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Hangulatkeltő a kalandmesternek 
 
Kis kompániátok, igen csak pénz szűkében volt az utóbbi időben. Kapóra jött tehát a lehetőség, 
hogy az északi szövetség ügynököket keres jó pénzért. A baj csak azzal van, hogy a kiküldetés az 
északi szövetségi területek – Toroni határvonal ütközőzónájában az ediomadi hegyek árnyékában 
van.  A harminc arany azonban harminc arany, s mi több fejenként. Persze ha ez ember arra 
gondol, hogy a legutolsó zászlóháború éppen csak véget ért, az utak alig váltak biztonságossá, 
ráadásul az eligazítást vezető északi tiszt valami falusi démonról hadovált elgondolkozik az 
ember. Amikor azonban az ember fia kezében érzi az erszény súlyát, ráadásul a teljes összeg felét 
előlegben, nehéz tisztán gondolkozni. Nyilván a falusiak képzelnek mindenfélét. Egy szó mint 
száz… elvállaltátok. Az északi szövetség megbízásából kell kivizsgálnotok egy Karakrin nevezetű 
falura járó démon esetét Ha démon elpusztítani, vagy ha túl hatalmas a szent szék segítségét kérni. 
Ha nem démonról van szó, akkor a faluban lévő pánikhangulat csitítására az ügyet megoldani. 
Egyszerűnek hangzik harminc aranyért. 
Összeszedtétek a motyótokat, és csatlakoztatok egy közelítőleg a célállomásotok felé induló 
határerődöket ellátó hadtáp szekérkaravánhoz. Mégis csak túl közeli a háború emléke, jobb az 
elhagyatott vidéken nagyobb csoportokban mozogni. A karavántól, csak az utolsó nap kellett 
leválnotok, eddigre már nyomasztóvá vált az ediomadi hegyek közelsége, pedig 30-40 mérföldnél 
közelebb eszetek  ágában sincs megközelíteni. Tiszta időben azonban látszanak a felhőbe burkolt 
nyomasztó hegycsúcsok. Nehéz kivonni magatokat a hatásuk alól. 
Tarsolyotokban a megbízó levéllel az éjszaka közepén értek a falu határára. Meglepetésetekre 
fényt egyáltalán nem látni. Igen szokatlan, hogy semelyik házból sem szűrődik ki egyetlen pisla 
fény sem. Embereket pedig egészen a falu közepén álló hídig nem láttok. Na itt persze akad némi 
fény az arcotok közelébe nyomott fáklyából eredően, amit két nem túl bonyolult küllemű szedett - 
vedett északi egyenruhába bújtatott hídőr tart a kezében. 
- Na, Rücskös, nézzük milyen baglyokat sodort ide az éjszaka! 
Mikor a kezükbe nyomtátok a megbízó levelet, értetlenül forgatták. Persze gondolhattátok volna, 
hogy a várostól egyre távolabb drasztikusan fogy az írástudók száma. Rövid szóbeli magyarázat 
után már az őrök fejében is felderengett valami fény. Hamar kiókumlálták, hogy: 
- Te, Rücskös, nem errő’ monta röggel a lovag, hoty ma kell érkezniük holmi inspektoroknak, 
és ha nem szólunk neki azonna’ mikó meggyünnek szíjat hasít a hátunkbó? 
- De lehet, akkó’ szóni’ kéne neki nem? 
- De… 
- … 
Na ekkor rettentő csörömpölés hallatszik a híd túlsó végéről: 
- Szíjjat hasítok a hátatokból, semmirekellő bitang népség… nem megmondtam, hogy… 
Erősen remélitek, hogy ő tud olvasni... 

 



Néhány szó Karakrin falváról 
(Az eligazító tiszt elmondása alapján) 

 
Karakrinn az Ediomadi hegység északi nyúlványaitól körülbelül 50 mérföldre fekszik. Státusa lévén 
igazából egyetlen országhoz sem tartozó úgymond semleges területen található elég bizonytalan. Az 
utolsó zászlóháború után győztes északi szövetség gyakorolja az ellenőrzést jelenleg ezen a területen, 
bár igazából sem a háborús veszteség miatt a határai mögé visszaszorult Toron, sem az északi 
szövetség nem tulajdonít nagy jelentőséget neki. Ráadásul az Ediomadi hegyek közelsége is 
árnyékként borul a településre. Egy Észak – Déli kisebb, és veszélyessége miatt ritkán használt 
kereskedőút azonban keresztül halad a falun. Az azonban biztos, hogy ha északról dél felé utazók a 
lehető leggyorsabban akarnak haladni ez az útvonal a legrövidebb, hisz a falut keresztülszelő Nagy-
Sebes folyón közel, s távol ez az egyetlen biztonságos átkelőhely. Háborús időben ez teszi a helyet 
mégis a vidék fontos stratégiai pontjává. Ezért is létesített itt az északi szövetség egy apró hídőrzési 
feladatokkal ellátott helyőrséget, bár a helyőrség létszáma nevetséges 13 fő. 
A vidék komor hangulatának megfelelően erőslelkű zárkózott emberek lakják a falut. Főleg a környező 
erdők mérhetetlen faállományának kiterelésén dolgoznak, kisebb mértékben földműveléssel. Ennek 
megfelelően a lakók zöme favágó, kisebb hányaduk földműves és persze akadnak mesteremberek is. 
 

 
Karakrin és környéke térkép 

 
A falu ennek megfelelően főleg a kitermelt fával való kereskedelemből él. Ennek bonyolítása a falu 
elöljárójának feladata. Az eladott fából befolyó összegből a távoli városokból hozatja meg mindazt, 
amire a falunak szüksége van. A házak többsége rönkház, illetve akad néhány vályogkunyhó is. Ezeket 
főleg a szegényebbek lakják. A falu büszkélkedhet három kőépülettel is: egy Kradnak szentelt 
templommal, egy fogadóval (aminek ugyan csak a földszintje van kőből az emeleti traktus már szintén 
rönkökből készült), és az elöljáró házával. 
A falun jelenleg egy démon árnyéka ül. A legerősebb szívű lakosok is rettegnek. Éjszakára zárják az 
ajtókat ablakokat, s keveset járnak ki. Arcuk gyakran űzött, és sokan vannak, akiknek a démon vitte el 
valamelyik hozzátartozójukat. 
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Főbb helyszínek a faluban és környékén 
 

(1) Vadászház 
 
A falu keleti felét övező szántóföldek végében az erdő határán áll. Négy erős földbe ásott faoszlop 
tartja. A lakótérbe – aminek padlója körülbelül 5 méterrel van a talajszint felett - egy létrán keresztül 
lehet feljutni. A lakótér mindössze egyetlen kb. 4x4 méteres szoba, falai deszkából és azt kitöltő 
szalmából vannak. Mind a négy égtáj felé van egy-egy közepes méretű ablak. A szobából felfelé 
középen egy csapóajtó nyílik, itt lehet egy újabb meglehetősen hosszú létrán keresztül feljebb jutni a 
kilátóba. Ez mindössze egy 1x1 méteres fedett és palánkmellvéddel ellátott torony az erdő 
lombkoronaszintje felett valamivel. Remek megfigyelőhely. Sajnos a karakterek már feldúlva találják 
a szobát. Az egyszerű néhány ládából és egy priccsből álló berendezés szanaszét dúlva, a szarvas 
trófeák leszakítva. A felvezető létra darabokra törve hever - ez nehezíti a bejutást -, a keleti, vagyis 
erdő felőli ablak bezúzva, erőteljes vérnyomok és a falakon iszonyatos karmolásnyomok találhatóak. 
Ha kihajolnak a kilátóból a tető szélén mászókarom nyomokat lelhetnek, ugyanis itt mászott fel a 
kobzos csapata, hogy eltegyék a láb alól Kulgant a vadászt. Dornék ügyes munkát végeztek a rombolás 
igen hasonlatos egy felbőszült karmos nagyméretű karmokkal rendelkező lény pusztításához. Az 
egyedüli áruló nyomok a bizonyos mászókarom nyomai a párkányon. 

 
A vadászház rajza 

 
(2) Kulgan a vadász háza 
 
A néhai vadász egyszerű parasztháza. Két szoba, konyha és egy viszonylag nagynak számító ebédlő. A 
berendezés és tárgyak is a paraszti életvitelnek megfelelőek. A házhoz csatlakozik még egy aprócska 
íjászműhely is az ennek megfelelő szerszámokkal, anyagokkal. Akad itt jó néhány nyílvessző, sőt egy-
két reparálásra váró rövidíj is. Itt él a vadász felesége és két apró gyermeke is. 
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(3) Kevin kocsmája 
 
A falu egyetlen fogadója. Tulajdonosa Kevin a falu sokat látott kocsmárosa. Az épület kétszintes, az 
alsó szintnek kőfalai vannak, ezen áll a fafödém és a rönkökből készült emelet. Az alsó szinten 
találhatóak a konyha, a tulajdonos elszeparált magánlakrésze, és az ivó, melyből két lépcső vezet az 
emeleten található összesen 8 szobához. 

 
A kocsma rajza 
 
1. Konyha 
2. Kamra 
3. Szagfogó 
4. Ivó(asztalokkal bárpulttal) 
5. Előtér 
6. Kevin dolgozószobája 
7. Kevin lakrésze 
8. Lakószobák az emeleten 
9. Galéria 

 

(4) Istálló (Kevin tulajdona) 
 
A kocsmához tartozó meglehetősen szép rönkistálló. 30 paripa elhelyezésére is alkalmas. Kevin 
büszkesége. Hozza is neki a pénzt, hiszen az erre vonuló katonai karavánok gyakran veszik igénybe a 
remek istállót. Előtte egy karám, néhány szénaboglya, és egy méretes trágyadomb található. 
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(5) Vízimalom (Mefre a molnár tulajdona) 
 
A falu egyetlen vízimalma. A víz hatotta kerék egy hosszú tengelyen keresztül csatlakozik a 
malomtérhez, ahol a két kisebb malomkövet forgatja. Innen kétszárnyú kapu – hogy a búzát szánlító 
szekér is beférjen – nyílik a léckerítéses udvarba. Mindenfelé búza és liszteszsákok állnak halomban és 
a tárgyak többségét leheletvékony fehér lepel borítja. Ebből a helyiségből két ajtó nyílik egy a 
műhelybe ahol a malom fenntartásához szükséges szerszámok, néhány tartalékmalomkő és a 
munkapad áll, egy pedig a molnár konyhájába. Itt egy kisebb asztal három székkel és egy kemence 
található. Innen szintén ki lehet jutni az udvarra és egy ajtón keresztül tovább lehet jutni a 
tisztaszobába. Ágyak, ágyneműk, ruhákkal teli szekrények, amik a szüleiről maradtak rá. Egy további 
ajtón keresztül pedig el lehet jutni a molnár hálószobájába. 

 
Vízimalom rajza 

 
(6) Gelfgaar az erdész háza 
 
Az erdész embernél is magasabb palánkkerítéssel körülvett rönkháza. A palánkokkal határolt udvaron 
a téli tüzelő áll halmokban. Az egyik sarkában egy kisebb csirkeól, és terménytároló áll. Az udvar 
közepén egy méretes szénaboglya, az erdész teheneinek télre felhalmozott takarmánya. Az épület 
mindössze egyetlen körülbelül 6x10 méteres helyiségből áll. Két ablaka a külvilág felé nem, csupán a 
palánkkerítéses udvarra nyílnak, ahogy egyetlen ajtaja is. Berendezése puritán, asszonytsohanemlátott. 
Egyszerre funkcionál konyhaként, élettérként, és hálóként. A falakon mindenfelé szerszámok, főleg 
fejszék lógnak. Az egyik sarokban egy szalmazsákkal ellátott priccs. A másikban egy búbos kemence 
áll. Középen egy különösen nagy téglalap alakú asztal, körötte néhány egyszerű faragású faszék áll. Az 
erdész holmiai valószínűleg a szobában szép számmal megtalálható vas lakattal (zárnyitás: –15%) fa 
ládákban vannak. 
 
(7) A templom 
 
Karakrin kőből készült kis temploma. A középső kör alakú teremhez három oldalon csatlakozik egy-
egy kápolna. A középső terem átmérője úgy 15 méter lehet ez három lépcsővel mélyebben van a 
kápolnák szintjénél. A templomba kintről meglehetősen sok fény jut, erről a kicsi ámde nagyszámú 
ablak gondoskodik. 
 
(8) Paplak 
 
(9) Wilhelmina, a banya háza 
 
(10) Fűrészmalom (Mihal, a fűrészes tulajdona) 
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(11) Karakrin átkelő – Híd 
 
Egyszerű kőhíd Oldalán kőkorlát. A szélessége egy szekérnyi a hossza mindössze 20 méter lehet. A 
sebes folyó partvonala különösen meredek, és hírtelen mélyülő végig-e tájékon, így a víz színe fölött 
majd 10 méterrel lebeg a híd. Itt is mindig posztol 1-1 őr a híd középvonalában. 
 
(12) Karakrin helyőrség épülete 
 
Egy apró falusi helyőrség. Mélyen földbe ásott faoszlopokból áll. A rönkfal körülbelül két ember 
magas mögötte ácsolt járófelület található körülbelül másfél ember magasságban, az így kialakult 
mellvéd mögött mindig jár egy őr. Az „erőd” híd felé eső sarkában egy fa torony került kialakításra, 
innen a falu jó része belátható és itt is mindig áll egy őr. 
 
(13) Az elöljáró rezidenciája 
 
A falu legnagyobb épülete. Kőből készült kő kerítéssel körbevett kéttornyos építmény. Az elöljárónak 
és háza népének ad otthont. (lásd külön leírás.) 
 
(14) Gyakorlótér 
 
A helyőrség épülete mögött egy közel 20*50 méter hosszú füves terület található a végén szalmából 
készült célpontokkal. A katonák ide járnak gyakorlatozni. 
 
I. Karakrin temetője 
A templom mögött elterülő lankás domboldal lett Karakrin temetőjéül kijelölve. A falu méretéhez 
képest rengeteg sír található itt. Ennek magyarázata a zászlóháború idején ezen a tájékon lezajlott nagy 
csatákban keresendő. (A sírok jórészében viszont nincs tetem. A boszorkánymester éjjeleken kiásatta a 
tetemeket, és már csontvázseregét szolgálják.) A temető egész az erdőhatárig húzódik. A többség 
jelöletlen egyszerű sír, mindössze egy kő, vagy korhadt fakereszt jelzi, hogy igen itt nyugszik valaki, 
valaki, aki valamikor élt. Ám van három nagyobb síremlék is (kripta). (A holdkápolna – Ahol Telikar 
katakombáinak egyik titkos bejárata van - az erdőhöz legközelebb eső.)  
 
II. Szántóföldek 
A falu keleti területei szántóföldként kerültek hasznosításra. Jelen pillanatban zömmel embermagas 
kukoricával van bevetve. 
 
III. Keleti erdőség 
IV. Nyugati erdőség 
 
V. Déli mezőföld 
Nagyobbacska füves síkság terül el délkelet felé, egész a látóhatárig. A keleti és nyugati erdőség 
szegélyezi. A fű között emberfejnyi kövek sziklák fehérlenek. Az évtizedekkel ezelőtti hatalmas áradás 
sodorta ide őket egészen az Ediomadi-hegyekből. Köves síkságnak is hívják a falubeliek.  
 
VI. Fojtó mocsár 
A Sebes patak és a kővágó patak torkolatánál kialakult lápvidék. Magas náderdő jellemzi. Ugyanakkor 
jól járható utak vannak benne, ám itt-ott képes akár nyakig is elnyelni az embert. Fojtogató 
metántelítette levegő jellemzi, a falusiak ezért is nem járnak ide szívesen, nevét is erről kapta. 
 
VII. Ediomadi – hegység nyúlványai 
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Az elöljáró háza 

 
Földszint rajza 

I. Csigalépcső II. Lépcsők III. Kocsibehajtó – Aula IV. Belső udvar 
1. Tanácsterem 2. Telikar dolgozószobája 3. Ebédlő 4. Őrszobák 5. Folyosó 6. Tálaló 7. Konyha 8. Cselédszállások 9. 

Istálló 10. Kocsiszín 
 

 
Emelet rajza 

I. Lépcső II. Légtér (Galéria) III. Udvar IV. Csigalépcső 
1. Telikar könyvtára 2. Telikar hálója 3. Galéria folyosó 4. Szoba – Tiszti szállás 5. Folyosó 6. Szoba – Zsoldos szállás 7. 

Az intéző szobája 
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Telikar katakombái 
 

A katakombának két bejárata van az elöljáró házából. Telikar dolgozószobájának kandallóján keresztül 
(titkos ajtó keresés (-50%-80%)), és a holdkápolnán keresztül. A katakombákban van a közel 140 nem 
aktív csontvázharcos. 4 torz szolga, illetve a hűtőkamrákban vagy 20 test amit esetleg a 
bosszorkánymester segítségül hívhat varázslattal (zombi, izar vagy torzként). A Csontok Ura gömb is 
itt van a titkos alkimista kamrában. Az egész katakombarendszer egy már korábban a víz által kimosott 
barlang és járatrendszer továbbalakításával készült. A falak nyirkosak itt-ott penészesek és az egész 
katakombarendszert áthatja az iszonyatos hullaszag.  

 
I. Barlang 
II. Folyosók (fa oszlopokkal kb. méterenként alátámasztva akár csak egy tárna). A holdkápolna 
felé vezet. Kb. 800 méter hosszú. 1-1.5 méter széles és alig 2 m magas. 
III. Idéző körterem (Itt van a Csontok Ura gömb foglalata, amivel fel lehet éleszteni a 
csontvázsereget. A padlót a szaggatott vonalak mentén vékony vésetek borítják.) 
IV. Boncterem (asztalok rajta szétszedett hullák, hisz Meliknek csak a csontvázakra van szüksége, 
a húst meg feleszik a torz szolgák, egyes testnedveket Melik összegyűjti és a titkos teremben tárolt 
emberbőrök és így Telikar bőrének tartósítására használja, hogy alakot tudjon váltani.) A falakon 
körbe embermagas szekrények vannak az egyiken keresztül megközelíthető a titkos terem 
(titkosajtókeresés –40%). A szekrényekben mindenféle ruhák felszerelések, hosszúkardok láncinget 
találhatók. 
V. Titkos terem. A falak mellett körbe végig szekrényke hosszú sora, ezekben ruhák és 
mindenféle alkimisták által használt eszközök vannak felhalmozva. A teremben hat lombik van 
ezekben úsznak Telikar bőrének és más emberek bőrének darabjai is. Melik így tudja biztosítani, hogy 
évekig működik a húsmaszk ugyanazon bőrrel. Az egyik szekrény alján itt van a Csontok Ura Gömb 
is. (Teljesen fekete színű gömb, erős mágikus aurát sugároz. Semmilyen jel vagy véset nem fedezhető 
fel rajta. Aki kézbe veszi csupán elnyúlt arcképét láthatja benne.) (Itt punnyad 533 arany is, de nem 
könnyű megtalálni a sok szekrényben, időt kel rá szánni.) 
VI. Hűtőkamrák. Varázsjelekkel fenntartott –30 fok. Mindegyikben 10-15 hulla van. Rácsokkal 
van elzárva, a kulcs Telikarnal van vagy zárnyitás –20%. 
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1. Létra, ami Telikar dolgozószobájának kandallójától egy kürtőn át vezet le vagy 5 méterre a föld 
alá. 
2. Rács. Zárnyitás –15% vagy ha meg van Telikar kulcscsomója. 
3. Rács. Karnyi vastag acélrudak. Nincs rajta zár, csupán 3 kar a falban. Mindegyik nyitja, de csak 
egy úgy, hogy a 4. számú kamrák ne nyíljanak ki. 
4. 3-3 torz és ghaul éhezik itt. Ha nem a megfelelő kart húzzák meg akkor kiszabadulnak. 
5. Egy méter magas hengeres kőoszlop tetején egy félgömb alakú bemélyedés. Az oszlopon érdekes 
vésett minták futnak körbe mik a félgömbből indulnak ki. A gömb behelyezésére kékes derengés fut 
végig a véseteken emberi lépés sebességével, amelyik csontit eléri az megremeg és lép is le a 
talapzatáról élő és elpusztítható után kutatva. (A gömb csak energiával látja el őket, a 
parancsnoklásukat nem oldja meg. (Ezt Melik sem tudja.)) Ezen kívül itt van még a holdkápolna Anur 
eredetű apró fehér nyitógömbje. 
6. Titkosajtó egy szekrény hátlapján keresztül Melik titkos termébe titkosajtókeresés –40%. 

 

A templom 
 
Karakrinn falvának temploma kőből készült kupolás épület. Kardnak szentelték. A középső tér nyolc 
oszlop övezte padlója mozaikkővel kirakott, a középpontban egy fa stiláris ábrája látható a környék fő 
bevételi forrására – a fakitermelésre - tekintettel. A templom északi kő oltára Kradnak lett szentelve. 
Mellékoltárok helyett a templom keleti és nyugati traktusában egy Kyel (a földművelés) és egy Arel a 
(az időjárás) szobor áll. 

 
A templom rajza 

1. Krad oltár 2. Kyel szobor 3. Arel szobor 
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Holdkápolna - Sírhely 
 

A temető legősibb sírhelye. A falubeliek nem tudják, hogy egykoron ún. holdsugárkapuként szolgált. 
Ha tiszta az este és a két hold világít kaput nyit arra e helyre ahová beállították egykoron. Ez pedig 
jelenleg az Ediomadi katakombarendszer egy pontja. (Melik ezen keresztül akar bevonulni 
csontvázserege élén Ediomadba.) Használati módja: a holdfény beengedése az öt apró ablakon át, a 
kapunyitó gömb (ez Telikar katakombáiban van a titkos szobában) a középső nyílásba tétele, és Anur 
nyelven fennhangon elmondott parancsszó közben pedig a kívánt helyre kell a kapu nyitójának 
gondolni. Innentől kezdve a kapu mindaddig nyitva áll, amíg a nyitója vagy másvalaki be nem zárja a 
nyitógömb kivételével, vagy ha a holdfény megszűnik (felhős idő/megvirrad). (Egyes 
boszorkányrendek ismerik a holdjárás képességét, ha a csapatban van boszorkány esetleg ha bemegy 
tudhatja, hogy ez egy holdkapu, de, hogy hova nyílik azt nyilván nem.) A falubelieknek fogalma sincs, 
hogy kik nyugszanak itt, már az első pionírok előtt is itt ált ez a síremlék (Anur időkből származik, 
építészet ismerete esetén lehet tudni, hogy több, mint 4000 éves.). Rebesgetik, hogy néha éjszakánkét 
egyesek mintha fényt láttak volna innen kiszűrődni. 

 
Holdkápolna rajza 

(A bal oldali a bejárati szint, a jobb oldali a fenti 5-ös koporsóból létrán elérhető titkos helyiség.) 
 

A földszinti részbe egy vasalt ajtón keresztül lehet bejutni (zárnyitás –10%). A terem átmérője kb. 6 
méter, középen egy 5 cm magas oszlopocska áll melynek tetején félgömb alakú bemélyedés van. (Ide 
való a kapunyitó gömb.) Található itt ezen kívül 5 kő szarkofág, mindegyikben rég elporlad már a 
tetem. Az 5.-ből ha eltolják a sírfedelet egy létra vezet a teljes sötétségben lévő alkápolnához. Az 
alkápolna födémje 4 kör alakú oszloppal van alátámasztva. Az alkápolnából nyílik Melik 
katakombáinak egyik bejárata (titkosajtókeresés –35%). Négy szarkofág is áll itt, fedelük eltolva a 
földre döntve. Ezekben pihen Melik ide tett egy torzbokból álló őrkülönítménye. Testvérek varázslattal 
igen csak együttműködővé tette őket. (Veszélyes ellenfelek, és sötét is van, ők pedig látnak a 
sötétben.)  
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A történet 
 

Rövid összefoglaló 
 
Egy bizonyos Melik Efragior nevezetű tornoni renegát félvér boszorkánymester – aki szabad idejében 
rengeteget foglakozott alkímiával - toronból való szökése előtt eltulajdonított egy nagyhatalmú 
varázstárgyat. A varázstárgy neve „A Csontok Ura Gömb”. A gömbbel olyan csontváz hadsereg 
parancsnoklására képes a tulajdonosa, mely valamennyire ellenálló az aquir mágiával szemben. Melik 
birtokában van egy szintén elemelt nagy értékű aquir ereklyékről szóló könyv is. Melik apró kis 
fogaskerék volt a toroni hatalmasok bürokratarendszerében. Bár igen közel tevékenykedett az igazi 
nagy belső titkokhoz, félvér származása miatt sosem birtokolhatott becsvágyát kielégítő magas 
pozíciókat. Újból és újból megaláztatások érték származása miatt, amibe lassan kezdett beleőrülni. A 
Toroni adattárak egyikét bújva rátalált az említett aquir ereklyékkel foglakozó könyvre és rájött, hogy 
van egy ereklye, amivel maga is aquirrá válhat. Az évek során mind őrültebben és őrltebben dédelgette 
magában ezt a tervet. Végül teljesen megszállottá vált a gondolatnak, hogy aquirrá válik és átveszi az 
irányítást ediomad egy Valóvérű klánja felett. Évekig ábrándozott arról, hogy így alkupozícióba 
kerülve a Toroni hatalmasokkal majd megmutatja ki is igazából az a Melik Efragrior, akit egyre csak 
elnyomtak és megaláztak, mikor olyan szorgalmasan és odaadóan dolgozott. Végső döntésre akkor 
jutott, amikor egyszer csak a Csontok Urának Gömbje áthaladt a keze alatt, mielőtt a kincstárba került 
volna. Egy éjjel eltulajdonította a könyvvel együtt és sebesen elhagyta Toront. A Toroni algoritmus 
persze azonnal beindult. Fejvadászok és végrehajtók csapatait küldték utána, ám mindvégig sikerült 
elmenekülnie előlük. A meneküléssel telt öt év után jutott el Karakrinn falvába, amit eszményinek 
talált tervei megvalósításához. Egyrészről a faluban akar egy Holdkápolna, amivel kaput tud nyitni az 
egészen közeli ediomadi tárnákba, másrészről a falu alatt hatalmas kiüregelődések és barlangrendszer 
van, aminek felhasználásával saját kis katakombarendszert építtet a torz szolgáival. Itt nyugodtan 
elkezdhette létrehozni a saját kis aqirölő csontvázseregét. A terv a sereg élén megszerezni az aquir 
ereklyét, amivel maga is aquirrá válhat. Őrült terv egy örült, ám még is zseniális elmétől. Nem tudja, 
hogy a Csontok Ura Gömb igazi irányításához sokkal nagyobb hatalom kell, mint amivel ő valaha is 
rendelkezni fog. A csontvázsereg feléledése után először őt ölné meg, majd utána mindenkit, aki a 
sereg útjába kerül. Nem tudja, hogy az aquirok ellen még ilyen sereg élén is vajmi kevés esélye van. 
Nem tudja, hogy az aquir ereklye, ha netán sikerülne megtalálni valószínűleg megölné. Őt csak a cél 
vezérli visszavágni rabszolgatartóinak.  
 
Tervének megvalósításához először is eltette láb alól a falu elöljáróját. Megnyúzta és a bőrébe bújt, 
amit alkimista tudományával évekre tartósított. Így már két alakját használhatta. Aztán idehozatta a 
testőrét Hoogren Raggot (Bővebb leírás NJK fejezetben.), olyan zseniálisan, hogy Hoogren sem tudja, 
hogy valójában Telikar Melik, az őt egykor megmentő boszorkánymester. Az első év a tárnák 
kiegészítésével és átalakításával telt. Közben saját a fehérhajú sápadtarcú félkyr alakjában megegyezett 
Dornnal a kobzossal, hogy bandája pénzért gyilkosságokat követ el. Így Dornék sem tudják, hogy 
megbízójuk valójában Telikar bőrébe bújt. Jó pénzért viszont fokozatosan eltávolították azokat a 
falubelieket az útból, akik kezdtek rájönni, hogy Telikar valójában nem az, akinek mondja magát. 
Dornék bandája Telikar eszköze arra, hogy a falut fenyegető démon legendáját is életben tartsa. A 
„félelmetes legenda” kialakulását még az is segítette, hogy Melik az éjszakai útjain, mikor saját alakját 
volt kénytelen használni néha meg-meglátták a falusiak. Rettegés töltötte el azt, aki látta az éjszakában 
osonó „fehérarcú fehérhajú démont”. A temetőben sokszor felbukkant, hiszen, miután megérkezése és 
befészkelése után egy évvel elkészült az alagút a holdkápolna és az elöljáró háza alatti katakombák 
között már azon járt ki s be. A nyugati erdőségekben fészkelő Rug vezette piti rablóbandát is 
felhasználta, s holttestek beszerzésére vette rá őket. Rugék feladata, hogy a ’beszerzett’ holttesteket a 
temető erdő felőli szélén letegyék.  
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Innen vándoroltak át a Holdkápolnán keresztül Melik katakombáiba, és alakultak át Melik készülő 
csontvázhadseregének katonáivá. Melik megszállottan dolgozik. Nappal a visszahúzódó életet élő 
Telikar. Éjjel a csontvázseregén dolgozó Melik az alkimista boszorkánymester. Hogreen közben 
fokozatosan beszerzi a csontvázsereg felszereléséhez szükséges fegyvereket és páncélokat, a közeli 
városokban teljesített a falu kereskedelmi szükségleteit szolgáló feladatainak leple alatt. Az érkező 
szekereken mindig jön néhány jó kard, pajzs, és láncing. Ami aztán szép lassan a katakombákba kerül. 
Idővel megjelennek a faluban Melik legkitartóbb üldözői Sri Kyleien a toroni inkvizítor, és testőrei 
Morten és Sileena a fejvadász ikerpár. Ők bizony nyomát vesztették Meliknek a fürkészük sem 
működik már. Sri Kyleien azonban felfigyelt a környék „démonának” legendájára. Nem tudja, hogy 
Melik kinek a bőrébe bújt, de érzi, hogy a közelben van. 
 
Kalandozók szerepe: 
 
Az északi szövetség megbízásából kell kivizsgálniuk a falura járó démon esetét némi ellenszolgáltatás 
fejében. Ha démon elpusztítani, vagy ha túl hatalmas a szent szék segítségét kérni, ha nem démonról 
van szó, akkor a faluban lévő pánikhangulat csitítására az ügyet megoldani. Valójában, a csapatot az 
Északi Szövetség felhasználja, hiszen elsősorban arról akarnak tudomást szerezni, hogy a toroni kémek 
és végrehajtók miért járnak ennyit a vidéken. Talán háborúra készülnek és felderítenek? A kalandozók 
ebből a szempontból egyfajta úszó mécsesként funkcionálnak egy olajjal teli bödönben. 
 
Tanácsok: 
 
A különféle szálakat alaposan és ügyesen kel mozgatni, fokozatosan csepegtetve a kevés és néha 
egymásnak ellentmondó információkat is. Érdemes kihasználni, hogy az egyes NJK-k nagyon kevés és 
általában részinformációk birtokában vannak. A kép csak részletes nyomozás után állhat össze. A 
faluban ráadásul olyan történések is vannak, melyek egyáltalán nem vagy csak részben kapcsolódnak a 
fő történetszálhoz. Ki lehet használni a falu egyes lakói között feszülő komoly ellentéteket is. 
Manőverezni kell a szinte bármikor bedobható Dorn bandájával, vagy a szenvtelen Toroni 
végrehajtókkal (akik arra játszanak, hogy a kalandozók kiugrasztják a bokorból vagy netalántán el is 
intézik Meliket, utána meg ők a kalandozókat és learatják a babért). 
 
A karakterek az NJK fejezetben lévő leírásainak részletes átolvasása erősen javasolt. Az ott 
szereplő előéletek és motivációk sokat segítenek a falu jelenének megértésében. 
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Induló kronológia 
 
1. nap: A karakterek estére kelve érnek a faluba. Némi nehézség után a hidat őrző katonákkal (itt 
esetleg felbukkanhat con Holer lovag) elvezetik őket az elöljáró házába, ahol a tanácsteremben a falu 
elöljárósága van jelen. (Telikar + intézője Hogreen, Wilhelmina, Di Amo atya és con Holer lovag, 
Gelfgaar, az erdész szokása szerint távol marad, amit többen dohogva meg is jegyeznek). Röviden 
vázolják a falu körül történt és a közelmúlt „démonnal terhes” eseményeit. Örömüket fejezik ki, hogy 
végre küldött valakit az északi szövetség a démon ügy kivizsgálására. A megbeszélés közepén beront 
Mihal és feldúltan kéri számon, hogy vajon itt van-e az elöljáró (Telikar Ingram) alkalmazásában álló 
lovászfiú (Mihók), aki mostanság a lányát kerülgette. Az elöljáró hozzáteszi, hogy ellopták a legjobb 
pej lovát is. A boszorkány tud mindenről, hiszen ő ajánlotta a fiataloknak, hogy szökjenek el 
valamelyik városba, ha már olyan szerelmesek. Úgy tudja, hogy a párocska már árkon-bokron túl jár. 
A megbeszélés után elszállásolják őket Kevinnél ráadásul ingyen. Kevinnél megszólítja őket egy nő, 
aki a vadász Kulgan felesége. Elmondja, hogy a férje tegnap este kiment vadászni a démonra, és azóta 
nem tért vissza. Pedig sosem maradt el fél napnál tovább otthonról. (Kulgan már halott. A múlt éjjel 
megölték Dorn és emberei.) A nő a segítségüket kéri. 
 
2. nap: Ha nem mennek Kulgan keresésére, akkor arra ébrednek, hogy egy szolga azt mondja, a 
vadászházat valaki feldúlta. Onnan mehetnek Kulgan keresésére. Kulgant Dornék bevonszolták az 
erdőbe egy darabig jól követhető iszonyatos nyomokat hagytak, a démon tevékenységét utánozva. 
Aztán ügyesen eltűntették a saját nyomaikat (nyomolvasás eltüntetés/erdőjárás mesterfok), és a testet 
egy kicsit távolabb majd egy mérföldre az erdőben elásták. Ha a csapat mégis tudja követni, akkor 
rábukkannak 3 zombira (a zombik Telikar elkódorgott teremtményei), és éppen éhüket csillapítanák 
szegény Kulganon. Ha Kulgant rendesen eltemetik (áldás/mise/temetés) akkor békében nyugszik. Ha 
csak szimplán elföldelik, ne adj isten visszaviszik a fakuba kivizsgálni, akkor valamelyik tetszőleges 
este, mikor Telikarnál van a csapat be lehet dobni ahogy megtámadja Telikart (Bosszúálló). Persze a 
helyzetből nem muszáj egyértelműnek lennie annak, hogy Telikar a célpont. 
 
Estére kellve nagy csődület az elöljáró háza előtt. A mocsárban rátalálnak Ilók és Mihók no meg a pej 
ló megnyúzott megcsonkított holttestére (A Dorn féle banda műve ez is.). Indul is a fáklyás menet.  
 
Éjfél körül megérkeznek a Toroni végrehajtók, és két szobát bérelnek Kevinnél. Majd megfigyelő 
álláspontra helyezkednek. 
 
Hajnalban Melik a saját alakjában kimegy a holdkápolnából és felveszi a kapcsolatot Dornnékkal, 
hogy öljék meg a kalandozókat. 
 
3. nap: Innentől kezdve amúgy is felbukik miden menetrend. A főbb szálak: 
- A falusiak rész ismeretei és félelmei. 
- Dornék gyilkos szándéka a kalandozók ellen. Merényletkísérlet valamelyik éjszaka. 
- Rug rablóbandája, akikről persze minden falusi tud valamit, persze azt nem, hogy hullákat 
szállítanak Meliknek. 
- Terelődhet a gyanú a papra, a boszorkányra Ilók és Mihók szomorú története kapcsán. Ez esetben 
a vén pap no meg a vén boszorkány ellenségeskedése érdekessé teheti a történetet. 
- Kulgan tetemből keletkezett Beid (bosszúálló) megjelenése Telikarnál. 
- A várakozó Toroni végrehajtók, akik mindenhol ott vannak, csak úgy szemlélődni és érezni 
róluk, hogy veszélyesek, ám kiszedni belőlük semmit nem lehet.  
- A falusiak kusza kapcsolatai, és a szabad tér… :) 
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NJK 
 

Telikar és testőre Hogreen 
 
Név: Telikar Ingram, az elöljáró avagy (Melik Efragior, az alkimista)  
Kaszt: Boszorkánymester 
Faj: Kyr-ember félvér 
Jellem: Rend, Halál 
Szint: 8. 
Kor: 110 (41-emberi alak) 
Külső leírás: 
Emberi alak (ez elöljáró alakja): Középmagas, nem éppen termetes mégis tiszteletet parancsoló 
kiállású ember. Arca szokatlanul érzéketlen (KM-nek: a húsmaszka azért nem tökéletes) vonásokkal 
bír, talán a felmenői között megtalálható dzsad bankároktól örökölte, e rezzenetlenséget. Különösen 
dzsados kiállásúvá teszi a jellegzetes karvalyorr, és a mogyoróbarna állandóan mozgásban lévő szeme. 
Megfontoltan beszél, öltözéke igazi úrra vall ám koránt sem hivalkodó, inkább kissé mértéktartóan 
hivatalnokos, na persze a falusi körülményekhez képest. 
Kyr alak: Félvér kyr, bár arcvonásai és hófehér haja szinte tökéletes kyr rokonságot mutat, alkatán 
komolyan kiütköznek a félvérség jelei. Mogyoróbarna szeme is elárulja, hogy bizony fattyúnak 
született. 
 
KM-nek: 
Rövid történet: Toronban soha nem vihette volna igazán magasra félvér származása miatt. Miután 
olyan titkokba ártotta magát, amiért rövid úton kivégeznék elmenekült Toronból. Rengeteget menekült 
már életében. Most rejtőzik. Már két éve sikeresen. Úgy tűnik Toroni üldözői felhagytak a keresésével, 
vagy elvesztették a nyomát. Kettős életet él. Telikar Ingramét a falu visszahúzódó elöljárójáét, akit 
tisztelnek, mert a kereskedelmet és a falu ügyeit remekül vezeti, és Melik Efragiort, az száműzött, 
üldözött és kegyvesztett félvér Kyr-t (pszi pontjait a kyr metódus szerint kapja, de csak a Pyarroni 
diszciplinákat ismeri), akinek sötét terve, hogy egy nagyhatalmú aqir varázstárgy segítségével igazi 
Valóvérűvé váljék. Telikart évekkel ezelőtt tette el láb alól Hoggren Ragg segítségével és különösen 
ügyes húzással alkimista módszereket vegyítve a legsötétebb boszorkánymesteri mágiával felvette az 
elöljáró alakját (Telikar bőrét-alkimista módszerekkel szinte örökössé tett húsmaszk eljárás).  Sötét 
terve már a végkifejlethez közeleg. Miután a megfelelő helyen található falu irányítását átvette. Több 
bűnbandával is szövetkezett, miközben vigyázott arra, hogy ezek a bűnbandák csupán kyr alakját 
ismerjék. A kyr alakban pedig inkább tűnik szellemnek mint élőnek. Hullákat vesz ezektől a 
bandáktól, és ezekből csontvázhadsereget épít a föld alatt, amivel az annyira kívánt ereklyét meg 
akarja szerezni. Nem is rossz az esélye hiszen azon titkok miket a Toroni belső könyvtárban 
megszerzett valódi kincset érnek az aquirok mágiájának megfékezésében. Már csak kellő számú 
engedelmes haderőre van szüksége és a temetőből nyíló térkapunk keresztül csontvázserege élén 
megszerzi az ereklyét, és aquirá válik. (A valós esélye erre azonban nagyon csekély, ám ő azt hiszi 
sikerülhet.) Márpedig ha aquirrá válik és egy aquirölő hadsereg élén áll Ediomadban akkor Toronnak – 
azoknak akik lenézték, s nem engedték előre jutni, csupán azért mert félvér – muszáj lesz vele, a 
száműzött félvérrel egyezkednie. 
Jellemvonások, orientációk: Örök menekülő típus. Ha a karakterek ráakadnak, akkor nem szégyelli 
az eddigi majd két éves munkáját sutba dobva menteni az életét (felszerelése és képzettségei is ennek 
megfelelők.). Nem szívesen bocsátkozik harcba, és még soha senkinek nem sikerült sarokba szorítani. 
A saját élete mindig mindennél fontosabb. Ha kell a legmegbízhatóbb emberét is azonnal leöli ha ettől 
a megmenekülését reméli. 
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A rejtőzködő. A túlélést számára eddig a láthatatlanság garantálta. Ezt az előnyét – hisz tudja Toron 
sosem felejt – minden áron meg akarja tartani. 
Megszállott. A tervét ha csak életét nem fenyegeti meg akarja valósítani, ezen megszállottan dolgozik. 
Senkit és semmit nem enged a „terv” megvalósulásának útjában állni. Azonban nem kényszeríti semmi 
arra, hogy siessen. Ha álcáját vagy életét veszélyben látná türelmesen vár, és átgondoltan cselekszik. 
A kettős énű. A „démon” mítoszának fenntartása érdekében sok szálat kell mozgatnia, így kapóra jön 
neki, hogy két alakot is használhat.  
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 13 Fegyver Kéz Tőr Dobótőr Kézi nyilp.  Max Akt 

Gyorsaság 14 KÉ 33 43 43 36 Ép 9  

Ügyesség 14 TÉ 38 46 49 - Fp 42  

Állóképesség 12 VÉ 100 102 102 - Manna pont: 56 
Egészség 16 CÉ 25 - - 39 Pszi pont: 56/36 

Szépség 14 Tám/kör 2 2 2 2  A M 

Intelligencia 17 sebzés 1-2 1k6 +m(2) 1k6+ m(2) 1k6/2 +m(1) Stat. 56 56 

Akaraterő 15 Din 10 10 

Asztrál 16 
Egyebek: m: mérgezi a szám 
zárójelben az adag pl: m(2) MAX TP 500 

ME 72 71 

 
Jellemző képzettségek: 3 fegyverhasználat Af (Tőr, Rövidkard, Kézi nyílpuska); Fegyverdobás Af 
(Tőr); Pszi Pyarrony (Kyr); Hátba szúrás Mf; Nyelvtudás Pyarroni, Erv, Toroni (5) Af; Herbalizums 
Mf; Méregkeverés semlegesítés Mf; Alkímia Mf; Aqirológia Af; Álcázás Álruha Mf; lopózás 70%; 
rejtőzés 88%; 
Felszerelés: 1 tőr; 2 dobótőr; 1 kézi nyílpuska (2 vesszővel) (fegyvereit mérgezi); 1 hatalom itala; 1 
gyógyital (5Ép és 14 Fp); 1 láthatatlanság köpenye; Auralepel gyűrű 30E erősségig elrejti a tényleges 
auráját; Mérgektől óvó amulett (63 Mp) +1 az egészségpróbához; buksza: 52 arany, 14 ezüst, 50 
rézpénz; 
 
Név: Hogreen Ragg, az intéző (Telikar testőre) 
Kaszt: Fejvadász 
Faj: Ember 
Jellem: Halál 
Szint: 6. 
Kor: 36 
Külső leírás: A negyvenes évei felé haladó átlagos termetű ember. Barna szeme egy pillanatra sem 
időzik hosszan egy ponton. Az ilyen típusú emberek szeretik felmérni a környezetüket és szeretik 
tudni, hogy hol helyezkednek el benne. Arcvonásainak élessége kis gorwicki beütést sugall, hosszú 
varkocsba font barna haja erősíteni látszik e nem kívánt hatást. Intézőhöz mérten jól öltözött bár koránt 
sem kelti gazdag ember benyomását. Hátát mintha kissé túl korán hajtotta volna meg a szolgálat. 
 
KM-nek: 
Rövid történet: Gorwicki fejvadász. Igazán jó kiképzést sosem kapott, mindent a maga bőrén kellett 
megtanulnia. Telikarral (pontosabban Melik Efragiorral) körülbelül hat évvel ezelőtt futott össze 
először. Egyszerű orgyilkos volt, aki rajtavesztett egy egyszerűnek tűnő megbízáson. Melik akkor 
megmentette az életét majd jó négy évre eltűnt. A félkyr két évvel ezelőtt bukkant fel újra, hogy 
behajtsa a tartozást. Azt kérte tőle, hogy az életéért cserébe 3 évig szolgálja egy falu vezetőjét 
(bizonyos Telikar Ingramot), és óvja meg az életét akár a sajátja árán is. Hogreennnek fogalma sincs 
arról, hogy Telikar valójában Melik. A megadott időben a faluban volt, és rövid időn belül átvette a  
(milyen furcsa?) éppen akkor elhalálozott öreg intéző helyét.  



 15 

Két éve tesz meg mindent Telikarnak, ő szerzi be a falunak szükséges árukat, és az árubeszerzés 
árnyékában ő szerzi be a csontvázhadsereg felszereléséhez szükséges fegyvereket is, bár ő arra a 
következtetésre jutott, hogy Telikar valószínűleg északi kém és titokban fegyverkereskedő. Mindezek 
mellett Telikar (s ezzel együtt Melik) elkötelezett személyi testőre.  
Jellemvonások, orientációk: Képességei pedig nem emelték ki az átlagos képességű fejvadászok 
közül. Sőt inkább tekintett magára orvgyilkosként mint fejvadászként. Pénzért megöl bárkit, de a 
célpont felkutatását nem szívesen vállalta. Egy biztos, hogy mindig megtartotta a szavát. Ha törik ha 
szakad le akarja tudni Melik felé a tartozását. Sokat nem kombinál, ha Telkiart veszélyben látja 
gondolkozás nélkül öl. Telkiar parancsainak azonban szó szerint eleget tesz, minden körülmények 
között, bár már alig várja, hogy ismét szabad és a maga ura legyen. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 15 Fegyver Kéz Hosszúkard Ramiera   Max Akt 

Gyorsaság 16 KÉ 32 38 45  Ép 11  

Ügyesség 14 TÉ 65 79 92  Fp 64  

Állóképesség 15 VÉ 115 131 (146) 139 (154)  Pszi – Py. Mf 
Egészség 15 CÉ 4 - -  Pszi pont: 22/10  

Szépség 12 Tám/kör 1 1 2   A M 

Intelligencia 12 Sebzés 1-6 1k10 1k6+1  Stat. 22 22 

Akaraterő 14 Din 6 6 

Asztrál 12 
Egyebek: Alkar és lábszárvédő: +15 
VÉ ()-ben MAX TP 150 

ME 30 32 

 
Jellemző képzettségek: Pszi Py Mf; 1 fegyverhasználat Mf Ramiera; Álcázás/álruha Mf; lopózás 
89%; rejtőzés 89%; 
Felszerelés: Hosszúkard; Ramieráját a hátára szíjazott tokban tartja és csak végső esetben használja 
fel. Alkar és lábszárvédő, könnyű ruházat; buksza: 4 arany, 17 ezüst, 30 réz; 
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A Kobzos Bandája 
 
Egy igazi sötét társaság. Szinte bármire kaphatóak, és éppen ezért pont kapóra jönnek Meliknek, aki 
mint a félkyr fattyú vette fel velük a kapcsolatot. Nem véletlen hiszen Melik jól tudja, hogy ha kicsit is 
megszorongatják a gonosztevőket hamar kibukik belőlük a megbízó, s persze a környéken senki sem 
ismer félkyr fattyút. Melik igen jól és pontosan fizető kuncsaftnak bizonyult, s a munka ennek ellenére 
a veszélytelenebb fajába tartozik, így nem csoda, hogy lassan másfél éve szolgálják a falut rettegésben 
tartó „démon” legendáját, és ennek árnyékában tűntetik el (általában brutális módon) a Melik útjában 
lévő falusiakat. A holtesteket a legtöbb esetben meg kell nyúzniuk, és mielőbb át kell adniuk a 
félkyrnek. Ilyenkor jól jön a nagydarab félork hentes tudománya. 
 A keleti erdőben laknak egy elhagyott favágószálláson vagy 10 mérföldnyire a falutól. Éjszakánként 
járnak be a faluba ha arra szükség van.  
 
Név: Dorn, a kobzos (a banda vezére) 
Kaszt: Bárd 
Faj: Félelf 
Jellem: Káosz 
Szint: 6. 
Kor: 65 év 
Külső leírás: Elsőre átlagos kinézetű embernek tűnik, ám hamar elárulja félhosszú haja alól elővillanó 
hegyes füle és az emberekénél valamivel finomabb vonásai. Ruházatán látszik, hogy szeret jól élni. 
Minden darab finom szabású bizonyára drága anyagból készül, s fegyverzete is míves. Furcsa mód 
mégis kissé szedett-vedett, szakadozott külsőt mutat, mintha nem civilizált vidéken az elemek 
tombolásának kitéve tengetné napjait. Oldalán díszes tőrkardot visel, ám minden bizonnyal nem ez az 
egyetlen fegyvere. 
KM-nek: 
Jellemvonások, orientációk: Ő az agy a díszes kompániában. Mindamellett, hogy bármire kapható és 
bármilyen mocskos munkát hajlandó elvégezni vele született képessége a veszélyérzet. A csapat tagjait 
jó érzékkel irányítja, már-már barátságnak lehetne nevezni, ha éppen nem féltené jobban a saját életét, 
mint a társaiét. Egyszer észrevétlenül követte A félkyrt egészen a falu temetőjéig, ahol az egy ápolna 
közelében egyszerűen eltűnt. Azóta jobbnak látta nem kémkedni a megbízó kiléte után. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 11 Fegyver Kéz Tőrkard Dobótőr Könnyű nyp.  Max Akt 

Gyorsaság 15 KÉ 29 38 39 31 Ép 10  

Ügyesség 14 TÉ 45 57 65 - Fp 48  

Állóképesség 12 VÉ 102 116 104 - Pszi – Py. Mf 
Egészség 15 CÉ 35 - - 51 Pszi pont: 25/15 

Szépség 13 Tám/kör 1 1 1 1  A M 

Intelligencia 15 Sebzés 1-2 1k6+2 1k6 1k6+1 Stat. 25 25 

Akaraterő 13 Din 5 5 

Asztrál 16 
Egyebek: bőrvért 2 SFÉ; 
Alkarvédő: +15 vé; MAX TP 150 

ME 36 33 

 
Jellemző képzettségek: 1 fegyverdobás Mf –dobótőr; kocsmai verekedés Mf; pszi-Py. Mf; hátba 
szúrás Af; ökölharc Af; hangutánzás Mf;  Álcázás/álruha Mf; Lovaglás Mf; kocsihajtás Af; mászás: 
89%; ugrás: 64%; lopózás: 104%; rejtőzés: 94%; 
Felszerelés: 1 tőrkard; 2 dobótőr; 1 könnyű nyílpuska +6 vessző; alkarvédő; bőrvért; lant; finom bőr 
ruházat; buksza: 24 arany 6 ezüst 50 réz; 
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Név: Rogal, a kínzómester 
Kaszt: Gladiátor 
Faj: félork (udvari orkra kidolgozva) 
Jellem: halál 
Szint: 5. 
Kor: 31 év 
Külső leírás: Ha ki tudna egyenesedni majd 210 cm lenne, ám görnyedten jár. Torz vonásait félig 
emberi arc hordozza. Nyaka szinte nincs, mintha feje egyenesen az ajtónyi széles vállaiból nőtt volna 
ki. Végtagjai aránytalanul hosszúra nyúltak és szőrösségük egyes emberszabásúakéval vetekszik. 
Hátára szíjazva két, méretes csatabárdot hord, amit harcban mindkét kezében forgat. Termete és 
izomzata hihetetlen erőt kölcsönöz neki. Az már méterekről érezni, hogy a mosakodásra ritkán 
pazarolja az értékes időt. 
 
KM-nek: 
Jellemvonások, orientációk: Bár gyakoriak az érzelmi kitörései, és kissé oktalanabb az átlagnál, 
mégis a csapat egyik legfontosabb tagja. Hiszen ő szolgáltatja azt amiért a félkyr egész vagyonokat 
fizet a friss nyúzott emberi bőröket. Hiába annak idején ez a félork hentes és cserzővargaként szerzett 
hírnevet magának, az toroni gladiátorarénák egyikében. Dorn menekítette ki onnan, s azóta szinte 
hűséges kutyaként követi. Ennek és nem utolsó sorban csonttörő erejének köszönhetően a társai 
meglehetős tisztelettel tekintenek rá, szaga miatt jelentős távolságot is tartanak. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 22 Fegyver Kéz Egykezes csatabárd Hajítóbárd   Max Akt 

Gyorsaság 15 KÉ 28 38 37  Ép 13  

Ügyesség 14 TÉ 66 88 76  Fp 52  

Állóképesség 14 VÉ 109 130 113  Pszi: nincs 
Egészség 15 CÉ 0 - -  Pszi pont: - 

Szépség 7 Tám/kör 1 1 1   A M 

Intelligencia 11 Sebzés 1-2 (+7) 1k10(+7) 1k6(+7)  Stat. 20 20 

Akaraterő 12 Din - - 

Asztrál 8 
Egyebek: Brigantin 3 SFÉ; 7+ erőbónusz 
a sebzéshez; MAX TP:  90 

ME 20 22 

 
Jellemző képzettségek: Ökölharc Af; Birkózás Af; Kétkezes harc Mf; Nehézvért viselet Af; 1 
fegyverhasználat Mf – egykezes csatabárd; szakma (cserzővarga, hentes) Mf; Nyúzás Mf; fegyvertörés 
Af; fegyverdobás Af - hajítóbárd; Esés: 34%; ugrás: 24%; 
Felszerelés:  
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Név: Vid, a tolvaj 
Kaszt: tolvaj 
Faj: ember 
Jellem: káosz 
Szint: 6. 
Kor: 31 év 
Külső leírás: Sunyi, már-már visszataszító arcvonásokkal megáldott apró termetű alak. Messziről 
talán gnómnak is nézhetnénk, ha nem lenne olyan sovány. Fejét mindig kissé meghajtva tartja, 
tekintetét általában alulról fölfelé vezeti, vagy éppen lesütve tartja, de valahogy az az érzés fogja el az 
embert, hogy félig zárt pillái alatt fürkész módjára, mindent megfigyel. Mozdulataiból sugárzik az 
ideg. Hirtelen kap ide-oda, még a levegőt is mintha kapkodva venné, a hirtelen gondolatú 
elhamarkodott ám veszélyes emberek tulajdonsága ez. Könnyű bőrruhát és posztóköpönyeget visel, 
egyetlen látható fegyvere a köpeny felett vállán átvetve hordott rövid íj a hozzávaló tegezzel és 
nyílvesszőkkel. 
 
KM-nek: 
Jellemvonások, orientációk: Valódi gátlástalan tolvaj. A bandatagok is tartanak tőle kissé, bár fizikai 
ereje nem éppen közmondásos, ügyessége gyorsasága, egy róka ravaszságával és egy kígyó 
kíméletlenségével párosul. Nem fél meghátrálni, vagy épp megalkudni ha bőrét félti, vagy abban 
reménykedik, hogy egy későbbi időpontban előnybe kerülve mégis ő győzedelmeskedhet. Az a típus 
aki mindent elárul ha szükség van rá, ám az első adandó alkalommal mikor hátat fordítasz beléd döfi a 
kést. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 10 Fegyver Kéz Tőr Dobótőr Rövid ij  Max Akt 

Gyorsaság 16 KÉ 26 36 36 36 Ép 6  

Ügyesség 16 TÉ 39 47 60 - Fp 53  

Állóképesség 14 VÉ 99 101 101 - Pszi – Py. Af 
Egészség 12 CÉ 27 - - 41 Pszi pont: 16/10 

Szépség 11 Tám/kör 2 2 2 2  A M 

Intelligencia 13 Sebzés 1-6 1k6 (m) 1k6 (m) 1k6 (m) Stat. 16 16 

Akaraterő 12 Din 3 3 

Asztrál 17 
Egyebek: Posztóvért 1 SFÉ;  

MAX TP: 110 
ME 26 21 

 
Jellemző képzettségek: Fegyverdobás-dobótőr Mf; Kocsmai verekedés Mf; Nyomolvasás/eltüntetés 
Mf; Fegyverhasználat – Kézi nyílpuska Mf; Fegyverhasználat – Tőr Af; Hátba szúrás Mf; szakma-
lakatos Mf; mászás: 113%; esés: 26%; zárnyitás 101%; ugrás: 46%; lopózás: 106%; rejtőzés 111%; 
zsebmetszés: 76%; 
Felszerelés: 1 tőr; 4 dobótőr; rövid íj + 12 nyílvessző; bőr ruházat + csizma; posztóvért; buksza: 14 
arany, 6 ezüst; 
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Név: Meren, az orvgyilkos 
Kaszt: fejvadász 
Faj: ember 
Jellem: halál 
Szint: 6. 
Kor: 39 év 
Külső leírás: Szokatlanul magas (majd 2 méter), és vékony ember férfi. Ebből adódóan  végtagjai is 
idétlenül hosszúnak tűnnek. A furcsa csupakönyök-csupatérd összhatás csak rontja, hogy hajlott háttal 
jár, már-már púposnak nézhetnénk. Arcát iszonyú forradások sora tarkítja, mélyen ülő szemeiben 
mégis értelmes ember lelkének fénye csillan. Mozdulataiból érezni lehet, hogy képes villámgyorsan is 
cselekedni. Egyszerű bő bőrruhát hord, oldalán egy kard lóg hüvelyében, hátára nyílpuskát szíjazott. 
(A könnyű vékony sodronyingét bőrkabátja alatt rejtve hordja. Elsőre nem feltűnő.) 
 
KM-nek: 
Jellemvonások, orientációk: Könyörtelen gyilkos. Egy renegát Gorwicki képezték ki annak idején a 
szakma fogásaira, s mesterére szinte áhítatos tisztelettel nézett. Mindig is szeretett függeni valakitől, 
akit jobbnak gondolt magánál. Így van ez ebben az esetben is, hiszen mióta Dorn megölte egykori 
tanítóját őt tekinti feljebbvalójának. Dorn számára talán ő a banda legkezelhetőbb tagja. Dorn 
parancsait szinte szó szerint végrehajtja. Gondolkozni - bár esze miatt tehetné - nem szívesen szokott. 
Jobban fekszik neki, ha parancsot kap és ő végrehajthatja. Valódi szolgalelkű jelenség. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 12 Fegyver Kéz Fejvadászkard Dobótőr Könnyű nyp.  Max Akt 

Gyorsaság 17 KÉ 41 54 51 43 Ép 9  

Ügyesség 18 TÉ 67 93 78 - Fp 68  

Állóképesség 17 VÉ 114 140 116 - Pszi – Py. Mf 
Egészség 13 CÉ 10 - - 26 Pszi pont: 25/15 

Szépség 9 Tám/kör 2 2 2 1  A M 

Intelligencia 12 Sebzés 1-6 1k6+2 1k6 1k6+1 Stat. 25 25 

Akaraterő 12 Din 5 5 

Asztrál 14 
Egyebek: abbitacél sodronying 4 
SFÉ; alkarvédő +15 Vé; 

MAX 
TP 

130 
ME 34 32 

 
Jellemző képzettségek: ökölharc Mf; Pszi-Py. Mf; Álcázás/Álruha Mf; Csapdaállítás Mf; 
fegyverhasználat – fejvadászkard Mf; hangutánzás Af; Nyomolvasás/eltüntetés Mf; lovaglás Mf; ugrás 
83%; lopózás 58%; rejtőzés 63%; 
Felszerelés: fejvadászkard; 2 dobótőr; könnyű nyílpuska + 6 vessző; abbitacél sodronying; míves 
alkarvédő (6 arany); buksza: 21 arany, 4 ezüst, 60 réz; 
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A Toroni Végrehajtók 
 
Az áruló Melik után küldött fejvadász csapatok legkitartóbbika. Sri Kyleien a Kyr származék 
inkvizítor és testőrei Sileena és Morten a fejvadász kiképzést kapott ikerpár. Toron igazi elkötelezett 
szolgái. Küldetésükről senkinek nem beszélnek. Tudják, hogy Melik a faluban bujkál, de nem tudják ki 
az. Arra játszanak, hogy a kalandozók majd kifüstölik Meliket az odújából és akkor ők, majd learatják 
a babérokat. Mivel jelenleg ellenséges területen járnak bár békeidő van a tőlük elvárhatónál nagyobb 
tisztelettel és béketűréssel viseltetnek, de természetesen nem tudják elnyomni magukban a Toroni 
felsőbbrendű öntudatot. (A kalandban a legveszélyesebb csapat. Ha a karakterek éppen kifáradva 
akarnak szembeszállni velük akkor valószínűleg vesztenek, még lehet, hogy pihenten is. Hajlandóak 
kiegyezni, de vinni akarják azt, amiért jönnek.) A Csontok Ura gömb és az aquir ereklyékről szóló ősi 
könyv. Ezzel a kalandozók megválhatják az életüket ha arra kerülne sor. A játékban visszahúzódnak, a 
háttérből figyelnek, a fontosabb helyszínen mindig felbukkannak amúgy távolról szemlélődni, de 
miden közeledés elutasítanak és semmilyen kérdésre nem válaszolnak. 
 
Név: Sri Kyleien, az inkvizítor 
Kaszt: Tharr pap - Varázsló 
Faj: Kyr 
Jellem: Rend-Halál 
Szint: 7. 
Kor: 110 év 
Külső leírás: Teljesen kopasz elnyújtott fejformával megáldott vértelen ajkú Kyr. Jég szeme áthatol 
testen, s lelken egyaránt. Ha nem lenne az arisztokratikus testtartás és uri öltözéke és viselkedése 
könnyedén valamiféle szent őrültnek, nézhetnénk. Oldalán tokban kardot visel, bár ez is csak néha 
villan elő csuklyás köpenye alól. 
KM-nek:  
Rövid történet: Hazájában elkötelezett inkvizítornak ismerik. Afféle véreb, aki sosem engedi el 
prédáját. Régebben boszorkányperekkel foglakozott, ám túlzott vérszomja miatt a külső 
tartományokba küldték. Ettől a küldetéstől reméli, hogy a hatalmasok visszafogadják kegyeikbe. Tharr 
pap, de manna pontjait és pszi energiáit a kyr származása határozza meg. 
Jellemvonások, orientációk: Hideg fej. Nem siet sehova, magabiztos és tudja, hogy célhoz ér. Nem 
keresi az összetűzést, de amikor úgy érzi itt az idő, hogy learassa mások munkájának gyümölcsét 
azonnal, és könyörtelenül cselekszik. Intelligens alkalmazkodó és minden hájjal megkent ellenfél. 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 11 Fegyver Kéz Tőr Kígyókard   Max Akt 

Gyorsaság 12 KÉ 16 26 27  Ép 9  

Ügyesség 12 TÉ 43 54 67  Fp 52  

Állóképesség 15 VÉ 106 108 131  Manna pont: 70 
Egészség 13 CÉ 2 - -  Pszi pont: 43/33 

Szépség 13 Tám/kör 1 1 1   A M 

Intelligencia 17 sebzés 1-2 1k6 1k10  Stat. 43 43 

Akaraterő 16 Din 5 5 

Asztrál 17 
Egyebek:  

MAX TP 650 
ME 55 54 

 
Jellemző képzettségek: fegyverhasználat tőr (Af), kígyókard (Mf); fegyverdobás tőr (Af); Pszi-Kyr 
metódus; hátbaszúrás Af; alkímia Mf; demonológia Mf; Rúnamágia Mf; Ősi nyelv ismerete Kyr Mf, 
Aquir Mf; Kínzás Mf; Méregkeverés/semlegesítés Af; Írás/olvasás Mf; 
Felszerelés: 1 Kígyókard; 1 Tőr; Fürkész ami nem jelenleg nem működik; buksza: 85 arany, 12 ezüst; 
személyes tárgyak; 
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Név: Morten 
Kaszt: Fejvadász 
Faj: ember-kyr félvér 
Jellem: Rend-Halál 
Szint: 6. 
Kor: 91 év 
Külső leírás: Valószínűleg egy félkyr. Erre utal fehér haja és jeges tekintete, valamit éles arcvonásai 
is. Ruházata hosszú mögötte álló útról tanúskodik, ám fegyvereit makulátlanul rendben tartja. Ha 
mozdul azt szinte egyszerre teszi a mindig a  közelében álló nővel. Mintha szavak nélkül is 
megértenék egymást. 
 
KM-nek: 
Rövid történet: Egy remek toroni fejvadásziskola első számú tanítványai voltak. Az ikerharc 
mesterfogásainak művészei ők. Az inkvizítor mellé közvetlen kiképzésük utá kerültek és azóta 
feltétlen tisztelettel szolgálják. Az inkvizítor győztes típus, márpedig a testvérpár szeret győzni. 
Jellemvonások, orientációk: Az inkvizítor parancsait gondolkozás nélkül végrehajtja. Életveszélyes 
harcos és ezt tudja magáról. Nagyon nyugodt természet, ebben tökéletes ellentéte húgának. 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 15 Fegyver Kéz Fejvadászkard Dobótőr Ih  Max Akt 

Gyorsaság 16 KÉ 33 (39) 41 (47) 43 +6 Ép 10  

Ügyesség 15 TÉ 72 (83) 88 (99) 83 +11 Fp 69  

Állóképesség 17 VÉ 110 (121) 126 (137) 112 +11 Pszi – Py. Mf 
Egészség 14 CÉ 5 - - - Pszi pont:  25/15 

Szépség 10 Tám/kör 1 1 1 -  A M 

Intelligencia 14 Sebzés 1-6 1k6+2 1k6 - Stat. 25 25 

Akaraterő 14 Din 5 5 

Asztrál 14 
Egyebek: ()-ben ikerharcban; 
ih:ikerharcbónuszok; alkavédő +15 vé; MAX TP 260 

ME 34 34 

Jellemző képzettségek: Pszi Pyarroni Mf; Ikerharc Mf; Ökölharc Mf; ugrás 80% (+16VÉ); mászás 
95%; 
Felszerelés: 1 fejvadászkard; 2 dobótőr; alkar és lábszárvédő; buksza: 20 arany, 4 ezüst, 40 réz; 
személyes tárgyak; 
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Név: Sileena 
Kaszt: Fejvadász 
Faj: ember –kyr félvér 
Jellem: Rend-Halál 
Szint: 6. 
Kor: 91 év 
Külső leírás: Alacsony törékeny termetű nő, le sem tagadhatná, hogy egy vérből való a vele 
mutatkozó férfival. Túl sokat látott szemei jég kéken merednek a világba. Haja ősz akár csak testvéré, 
ezt varkocsba fonva hordja. Szürke úti köpönyeget hord akár csak társai. Köpenye alól több helyről is 
fegyvernek tetsző dudorok tűnnek elő. Fél vállára hosszú szíjjal felkötve egy könnyű nyílpuskát is 
hord magánál. Mozgása könnyed macskaszerű. 
 
KM-nek: 
Rövid történet: Mint a testvérénél. 
Jellemvonások, orientációk: Ő is híven teljesíti az inkvizítor parancsait, ám testvérénél sokkal 
hevesebb természet. A Toroniak közül őt a legkönnyebb felbosszantani, a büszkesége határtalan. Bár 
aki felbosszantja annak ugyan csak észnél kell lennie ha életben akar maradni. Az inkvizítor éppen 
ezért a nagyon odafigyel rá és csak akkor engedi szabadjára a nő dühét amikor az a leghatékonyabb. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 12 Fegyver Kéz Fejvadászkard Könnyű nyp. ih  Max Akt 

Gyorsaság 17 KÉ 31 (37) 39 (45) 33 +6 Ép 9  

Ügyesség 18 TÉ 61 (72) 77 (88) - +11 Fp 63  

Állóképesség 13 VÉ 126 (137) 142 (153) - +11 Pszi – Py. Mf 
Egészség 13 CÉ 14 - 30  Pszi pont: 25/15 

Szépség 11 Tám/kör 2 2 1   A M 

Intelligencia 15 Sebzés 1-6 1k6+2 1k6+1  Stat. 25 25 

Akaraterő 14 Din 5 5 

Asztrál 16 
Egyebek: ih: ikerharc bónusz; alkar és 
lábszárvédő (+15VÉ) MAX TP 260 

ME 36 34 

 
Jellemző képzettségek: lopózás 58%; rejtőzés 63%; Pszi-Pyarroni Mf; Ökölharc Mf; Ugrás 83% 
(+17VÉ); Ikerharc Mf; 
Felszerelés: 1 fejvadászkard; 1 könnyű nyílpuska + 6 nyílvessző; alkar és lábszárvédő; buksza: 18 
arany 20 ezüst; személyes tárgyak; 
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Rug rablóbandája 
Rug rablóvezér és körülbelül 20 embere a környék kisstílű rablóbandáinak egyike. A nyugati erdőben 
egy régi anur templomromnál van a fészkük. Az altemplom és abból induló kisebb barlangban élnek és 
gyűjtik az összerabolt kincseket. Nem szívesen harcolnak (Rug 1. Tsz-ű harcosnak, az emberei izmos 
parasztlegényeknek számítanak.) Egy kis pénzért vagy fenyegetésre szívesen elmondják, hogy egy 
ismeretlen fehér hajú karvalyorrú embernek pénzért szállítottak hullákat Karakrinn faluba. A hullákra 
a környékbeli falvak temetőinek „kiaknázásával” és bizonyára gyilkosságokkal tettek szert. A 
feladatuk mindössze annyi volt, hogy a megrendelt számú tetemet a megadott általában éjszakai 
időpontban lerakják a temető nyugati részén a fák között. Az alak rendszeresen kért „szállítmányokat”, 
s ennek megfelelően időről időre megjelent a táborukban. Mindig előre fizetett, és a rablóbanda tagjai 
igen csak tartanak tőle. 
 

Karakrin falvának neves tagjai 
 
Név: Wilhelmina, a banya 
Kaszt: boszorkány 
Faj: ember 
Jellem: Káosz/Élet 
Szint: 6. 
Kor: 78 év 
Külső leírás: Töpörödött öregasszony. Általában rongyos és sötét színű ruhákat és főkötőt visel. 
Sokszor harákol, ami tüdőbajra utalhat, és méretes bibircsók van az orra hegyén. 
KM-nek: 
Rövid történet: Wilhelmina mindig is a falu lakója volt. A legszegényebb családok egyikének 
gyermeke volt. Testvéreit hamar elvitték a betegségek, és szülei is korán meghaltak. A falu vajákosa 
vette magához és sajátjaként nevelte. Az öregasszony valami boszorkány lehetett, mert sok mindenre 
kitanította Wilhelminát. Szerelmi bájitalok, főzetek, gyógynövények ismerete és minden, amire egy 
falusi vajákos asszonynak szüksége lehet a tarsolyába került. Aztán az öreg boszorkány halálával ő 
vette át a faluszéli boszorkánykonyha irányítását. 
Jellemvonások, orientációk: Morózus magának való asszonyságnak ismerik a falubeliek, s bár 
tartanak tőle soha nem ártanának neki, sőt járnak is hozzá, hiszen a gyógyfüveinek –ráolvasásainak, 
mindig hasznát veszik. Kibékíthetetlen ellentétben van az öreg pappal, Di-Amo atyával. Az öreget 
annyira utálja, mióta kitiltotta a templomból, hogyha meglátja kígyót békát mond rá. Gyakran 
segédkezik a falu szerelmi ügyeiben is, ezt kimondottan szereti csinálni, ettől fontosnak érzi magát. 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 8 Fegyver Kéz Kés    Max Akt 

Gyorsaság 7 KÉ 13 23   Ép 4  

Ügyesség 11 TÉ 21 25   Fp 31  

Állóképesség 9 VÉ 76 76   Pszi – Py. Mf 
Egészség 11 CÉ 7 -   Pszi pont: 25/15 

Szépség 12 Tám/kör 1 1    A M 

Intelligencia 12 Sebzés 1 1k10/2+(2m)   Stat. 25 25 

Akaraterő 15 Din 5 5 

Asztrál 15 
Egyebek: (m): méreg a szám az adagot 
jelzi MAX TP 130 

ME 35 35 

Jellemző képzettségek: pszi-Py Mf; Herbalizmus Mf; Méregkeverés semlegesítés Mf; Sebgyógyítás 
Mf; időjóslás Mf; Erdőjárás Mf; Hagutánzás Af; fegyverhasználat - kés Af; fegyverdobás – kés Af; 
Felszerelés: kés; rongyos ruházat sötét színű; 1 hatalom itala; arany nyaklánc (16 arany); buksza: 50 
ezüst, 310 rézpénz; 
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Név: Di Amo atya, a falu papja 
Kaszt: Kyel-Pap 
Faj: ember 
Jellem: Élet/Rend 
Szint: 4. 
Kor: 92 év 
Külső leírás: Kortalan arcú aggastyán. Épp úgy lehet hetven mint 110 éves. Az eltelt bizonyára nem 
rövid idő meghajtotta hátát és barázdák százaival szántotta testét. Göcsörtös botra támaszkodva jár. 
Ruházata a papi rendtartás és a falusi lehetőségek ötvözete, nyakában ékesen virít Krad Szent 
szimbóluma. Szemeiben szokatlan értelem fénye csillog. 
 
KM-nek: 
Rövid történet: Igazi pyarroni tudós ember. Aranykorában a Pyarroni papi szék nyelvi mentora volt. 
Három ősi nyelvet szinte tökéletesen beszél, és az újkori nyelvek nagy tudora. Rengeteget tanult, de 
szinte sosem hagyta el a könyvek, s ősi fóliánsok világát. Aztán 80 évesen nyugdíjba kényszerítették, 
mikor ő még, Kradnak hála, tagjaiban érezte az erőt. Maga mögött hagyta a Pyarroni város dicső falait 
és vándorútra indult. Persze az erő hamar fogyott, s végül úgy döntött mégis letelepszik. Így jutott el 
ebbe a civilizált világ határain túli falucskába, aminek még sosem volt papja előtte. Az akkor még 
életben lévő igazi Telikar és a falusiak segítségével pedig felépítették ezt a kőtemplomot, ahol 
rendszeresen prédikál. A falusika igazából nem is tudják, micsoda tudós ember. Mégis tisztelik a 
mélyen hívő öregembert. 
Jellemvonások, orientációk: Túl öreg és szenilis már ahhoz, hogy szemmel követhesse a faluban 
zajló eseményeket. Vagy négy évvel ezelőtt a szelleme is leépülőnek indult. Néha teljesen kikapcsol, s 
azt is elfelejti ki ő, ám vannak időszakok, mikor világosan gondolkodik s régi nagy szelleme is 
visszatér belé. Ha éppen a „sötétség” hatalmasodik el rajta ami egyre gyakoribb akkor a falu vajákos 
asszonyát Wilhelminát szidja – persze e „szeretet” kölcsönös -, mondván ő minden bajok okozója a 
boszorka. A falusiak biztosak benne, hogy ha tehetné máglyára küldené az öregasszonyt (aki mellesleg 
ki van tiltva a templomból), és persze egyaránt járnak prédikációkra és a vajákos asszonyhoz 
gyógyfüvekért. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 8 Fegyver Kéz     Max Akt 

Gyorsaság 7 KÉ 9    Ép   

Ügyesség 8 TÉ 29    Fp   

Állóképesség 11 VÉ 88    Mannapont: 35 
Egészség 14 CÉ -    Pszi pont: 17/10 

Szépség 14 Tám/kör 1     A M 

Intelligencia 13 Sebzés 1-2    Stat. 17 17 

Akaraterő 16 Din 4 3 

Asztrál 15 
Egyebek: 

MAX TP 50 
ME 26 26 

 
Jellemző képzettségek: sebgyógyítás Mf; etikett Mf; 3 ősi nyelv ismerete (Kyr; Anur; Aquir)Mf; 
írás/olvasás Mf; 15 nyelv ismerete (a fontosabb Ynevi nyelvek) 5 Af; 
Felszerelés: papi ruházat, szent szimbólum, buksza: 5 arany, 4 ezüst, 43 réz; 
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Név: Melcar con Holer lovag, a helyőrség parancsnoka 
Kaszt: Lovag 
Faj: Ember 
Jellem: Rend 
Szint: 5. 
Kor: 42 év 
Külső leírás: A negyvenes évei elején járó majd két méter magas pörge bajszú férfi. Pirospozsgás arca 
jelzi, hogy vidám igazi lovagtermészet, bár már pocakot eresztett és láthatóan nehezen szorítja magát a 
mellvértjébe, figyelmes szeme sokat látottságról árulkodik. Oldalán lovagkardot visel, járása 
magabiztos, s megfontolt erőt sugároz. 
 
KM-nek: 
Rövid történet: Vívott a legutolsó zászlóháborúban e vidéken, s miután kiöregedve az igazán nagy 
feladatokból ide helyezték nem vette zokon ezt a fajta mellőzöttséget, hiszen igen megkedvelte-e 
vidéket, s az itt lakókat. Sosem volt saját családja, és valahogy nem is gondolkozott ezen, bár 
rebesgetik, hogy egyik másik falubeli özvegyasszony kegyeit kereste. Nagy tiszteletnek örvend, mind 
a katonái mind a falusiak körében. Nem csoda hát, ha tagja a falutanácsnak. Igazgatja és vezeti a 
helyőrséget. Bár pontosan tisztában van, hogy ezekkel a feltételekkel aligha tudna ellenállást tanúsítani 
bármivel szemben. 
Jellemvonások, orientációk: Büszke és egyben mégis szerény ember. A katonáit gyermekeiként 
szereti és mindenkit fiacskámnak szólít. Gyakorta pödörgeti sodorgatja  a bajuszát és szeret 
hümmögni. A falu elöljárójával jó kapcsolatban van, a kölcsönös tisztelet elvén, de Telikar jól tudja, 
hogy neki nem parancsolhat, hiszen a lovag elkötelezett északi katona. Szigorú lovagi elvek mentén él, 
s nehezen tűri az ellentmondást, így nem túl diplomatikus jellem. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 16 Fegyver Kéz Lovagkard Hajítóbárd   Max Akt 

Gyorsaság 17 KÉ 25 32 34  Ép   

Ügyesség 13 TÉ 61 81 71  Fp   

Állóképesség 14 VÉ 110 127 114  Pszi – Py. Af 
Egészség 15 CÉ - - -  Pszi pont:  16/10 

Szépség 15 Tám/kör 1 1 1   A M 

Intelligencia 14 sebzés 1-2 (+1) 2k6+2 (+1) 1k6 (+1)  Stat. 16 16 

Akaraterő 14 Din 3 3 

Asztrál 13 
Egyebek: Mellvért 4 SfÉ; közepes 
pajzs +35 Vé; MAX TP 80 

ME 22 23 

 
Jellemző képzettségek: lovaglás Mf; hadvezetés Af; pajzshasználat Mf; pszi Af; fegyverhasználat – 
lovagkard Mf; fegyverdobás – hajítóbárd Af; fegyvertörés Mf; ökölharc Af; erdőjárás Af; kocsihajtás 
Af; 
Felszerelés: 2 hajítóbárd; díszes lovagkard (6 arany) családi ereklye mágikusnak számít de csak az ő 
kezében;  mellvért; buksza: 3 arany, 10 ezüst, 150 réz; 
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Mellékszereplők 
 

Falusiak 
 

Mihal, a fűrészes (42 év) 
A falu egyik legfontosabb „üzemének” (hiszen a falu férfiainak zöme favágóként dolgozik a közeli 
erdőkben) a fűrészmalomnak a tulajdonosa, és ebből adódóan Telikar után a legtehetősebb polgár a 
faluban. Magas, jó kiállású parasztember. Egyszerűen öltözködik, de nagyon is tudatában van, hogy 
munkája a falu számára milyen fontos, és ennek megfelelően néha kissé pökhendien viselkedik. 
Egyetlen lánya Ilók (felesége évekkel ezelőtt meghalt), akit a rajongásig szeret, éppen ez miatt néz 
ferde szemmel bárkire, aki udvarolni merészelt a leányának. Ezért is szökött meg a lány a Telikar 
alkalmazásában álló lovászfiúval Mihók-kal. Tud róla, hogy két évvel ezelőtt Telikar nagymennyiségű 
gerendát rendelt tőle, de máig sem tudja, hogy mi lett azzal a sok gerendával, amit a házba bevittek. 
(Beépült a holdkápolnát és a Telikar katakombáit összekötő hosszú folyosó tartószerkezetébe.) 
 
Mefre, a molnár (20 év) 
A falu vízimalmának tulajdonosa. Kizárólag a munkájának él, és alig múlt 20 éves. Enyhén szellemi 
fogyatékos, ám nagyon jó szándékú gyerek. Szülei másfél éve haltak meg, ők is a faluban furcsa mód 
eltűntek, s iszonyatos mód megcsonkítva előkerültek, listáját szaporítják. (Telikar parancsára ölte meg 
őket Dorn bandája, az öreg molnár bizony furfangos ember volt, hamar rájött, hogy Telikar háza táján 
valami történt. Elmondani azonban csak a feleségének tudta, aztán mindketten meghaltak.) Néhai apja 
mellett hamar kitanulta a molnármesterséget, és gyakran mondják a falubeliek, hogy fiatal kora 
ellenére olyan finom lisztet készít, mint senki más hét falura innen. Szerelmes Ilókba, Mihal a 
fűrészmalom tulajdonosának szép leánykájába, s ezt a faluban szinte mindenki tudja. Így nem csoda, 
hogy nagyon szomorú volt, mikor az Mihókot a lovászfiút választotta. Ha erről kérdezik nagyon 
hevesen reagál, hiszen Ilók szívének legféltettebb kincse (mikor kiderül, hogy Ilók meghalt felakasztja 
magát a malomban, ha a karakterek belátható időn belül odamennek akkor esetleg megmenthetik), de 
sosem ártana neki. 
 
Gelfgaar, az erdész (50 év) 
Magának való féllábú öregember. Egykoron a falu főerdésze volt, egészen addig, míg egy fa rá nem 
dőlt. Így vesztette el fél lábát. (A falubeliek gyakran „A Tuskólábú”-nak hívják, hiszen az elvesztett 
lábát maga faragta újra, pont abból a fából, ami reádűlt.)  Morózus tagbaszakadt ember, majd két méter 
magas izomkolosszus lehetett fénykorában. Mostanság teljesen egyedül él majd másfél ember magas 
palánkkerítéssel körbevett rönkháza belsejében. A faluba csak legnagyobb szükségében jár, ám hozzá 
jó néhány falusi jön tanácsért. Hallgatólagosan elismert köztiszteletnek örvendő ember, a falutanács 
egyik tagja, bár oda sosem megy, el hiába hívják meg minden alkalommal. Kevés beszédű nehezen 
oldódó ember, ha kell a vasvilláját felkapva űzi el a hívatlan látogatókat. A démonhistóriában nem 
hisz, hiszen többször is látta a közeli temetőben bóklászni azt a fehér bőrű lényt. Egyszer űzőbe is 
vette, de falába miatt nem sikerült utolérnie. Kulgan után ő áll a Telikar által veszélyesnek vélt falusiak 
listáján. A kobzos bandája a karakterek érkezése utáni 2. napon tervezi a meggyilkolását. Ha a 
karakterek addig tudnak vele beszélni, jó pár értékes információt kaphatnak a „szellem” a temető körül 
végzett ténykedéséről. 
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Kulgan, a vadász (28 év) 
Mire a csapat a faluba ér ő már halott, és testét a vadászházból 2 ghaul kivonszolta a közeli erdőbe. 
Amíg élt a falubeliek jóravaló, dolgos igaz embernek ismerték. Két aprócska fiúgyermek és egy pufók, 
pirospozsgás arcú 24 év körüli feleség (Marianna asszony) maradt utána. A karakterek érkezése előtt 
két nappal – felesége tiltakozása ellenére - kimet, hogy a vadászházban éjszakázzon, és közben talán 
nyílvégre kapja a falut fenyegető gonosztevőt. Nem hitt a szellemhistóriában és ezt a falugyűléseken is 
többször hangoztatta, így nem csoda, hogy Telikar kiadta a parancsot a megölésére.  
 
Kevin, a kocsmáros (40 év) 
A falu egyetlen kocsmájának vezetője. Köpcös kopasz kis emberke, pontosan az a típus, akinek a 
kötényéről leolvasható a fogadó étlapja. Nem csupán enni lehet nála, hanem a kocsma emeletén lévő 
szobákat is kiadja. Mindennek alaposan megkéri az árát, ám a szolgáltatásai kielégítő minőségűek, és 
szinte bármit beszerez, amire kérik. Na persze jókora felárral. Nem sokat gondolkodik a falu dolgairól, 
amíg jól megy az üzlet és nagy a jövés menés még jól is jön neki ez a démonhistória. Megtanulta már, 
hogy hallgatni arany, s bár sok összefüggést lát a faluban (koránt sem mindent de egyes részleteket 
nagyon világosan), nagyon komoly (arany) indok kell, hogy megoldódjon a nyelve. 
 
Favágók, parasztok, kézművesek. 
 

Telikar házának őrzői 
Zsoldosok 
2 fő – 4. szintű harcos 
Külső leírás: Marcona szakállas északiak. Elgyötört arcvonásaikból ítélve valószínűleg háborús veteránok. Láncinget és 
széles pengéjű kardot viselnek, vállukon tegez és egy rövid ij. 
Km-nek: Ők közvetlenül Hogreennek az intézőnek dolgoznak, ő bérelte fel mindkettőjüket. Méghozzá jó pénzért. Ők őrzik 
a faluba tartó szekereket, tehát elkísérik Hogreent a beszerző útjaira, és részt vesznek Telikar házának őrzésében. A többi őr 
mind engedelmességgel tartozik nekik, de mivel felsőbbrendűnek érzik magukat náluk, nem igazán foglakoznak velük. 
Mivel zsoldosok, ha nem győzhetnek, megpróbálnak inkább elinalni. Az elöljáró házának második szintjén a keleti 
szárnyban laknak. 
 

Főértékek Harcértékek Fizikum 
Erő 15 Fegyver Kéz Másfélkezes kard Rövid ij   Max Akt 

Gyorsaság 17 KÉ 25 34 32  Ép 12  

Ügyesség 15 TÉ 53 75 -  Fp 49  

Állóképesség 12 VÉ 103 126 -  Pszi – Py. Af 
Egészség 15 CÉ 13 - 39  Pszi pont:  13/10 

Szépség 12 Tám/kör 1 1 1   A M 

Intelligencia 12 sebzés 1-2 2k6 1k6+1  Stat. 13 13 

Akaraterő 14 Din - 3 

Asztrál 12 
Egyebek: Másfélkezes kard (Mf); rövid ij 
(Mf); láncing(2 SFÉ);  MAX TP 60 

ME 15 20 

Felszerelés: 1 másfélkezes kard; láncing; rövid ij + 6 nyílvessző; buksza: 8 arany, 4 ezüst; 
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Őrök – Tiszt 
 
Leírás: Sodronyinges őr, oldalán hosszúkarddal. 
 Kéz Hosszúkard 

Ké 22 28 
Té 37 51 
Vé 100 116 
Cé 23 - 

T/kör 1 1 
Sebzés 1-2 1k10 

SFÉ 3 
Ép 8 
Fp 27 

A-ME 4 
M-ME 4 

Bátorság 12 
Max Tp 30 

Felszerelés: 1 hosszúkard; sodronying; buksza: 5 ezüs, 40 réz; személyes tárgyak; 
 
Őrök 
 
Leírás: Alabárdos őr. Oldalán rövidkar fityeg. Ruhájára kívül láncinget öltött, ez majdnem a térdéig 
ér, láthatóan mozdulni is alig tud benne. Arcvonásai nem túl sok értelmet tükröznek. 
 Kéz Alabárd Rövidkard 

Ké 12 20 21 
Té 25 39 37 
Vé 71 86 85 
Cé 11 - - 

T/kör 1 ½ 1 
Sebzés 1-2 2k6+2 1k6+1 

SFÉ 2 
Ép 7 
Fp 24 

A-ME 2 
M-ME 2 

Bátorság 8 
Max Tp 20 

Felszerelés: 1 alabárd; 1 rövidkard; láncing; buksza: 3 ezüst, 40 réz; személyes tárgyak; 
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A helyőrség (Con Holer lovag katonái) 
 
A helyőrség a falu méretének megfelelően kicsi. Con Holer a kivénhedt északi lovag vezetése alatt 
vigyázza az átkelőt 12 katona. Ketten közülük tisztek. Murhan és Rival alájuk fejenként 5-5 sorkatona 
tartozik. 
 
Altisztek 
 
Leírás: Sodronyinges katona. Oldalán hosszúkardot visel és hátára egy könnyű nyílpuska van erősítve. 
Ruhája valamiféle helyi egyenruha lehet, a rajta lévő jelvények tiszti rangra utalnak. 
 Kéz Hosszúkard Könnyű nyílpuska 

Ké 19 25 21 
Té 35 49 - 
Vé 95 111 - 
Cé 27 - 43 

T/kör 1 1 1 
Sebzés 1-2 1k10 1k6+1 

SFÉ 3 
Ép 9 
Fp 30 

A-ME 5 
M-ME 5 

Bátorság 16 
Max Tp 25 

Felszerelés: 1 hosszúkard; 1 könnyű nyílpuska + 6 vessző; sodronying; buksza: 8 ezüst; személyes 
tárgyak; 
 
Sorkatonák 
 
Leírás: Egyszerű bőrvértet viselő lándzsás katona. Oldalán rövidkard lóg ernyedten, hüvely nélkül. 
Valamiféle helyi egyenruhát visel. Kiállása és figyelmének életlensége közkatonára utal. 
 Kéz Rövidkard Lándzsa 

Ké 11 20 15 
Té 24 38 36 
Vé 78 90 90 
Cé 15 - - 

T/kör 1 1 1 
Sebzés 1-2 1k6+1 1k10 

SFÉ 1 
Ép 8 
Fp 25 

A-ME 3 
M-ME 3 

Bátorság 15 
Max Tp 15 

Felszerelés: 1 lándzsa; 1 rövidkard; bőrvért; buksza: 2 ezüst; 30 réz; személyes tárgyak; 
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Szörnyek 
 

A leírások a bestiáriumnak megfelelően. 
 
Beid, a bosszúálló (Ha Kulgan maradványait, nem hantolják el kelőképpen (áldás/temetés), akkor 
egyik este visszatér Telikarhoz pont a karakterek egyik ott tartózkodásának idején és megtámadja 
Telikart.) 
 
A 3 Ghaul (Telikar elkóborolt Ghauljai. Az erődben megtalálták és kiásták Kulgan a vadász testét és 
éppen lakomát rendeztek volna belőle mikor a karakterek rájuk találnak.) 
 
A 3 testvér (Telikar katakombáinak temetői bájárat őrzői. Az alapanyaguk 3 Torz. Bárkit 
megtámadnak aki nem Telikar!) A rothadáson már túl vannak, de még így is dől belőlük a hullaszag, 
ami nem csoda, hiszen ők Hullák! Hosszúkardot lóbálnak aszott kezükben, és meglehetősen 
összehangoltan mozognak, ami különösen veszélyessé teszi őket. (Figyelem a kripta alsó szintjén 
alapban sötét van és ez őket nem zavarja!) 
 
KÉ: 25/31 +10 
TÉ: 45/59 +20 
VÉ: 85/101 +20 
T/kör: 1/1 
Sebzés: 1k6/1k10 

Ép: 15 
SFÉ: 2 
A-ME: immunis 
M-ME: immunis 
MaxTp: 100(x3) 

(A sima az a pusztakezes érték a perjel utáni a hosszúkardal a kézben, a + értékek pedig a Testvérek 
varázslat miatti bónuszok.) 
 
Torz, a szolga (Telikar fél-intelligens szolgái a katakombákban 4 fő. Bárkit megtámadnak, aki nem 
Telikar! Ha a karakterek bekeverednek a Telikar katakombáiba hamar észreveszik és megtámadják 
őket.) 
 
Csontvázkatona, (Telikar csontvázseregének tagjai 180 fő) 
 
Melik csontvázseregének elkészült katonái. Világító fehérre égett csontvázak. Mindnyájukon láncing 
van. Kezükben hosszúkard és egy kisméretű körpajzs. Szép sorjában állnak a saját kis alkóvjukban. 
Körülbelül 180-an lehetnek már készen. Csak a az Aqir kristálygömb az idéző pentagramma 
középpontjába helyezésével aktivizálódnak. Ám ez a játékban elkövethető legnagyobb baklövés, ha ez 
megtörténik isteni csoda kell, hogy a katakombákban tartózkodó karakterek megmeneküljenek. Ha ez 
megtörténik irányító elme nélkül minden eléjük kerülő élőt, elpusztítanak. Az aquir varázstárgy 
szolgáltatja nekik az erőt. Ez nem pusztán „feléleszti őket” hanem az aquir mágia ellen meglepően 
ellenállóvá is teszi őket. A szolgák hatalomszavai nem, a harcos kaszté csak csökkentet mértékben, 
míg a mestereké teljes mértékben hat rájuk. Ennek megfelelően az egyszerű mágiákkal szemben is 
ellenállóbak. Mivel sem asztrális, sem mentális testük nincs immunisak az asztrál és mentálmágiára. 
Minden elemi mágia 2E-vel kevesebbet árt nekik. 
 
KÉ: 10/16 
TÉ: 50/64 
VÉ: 70/111 
T/kör: 1/1 
Sebzés: 1k6/1k10 
Ép: 20 
SFÉ: 2 
A-ME: immunis 

M-ME: immunis 
MaxTp: 90 
Felszerelés. Láncing, kis körpajzs, hosszúkard. 
(a perjel utáni a hosszúkarddal+pajzzsal a kézben érték.) 


