bűzt áraszt magától. 
Valószínűsíthető, hogy miattuk lett a 
mocsár posvánnyá minősítve. 

• Bárki aki 5 m-nél közelebb merészkedik 
hozzá, Méregellenállás dobására 
kényszerül.  
 Ha sikeres, elkezd émelyegni: 

Ereje, Ügyessége és Gyorsasága a 
háromnegyedére csökken, 
Állóképessége 2-vel esik, TÉ -5, 
VÉ -5, KÉ -5, CÉ: -5, levonások 
mellett. 

 Ha elvéti, elhatalmasodik rajta a 
rosszullét: Ereje, Ügyessége és 
Gyorsasága a felére csökken, 
Állóképessége 4-gyel és 
Akaratereje 2-vel esik, KÉ: -15, 
TÉ: -10, VÉ: -15, CÉ: -10 
levonásokkal jár és ezeken kívül 
képtelen varázslásra koncentrálni. 

• Akit Gahul pusztított el, de nem ette meg 
teljesen, az pár napon belül szintén 
Gahullá változik, 

• Árny 
• TÉ: 50, VÉ: 90, KÉ: 20, CÉ: -, SP: 1k10, 

Tám: 1, ÉP: 30, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Pszi: -, Jellem: Káosz, Halál, V. osztály,  

• Megjelenésre nem nagyon lehet őket 
megkülönböztetni egy megnyomorodott 
ember árnyékától – az első meglepetést 
akkor okozzák, mikor a többi árnyéktól 
függetlenül megmozdulnak, majd 
lelépnek a falról. Mivel testük légies 
anyagokból épül fel, csak mágikus 
fegyverek okoznak rajtuk sebet, a 
közönséges fegyverek átsiklanak rajtuk. 
Félhomályban gyakorlatilag 
láthatatlanok, ilyenkor ellenfeleik a 
megfelelő levonásokkal harcolhatnak 
velük. 

• 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 különösen sikeres 
(túlütés), kezével sikerült áldozata szívét 
megmarkolnia, aki ennek következtében 
ÉP-t is veszít. Támadásaiknak a 
borzongató kínon kívül egyéb hatása is 
van: akit eltalálnak, fokozatosan 
megdermed, minden találatnál eggyel 
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csökken a gyorsasága, míg a nullát el 
nem éri.  

• Ekkor az áldozat teljesen megbénul – 
vagyis alulmarad. Az árnyakat igen 
érzékenyen érinti az erős fény: ha módjuk 
van rá, kerülik. Rejtekhelyükről alkonyat 
előtt sosem merészkednek elő. Ha ennek 
ellenére mégis alkonyinál erősebb fény 
éri őket, az minden körben 1k6 ÉP-t 
sebez rajtuk. A sötétség viszont éppen az 
ellenkező hatást gyakorolja. Ha egy árny 
veszített az ÉP-iből, de nem pusztult el 
teljesen, egy napot teles sötétségben 
töltve visszanyerheti azokat. Ha valaki 
legyőz egy árnyat, az semmivé foszlik, a 
belézárt lélek pedig visszakerül a 
lélekvándorlás folyamába. 

• Fantom 
• TÉ: 45, VÉ: 70, KÉ: 15, CÉ: -, SP: 1k6, 

Tám: 1, ÉP: 32, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Pszi: -, Jellem: Káosz, Halál, V. lidérc, 

• A fantomok képesek áldozataik érzéseit 
befolyásolni – bár megint csak negatív 
irányba, mintha varázslóként Asztrál 
mozaikokat alkalmaznának 10E 
erősítéssel. Mágia ellenállásnak van 
helye, de a hatás maga nem mágikus, 
hanem az Asztrál síkon jelen lévő fantom 
támadása.  

• A fantom, noha maga nem anyagi, képes 
az anyagi síkon is támadni: csak bele kell 
merítenie anyagtalan kezét kiszemelt 
áldozatába, az menten gyötrő fájdalmat 
érez. Ez a támadás nem okozhat ÉP 
sebzést. Természetesen a fantom, akár az 
összes többi kísértet, csak mágikus 
fegyverrel sebezhető, a közönséges 
fegyverek hatástalanul suhannak át a 
testén. 

• Hatysa 
• TÉ: 95, VÉ: 80, KÉ: 32, CÉ: -, SP: 1k10 

ÉP!!, Tám: 1, ÉP: 35, FP: -, 
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Jellem: Káosz, Halál, VII. osztály, 

• Mint a vérívó élőholtaknál a vér, a 
Hatysánál sem elengedhetetlen 
létszükséglet az életerő, azonban állandó 
késztetést érez, hogy elszívja az élők 
energiáit. Talán mert annyira kötődött az 

élethez, talán mert csillapíthatatlan 
éhségét az élők rovására oltja, a 
hatysa egy igen különleges és 
veszedelmes képességgel 
rendelkezik: képes bármilyen emberi 
alakot felölteni, ezzel álcázva valós 
külsejét, a csontokra aszott húst és 
az üres szemgödrök mélyén 
pislákoló rőt fényt. A hatysa által 
keltett illúzió tökéletes, leginkább a 
bárdok fénymágiájára emlékeztet 
(noha a hatás nem mágikus). Bárki, 
akinek komoly oka van feltételezni, 
hogy nem élő emberrel áll szemben, 
intelligenciapróbára jogosult. Ha a 
próba sikeres, felismerte, hogy 
illúzió áldozata volt. Ha nem, a 
megfelelő pillanatban a hatysa 
fölfedi kilétét áldozata előtt, de 
ekkor rendszerint már késő bánat.  

• A hatysa egyetlen érintésével képes 
életerőt elszívni egy embertől (1-
10ÉP) Noha az illúzió segítségével 
hús – vér ember benyomását kelti, 
ez a kísértet is légies anyagú testtel 
bír, amelyet csak mágikus fegyverek 
sebeznek A hatysának sok erőssége 
mellett néhány gyengéje is akad. 
Auraérzékelés, Asztrál és Mentál 
Szem diszciplínákkal azonnal 
felfedezhető. Még ha egy ember 
képét ölti is magára, soha nem eszik, 
nincs anyagcseréje, és kizárólag 
mágikus, illetve légies tárgyakat 
képes megérinteni. Természetesen a 
saját tárgyait korlátlanul 
használhatja, de mivel ezekis csak 
illúziók, valós fizikai kapcsolatba 
anyaggal nem kerülhetnek.  

• Ezenkívül csak saját testét képes 
illúzióval álcázni, gyakorlatilag 
bármit viselhet, vagy foghat a 
kezében, amit csak akar, de amint 
leteszi, eltűnik 

• Izar 
• TÉ: 12, VÉ: 52, KÉ: 0, CÉ: -, SP: 

1k6 v. fegyver, Tám: 1, ÉP: 16, FP: 
-, Asztrál/mentál/méregellenállás 
immunis, Jellem: Káosz, Halál, I. 
osztály, 



 MAGUS                                                      Felperzselt Vizek Posványa                                                      Kalandozok.hu 

15 
 

• Az izar olyan, lélektől 
megfosztott test, amely céltalanul 
bolyong a világban. Halálát egy 
életerővel táplálkozó szellem okozta, 
amely teljesen megfosztotta 
életenergiáitól. Teste összeaszott: 
bárkiben, aki ránéz, undort érez. Harci 
tudása minimális, lelke nem lévén 
gondolkodás és érzelmek nélkül küzd. 
Bármit megtámad, amit mozogni lát. 

• Kóbor lélek 
• TÉ: 20, VÉ: 50, KÉ: 10, CÉ: 

-, SP: fegyver szerint, Tám: 1, ÉP: 
megszállt teste, FP: -, 

•  
Asztrál/mentál/méregellenállás immunis, 
Jellem: Káosz, Halál, III. osztály, 

• Alapjában véve nem látható, 
hiszen teste nincs, de néhány pszi 
diszciplínával észlelhető (Asztrál Szem, 
Aura Érzékelés). Az efféle lelke 
leggyakrabban már életükben örültek 
voltak, de ha nem, a halál utáni 
bolyongástól mindenképpen megőrülnek: 
Asztráljuk eltorzul, egyetlen vágyuk az 
általuk kitűzött cél elérése lesz. 
Mentáljuk elcsökevényesedik.  

• A kóbor lélek test nélkül 
kizárólag Pszit használhat, ha életében 
képes volt rá. Anyagi vagy mágikus 
támadásra nem képes, ám ezek őrá 
sincsenek hatással. Van azonban egy 
különleges képessége: beleköltözhet élő 
emberek testébe, azt használva az anyagi 
világon. Ha meg is száll valakit, 
irányítani csak akkor tudja, ha 
Akaratereje nagyobb, mint az áldozaté 
(Akaratereje 14+1k6).  

• A testet bármikor 
elhagyhatja, ha már nem veszi hasznát. 
Természetesen a testen okozott sebek a 
kóbor lélekre semmilyen hatással 
nincsenek. Az illető szellemi 
képességeinek (úgy, mint Pszi, 
Mágiahasználat, Képzettségek) nem kerül 
birtokába.  A leghatékonyabb mód a 
legyőzésére, ha egy Lélekcsapda 
varázsjellel valaki bebörtönzi a kóbor 
lelket. Ez esetben, ha a közelben van, 

azonnal elhagyja az éppen megszállt 
embert.  

• Az elérendő cél sok minden lehet, ami 
csak egy örült elméjében felmerülhet. 
Lehet, hogy életében az aranycsinálás 
titkát kereste, és nem nyugodhat, amíg 
meg nem találja; talán kedvese gyilkosán 
akar bosszút állni, vagy más efféle. 
Természetesen, amint elérte célját, 
megszűnik élőholt lenni, és visszatér a 
reinkarnáció rendes körforgásába.  

• Ha visszaérnek a városba, ott végre aludhatnak 
vagy megkereshetik a tolvajukat. 

• Ezzel is elbogarászhatnak egy kicsit, mire a 
város felét körbekérdezik: ez, a kocsmában 
találkozott vele az imént, a kocsmáros a 
fegyverkovácshoz küldi őket, amaz a tímár 
műhelyénél látta legyeskedni és így tovább. 

• Amikor végre megtalálják, persze szép szóval és 
veréssel is kérdezhetik, elmondja, hogy már rég 
náluk van, mivel nekik adta. 

• Átkutatják a zsebeiket/táskáikat. Az egyikben ott 
lapul a gyűrű. 

• Kivárják a reggelt és elindulnak vissza a 
temetőbe.  

• Ha nagyon gyorsan halad a csapat, itt KM-i 
döntésként be lehet iktatni, hogy az Ellana papnő 
vissza akarja tőlük szerezni a gyűrűt. Ezt 
megoldhatják erővel, vagy ésszel. Ha meg tudják 
értetni magukat Moirával, miszerint ők is 
megszüntetni akarják az ereklye hatalmát, akkor 
még segít is nekik. Velük küldi az emberei felét 
(4 fő) védelemnek. 

• A temetőben megint lehet pár ellenfél, de így 
sokan, gyorsan le fogják nyomni őket. 

• Mikor beérnek, a szellem örömmel fogadja őket. 
• Felhúzzák a gyűrűt a halott, hideg ujjára. Egy 

kisebb szélroham söpör végig a kriptán, mint 
Bradur utolsó lélegzete, aki mosollyal az arcán 
szertefoszlik. 

• Végigértek a kalandon az egyetlen helyes 
megoldás segítségével. Gratulálunk nekik!  
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3.4. „D” Vátozat, ha a kalandtörés felé 
mozog a csapat: 

• Mindenkivel megeshet, hogy a kalandozó 
csapata nem a modulnak megfelelően akar 
haladni. 

• Esetünkben, mondjuk azt mondja, ő hagyja az 
egészet a fenébe, nem kell neki ez az egész és 
hazamennek. Ilyenkor egy jól megépített térgát, 
vagy tércsapda megoldja a mocsárban maradást, 
míg megadod nekik a „motivációt”. 

• Ha a csapat ilyenen töri a fejét, a „C” 
változatban említett Boszorkányúr, akinek a 
tulajdona volt a gyűrű elkezdheti rajtuk követelni 
a gyűrűjét cseppet sem kíméletes módon.  

• Klasszifikációilag ő is egy Lesath, aki Testvéri 
kapcsolatban van a négy Őrzővel a kriptájából. 
Ha ez nem lenne elég, még zombi sereget is 
toborozhat maga mellé. 

• Boszorkánymesteri mágiát használ. Az alábbiak 
az értékei: 

• Bradur Lonrich: 
• Közkívánatra „unbeatable”. 
• Ez azért van, mert ezt a képet, csak a 

gyűrű vetíti ki a fejükbe. 
• Egyfajta közös tudat. 

• Életszívás van közben és minél jobban küzdenek 
ellene annál több életerőt szív el, mert 
gyakorlatilag ez az antisson megálmodott lény 
gyűrű általi kivetülése a való világba. Csak 
akkor marad abba, ha elszánják magukat a gyűrű 
visszaszolgáltatására. (Don Quijote) 
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Függelék 

4.1. Felperzselt Vizek Posványa 

Középen helyezkedik el a város, 
Tuurian.  

Tőle délre, félnapnyi járásra, az út 
keleti oldalán van a romos Tuurmin 
elhagyatott és zombiktól hemzsegő vidéke. 
Vele szemben van a temető. Mikor a régi 
várost alapították, találtak a közelben pár 
régi kriptát és ők is a közelbe temetkeztek. 
Utána persze rá kellett jönniük mennyire 

rossz döntés volt. Az élőholtak népes serege sosem 
látott módon nőni kezdett a sok friss hullától. A régi 
város elbukott és a posvány közepén felépült az új.  

Tuuriantól észak-keletre, félnapi járóföldre 
van egy régi őrtorony, szinték élőholtak 
pihenőhelye. Tovább haladva ebben az irányban 
még félnapi járóföldre lakik az elüldözött arelita és a 
fogadott lánya. 

A helyiek az egyetlen itt termő növényt 
termesztik, a rizst. Rizsbort főznek, a szárakból, 
levelekből pedig kötelet fonnak. Ezek a helyi 
termékek. A földek a város közelében vannak és a 
parasztok mindig katonai kísérettel mennek aratni. 
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4.2. Tuurian városa 

Mikor Tuurmin elesett és másik helyen kellett 
mindent újrakezdeniük, már egész másképp álltak 
hozzá a munkához. A település első háza a kőböl 
épített erőd volt. Ez tökéletesen megvédi a lakosokat 
bármekkora élőholtsereg támadásától. Elég nagy 
mindenki befogadására és itt vannak a magtárak is. 
Közvetlenül mellé építették az arzenált, ahonnan 
könnyen és gyorsan fel tudnak fegyverezni 
mindenkit, ha kell. 

Tuurian városában a legszámottevőbb bevételi 
források az áthaladó karavánok és kereskedők. 
Ebből kifolyólag a városnak hatalmas főtere van, 
ahol rengeteg ember tudja egyszerre kipakolni a 
portékáját. Az egyszerűség kedvéért középen van a 
város egyetlen kútja. a teret körben fogadók 
szegélyezik, melyek nagy udvarral és tágas 

fogadóterekkel rendelkeznek. Déli végében áll 
a város egyetlen temploma, amiben egyszerre 
több pyarroni Istenség oltára is helyet kapott. 

Gyorsan elérhető még a kiválóan 
felszerelt, nagy méretű ispotály, az igényeket 
jól kielégítő bordély, és a déli kapu mellett a 
mészárszék, ahol azonnal képesek fogadni a 
délről érkező állatokat feldolgozésra. 

A nyugati fal mentén alakult ki a 
„Mesterségek utcája”. Itt laknak és 
munkálkodnak a város mesteremberei. Ha egy 
kereskedőnek bármire szüksége van, csak 
végigsétál az utcán és mire eléri a déli végét 
már meg is találta, amit keresett. Példák 
mesterségekre: Fegyverkovács, Páncélkovács, 
Patkolókovács, Tímár, Bognár (kerékgyártó), 
Kötélverő, Borbély, Pék, Vincellér (borász), 
Gyógynövény kereskedő. 
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4.3. Erica Flessir 

Arel felszentelt papnője. 

 
Istennője sugalmazására Tuurian 

városába költözött még évekkel ezelőtt, 
ahol a betegek és gyengék oltalmazásába 
kezdett. Segítette a városőrség munkáját az 
élőholtakkal szemben. 

Egy nap fura szerzet érkezett a 
városba. Alacsony, piszkos kis ember volt 
egérszürke hajjal. Láthatólag zombi 
támadás áldozata lett. Szerencséje volt, ám 
a helyieknek nem annyira. Erősebb és 
bátrabb élőholtak kezdték megnehezíteni 
dolgukat. 

Nem sokra rá, felröppent egy 
titokzatos Sogron ereklye híre. Sokan 
érkeztek vándorok és kincsvadászok a 
gazdagság reményében. Köztük az első egy 
gyönyörű Ellana papnő volt. Hamar 
begyűrűzött az ellenségeskedés a két nő 
közé, bár mindkettő jót akart, csak másnak. 
Erica minden áron meg akarta menteni a 
falut a Kilenc Láng Gyűrűjétől. Ugyanis a 
rendje utasított őt, hogy ha megszerzi, 
küldje át bevizsgálásra Ordanban. A hír 
hatására boldogan látott neki az ereklye 
felkutatásának. Ilyen tájban történt, mikor is 
egy kalandozó csapat megvádolta 
összeesküvésért és rátámadt. Alig menekült 

el tőlük, de a csapat boszorkánymestere 
gyógyíthatatlan átokkal sújtotta. 

Arca csúf lett, bőre aszott, mint a hulláké. 
Ajkai felhúzódtak fogairól, szemére hályog 
ereszkedett. Körmei elfeketedtek és 
megkeményedtek. Haja olyan színűre változott, mint 
maga a posvány. Egyetlen, ami érintetlenül maradt 
mellkasán, Istennője szent állatának sziluettje. 
Tetoválásáról lehetett csak megismerni, meg persze 
nyakában lógó szimbólumáról. 

Mikor visszatért a városba, az emberek már 
boszorkányt kiáltottak rá és kiűzték, lakjon a 
mocsárban. Azóta egy napi járóföldre lévő 
viskójában tengeti életét fogadott lányával, 
Ariannival. Fegyvere, tőrkard. 

Értékei: 
 

Erő 11 Ké 25 
Állóképesség 14 Té 30 
Gyorsaság 13 Vé 106 
Ügyesség 13 Cé 3 
Egészség 13 AME 65 
Szépség 15 MME 64 
Intelligencia 18 Mp 63 
Akaraterő 17 Pszi  37 
Asztrál 18 Fp 76 
Érzékelés 13 Ép 8 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



MAGUS                                                                        Felperzselt Vizek Posványa                                            Kalandozok.hu 

20 
 

4.4. Moira Medlessana 

Ellana felszentelt papnője, a pyarroni 
titkosszolgálat tagja, 

Mikor a Titkosszolgálat fülébe jutott a 
különleges ereklye híre, megbízták Moirát, hogy 
derítse ki igazak-e a hírek. Így a városba költözött. 
Hamar sikerült utánajárnia a dolognak. Kiderült, ez 
egy Sogron ereklye, név szerint a Kilenc Láng 
gyűrűje, mely már több mint ezer éve elveszett és 
most megkerült. 

Új utasítást kapott övéitől, miszerint meg kell 
szereznie a gyűrűt, majd el kell rejtenie, hogy soha 
többé ne találhasson rá senki, mert különleges 
hatalma van. Minél nagyobb erőt hordoz birtokosa, 
annál erősebb a tárgy is. Megfelelő kezekbe kerülve 
kirobbanthatja a XV. Zászlóháborút. Ha ezt 
véghezvitte, mindenkit meg kell ölnie, aki tudja 
bizonyítani, hogyan néz ki az ereklye. A városban 
viszont volt egy másik papnő, egy arelita, aki 
viszont pont el akarta küldetni a gyűrűt Ordanba. Ott 
pedig akár olyan mágusok kezébe is kerülhet, amibe 
belegondolni is borzalmas. Egyszer a tudomására 
jutott, hogy valószínűleg ellenfele már megszerezte 
az értékes ékszert. Utána küldte hát nyolc jó 
harcosát, akik valaha szedett-vedett kalandozók 

voltak, most az ő titkos testőrsége. A gyűrűt 
nem találták, viszont véglegesen elcsúfították a 
nőt. 

Ennél jobb alkalom nem is kínálkozhatott 
számára. Elkotyogta a megfelelő embereknek, 
hogy Erica bizony boszorkány, aki valójában a 
lakosokon élősködik. A hír futótűzként terjed. 
Mire az arelita visszaért a városba, már 
mindenki ellene volt és kiűzték a posványba. 
Ezzel azonban a gyűrűt még mindig nem 
sikerült megszereznie. 

Értékei: 
 
Erő 13 Ké 22 
Állóképesség 17 Té 36 
Gyorsaság 12 Vé 92 
Ügyesség 7 Cé 0 
Egészség 16 AME 74 
Szépség 18 MME 70 
Intelligencia 17 Mp 63 
Akaraterő 14 Pszi  36 
Asztrál 18 Fp 65 
Érzékelés 16 Ép 12 
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4.5. Szörnyek 

Szörny Ké Té Vé Cé T/k Sp Ép Fp Pszi Mp Egyéb 
Árny 20 50 90 - 1 K10 30 - - -  
Fantom 15 45 70 - 1 K6 32 - - -  
Gahul 15 40 80 - 1 K6+2 25 - - -  
Hatysa 32 95 80 - 1 K10 Ép 35 - - 25 (sp.)  

Izar 0 12 52 - 1 K6 v. 
fegyver 16 - - - 

 

Kóbor 
lélek 10 20 50 - 1 Fegyver Megszállt 

testé - - - 
 

Lesath 20 40 80 0 1 
Fegyver 
v. K10 

Ép 
30 60 61 100 

 

Őrző 25 110 120 20 Fegyver Fegyver 35 - Mint 
életében 

Mint 
életében 

 

Testvérek +10 
(+n*10) 

+20 
(+n*10) 

+20 
(+n*10) - speciális speciális speciális - - - 

+K3 Int, 
+5 
harcérték 

Asztrál, Mentál és Méregimmunitás: Árny, Fantom, Gahul, Hatysa, Izar, Kóbor lélek, Lesath 
Csak mágikus fegyver hat rá: Árny, Fantom, Hatysa, Lesath 
A Kóbor lélek pszi használata az életében elért képességektől függ. 
A Lesath vonatkozó valamennyi érték irányadó, függ az életében űzött foglalkozásától. 
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