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Psz. 3689., észak, ráadásul télen. A csapat Erigowban tartózkodik. Lornánál 
vendégeskednek, mikor a fejvadász rossz híreket kap egy barátjától. 
Természetesen rögtön útnak kelnek, hogy dacolva az időjárással, a 
segítségére siessenek.  
 

 
 
Visszatérünk a hősiesebb irányzat felé. Ez egy klasszikus modul, mikor egy 
bajba esett baráton kell segíteni, az ő unokaöccsét kell megtalálni és kihúzni 
a pácból. Az első modulunkban, (Pajzsok, ha emlékszik még rá valaki) a 
játékosok előtörténetében szerepelt egy kalandjuk, mikor egy elfet mentettek 
ki Erenből, felszítva a helyi hatalmasságok dühét. Most ezt írtuk meg, persze 
kissé kibővített formában.  
 
Tél van, fagy és hó. Az utazás lelassult, az idegenek ritkábbak, így jobban 
meg is nézik őket. A hó az utazók arcába csap útközben, a nap végére 
gyakran nem érzik a kezüket. Orruk állandóan folyik a hidegtől, a szél 
süvítésétől nem hallanak, ha süt a nap a hó vakítja el őket, egyébként pedig a 
köd miatt nem látnak semmit. Ha mindez nem áll fenn, akkor az enyhébb idő 
miatti olvadás lassítja a haladásukat.   
A városokban latyak és sár fogadja és lassítja őket, ha pedig kövezettek az 
utcák, minden lépésükre figyelni kell, nehogy elcsússzanak.  

 
 
 
 
 

A játékosok előre elkészített karaktereket, „Szereplőket” személyesítenek 
meg – mivel ez egy versenymodulnak készült -, így minden csapat azonos 
esélyekkel indul. A kidolgozott karakterlapoknak, előtörténeteknek egy 
egész fejezetet szenteltünk. 
A karaktereiket a játékosok, az ún. Információs kártya alapján választhatják 
ki, ezen általános információk szerepelnek a karakterről. Miután 
szétosztották egymás között, hogy melyik játékos melyik karaktert 
személyesíti meg, akkor kaphatják meg a karakterlapot, előtörténetet, és 
ismerkedhetnek meg az általuk megszemélyesítendő szereplővel. 

 
 
 
 
 

A helyszín a „komor” észak, Eren Franciaország területű királysága. (Már 
ha figyelembe vesszük a M.A.G.U.S. készítőinek azon kijelentését, hogy 
Ynev kontinensének területe a Föld összes kontinensének területével 
egyezik meg. És mért ne vennénk figyelembe.)  

 

A modulról 

A kalandról 

A helyszín 

A hangulatról 
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Az útról látszanak a nemesek csodálatos várai, udvarházai. A városokat fal 
veszi körül, védve a városi palotákat, a gazdag polgárság házait, templomait. 
A földek szépen műveltek, de a parasztoknak, mint mindenütt, itt is meg kell 
küzdeniük nem csak a természettel, hanem a rangban fölöttük állók 
szeszélyeivel, habitusával. Minden, a művészet, az építészet, a ruházat Eren 
gazdagságát, kultúráját hirdeti, melyre büszkék is a helybeliek.  
Gondoljunk a késő (gótikus), kora reneszánsz épületekre, ruházatra, 
életmódra. Ha filmekben kell kifejeznünk magunkat, Csoda a farkasokkal, V. 
Henrik. Könyvnek meg a Quentin Durvardot javasoljuk Walter Scott-tól.   
 
Az ervek büszke népek, jó harcosok. Nemeseik és a polgárság jelentős része 
művelt. Az ország az Északi Hármak legnagyobbika, erős kereskedelemmel, 
gazdasággal, hadsereggel. Komor hegységek, erdők, nagy kiterjedésű 
síkságok, hatalmas folyamok, tavak találhatók az országban. 
Csak egy apró bökkenő van Erennel. Lakói az elfekre úgy tekintenek, mint 
egy veszélyes vadra, amit ki kell irtani. Hogy örökéletű hercegük miért 
haragszik az elfekre, azt az ereniek, már régóta nem tudják, de gyűlöletük az 
eltelt századokban csak mélyült. 
 

 
 
Galradel, egy Haonwell-i elf nemes kisebbik fia szülőföldjére hazafelé tartva, 
a Tarin-hegységben eltévedt. Két napig kerülgette a sziklákat, mikor végre 
egy tábortűz fényeit vett észre. Emberek beszédjét hallotta, balga módon 
hozzájuk sietett. Nem sejtette, hogy egy rablóbandával hozza össze a sorsa. 
Az emberek jól tartották, megetették, bort adtak neki, megígérvén, hogy 
másnap egy közeli városig elkísérik. Nem vette észre, hogy miközben a 
társaság vezetőjével, egy művelt, a világ dolgaiban jártas férfival beszélget, 
ketten eltűnnek a tábortűz fényéből. Nemsokára egy erős ütést érzett a fején, 
és kábulatba zuhant. Mikor magához tért, egy szekéren feküdt, keze-lába meg 
volt kötve, fejére zsákot húztak, száját betömték. Próbált szabadulni, de, 
amikor kioldotta a kezén a kötést, észrevették. Jól megverték, majd szorosan, 
úgy hogy mozdulni se tudjon, a szekérhez kötözték. Ételt alig adtak neki, csak 
vizet. Így utazott majdnem két hétig, csak este mozgathatta meg tagjait, persze 
erős felügyelet mellett. Gyakran hallotta, hogy emberek között járnak, de 
mozdulni, segítséget kérni nem volt ereje. Utazása végeztével órákon át 
várakozott a szekér valahol, majd eloldozták, és egy kövezett udvaron 
keresztül bevezették egy hűvös épületbe. Lépcsőkön haladt lefelé, egyre 
hűvösebb lett, majd mikor rothadó szalma szagát érezte meg, eloldozták, és 
magára hagyták. Kellett pár perc, mire izmai engedelmeskedtek akaratának, és 
a fejéről le tudta tépni a zsákot. Egy börtöncellában találta magát, amely sötét 
volt és nyirkos. Egyetlen fényforrás a magasan lévő, lőrésszerű ablakból 
beszűrődő világosság volt. Hamarosan hangokat hallott, és az ajtó rácsán egy 
kis tálcán vizet és fonnyadt zöldségeket csúsztatott be valaki. Másnap délután 
több ember érkezett, ketten nyílpuskát fogtak rá, és a falhoz állították, majd 
egy díszes ruhás hölgy, és több előkelő ruhába öltözött férfi lépett be a 
cellába, és világított fáklyával az arcába.  
- Fiatal és erős. Tökéletes lesz az űzésre. - mondta az egyik, majd mind 
kivonultak.  

Előzmények 
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Ekkor tudatosodott Galradelben, hogy Erenbe hozták, a helyi nemesség 
egyik kedvenc szórakozására.  
 
Galradelt kerestette az apja. Elég jól tudta rekonstruálni a nyomait, de a 
Tarin-hegységben nyoma veszett. Már lemondott róla, mikor egy gianagi 
nemes küldött részére egy levelet. - Birtokán rablókat fogott el, és mikor 
kikérdezték őket, az egyik, csak hogy megmutassa, menyire kész az 
együttműködésre vallatójával, beszámolt egy fiatal elf elrablásáról, akit 
Nyugatvári Aalina ar Maldinnak, ereni hercegnőnek adtak el. A hercegnő a 
fiatal elfet Kyel harmadik havának utolsó hetén kívánja levadászni. Bár a 
gianagi sem kedveli nagyon az elfeket, pár éve veszítette el fiát, így együtt 
érezvén egy apával, értesítette azt. 
 
Halmir, a fiatal elf apja tudta, hogy egy ereni nemessel nem tud tárgyalni fia 
elengedéséről, valamint, hogy ideje van, hiszen Kyel havai most kezdődtek. 
Felkerekedett, és felkereste Erigowban élő tudós öccsét Analsert, aki Lornát 
ajánlotta neki. Analser jól ismerte Lornát, volt már néhány közös ügyük, így 
Halmir megérkezésének az estéjén Halmirral együtt felkereste a fejvadászt.  
Lorna már segített többször Analsernek, amikor a tudósnak a tanulmányai 
érdekében veszélyes helyre kellett utaznia. Közben barátok lettek.  
 
Lorna a csapat nevében elfogadja Analser megbízását, hogy mentsék meg az 
unokaöcsit, és hamarosan útnak is indul a csapat. Remélhetőleg. Mivel egy 
nagy járvány miatt az ereni térkaput lezárták, na meg annyi pénz sincsen 
náluk, hogy térkapun közlekedjenek kénytelenek lesznek a hosszabb, 
időigényes utat választani.  
 
Át kell jutniuk Eren délnyugati részén, egészen a Tarin-hegység és a nyugati 
síkság találkozásánál elhelyezkedő Vilanirba, (ervül Sópatak) amely mellett 
Saskő vára fekszik, ahol a fiatal elfet fogságban tartják. Útközben majd az 
időjárás és a Láncbarátok miatt kerülhetnek nehéz helyzetbe. Most nem 
road-modul lesz, tehát útközben inkább a téli utazás nehézségeinek kell 
tudatosulnia bennük. Egy-két kisebb csetepaté lesz azért, hiszen így lehet 
ébren tartani a csapat figyelmét. Nagyjából másfél hónapig tart az útjuk, 
mire megérkeznek Vilanirba. Ők természetesen kevesebbre tervezik, de azért 
van a mesélő, hogy ez ne váljon valóra. 
Vilanirban az utazással töltött időtől függően van idejük. Ha minden jól 
megy, és senki nem állítja meg őket, akár két hetük is lehet az akcióig. Ha 
megállítja őket az időjárás, vagy a Láncbarátokkal vállalják a komolyabb 
összetűzést, akkor természetesen kevesebb az idejük tervezgetésre, esetleges 
szövetséges szerzésére, vagy a frontális támadásra a vár ellen.   

 

 
 

Mint az elején írtuk, Lornánál tölti a telet a társaság. Erigow hatalmas, 
nyüzsgő város, itt mindenki talál magának igényeinek megfelelő 
elfoglaltságot. Lorna Erigow egyik külvárosában rendelkezik egy kisebb 
házzal, itt szállásolta el magát a csapat. Élvezik a helyzetüket, de egy hónap 
után már kezdenek nyugtalankodni, és a tél még sokáig eltart. 

A kezdetek 
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Kérdezd meg, kinek mi a szándéka a mai estére kivéve Lornát, akihez 
bejelentkezett Analser, az erigowi egyetem egyik tanára.  
Így az esti megbeszélésen, csak azok lesznek jelen, akik a házban maradtak.  
Ha jól adod elő nekik az unalmas napokat, biztos hogy a csapat nagy része 
elmegy valahová. 
Így, hogy egyedül van, Lornát már könnyebb meggyőzni, hogy induljanak 
útnak. Az esetlegesen pénzéhesebb karakterek remélhetőleg nem lesznek jelen.  
 
Analser a testvérével érkezik a vacsorára, és a vacsora alatt elmond Lornának 
mindent. Azt, hogy ki vette meg az unokaöccsét, a térkapu zárva tartása miatt 
mennyi idő alatt juthatnak el Vilanirba, (úgy egy hónap) és mikor, hogyan 
zajlik le a vadászat. (lásd a mellékletben) 
Mire a többiek visszajöttek, - kocsma, színház, verekedés, mise, Ellena 
szentélye, unatkozó polgár- vagy nemesasszony, stb. – a vendégek már 
elmentek, Lorna a barátai elé állhat, hogy indulás egy-két napon belül. Tervei 
szerint jó két héttel a vadászat előtt a városba érnek.  
 
Természetesen ez csak egy alap, a Lornát megszemélyesítő játékoson múlik, 
hogyan győzi meg társait. Sajnos, az elmúlt versenyeken világossá vált, hogy 
néhány csapat nem akar útnak indulni. Voltak, akik pl. a Taba el Ibara helyett 
végig Erionban mászkáltak, az egyikük által kitalált vérbosszú vagy mi miatt, 
mesélőjük legnagyobb örömére. Ezért, valamint, hogy megadjuk a csapatnak 
a választás látszatát, - ne úgy kezdjük a modult mint legutóbb, amikor 
elfogadták a feladatot, és már úton is voltak  - most az egyik csapattagnak kell 
meggyőznie társait.  
 
A lényeg, a megbízók szívességet kérnek Lornától, és nem ajánlanak fel 
pénzt. Lorna és Analser jó barátok, ezt Lorna karakterében tudatosítani kell. 
Úgy kell előadni a dolgot, hogy a Lornát megszemélyesítő karakternek ne is 
gondolkodjon pénzkérésben. Amennyiben egyik-másik játékos kijelenti, hogy 
pénz nélkül nem megy el, és társai sem tudják ezen szándékát megváltoztatni, 
akkor hallgathatja a többiek játékát. Vagy segíthet a szervezőknek.   
 
Nem kell azonnal indulniuk, egy-két napot még a városban tölthetnek. Végül 
is télen indulnak útnak, be kell szerezni a megfelelő holmikat, és ha 
gondolják, információkat is tudnak szerezni. Erre viszont nekik kell rájönniük, 
a mesélő itt kerüljön mindenfajta utalást.  
 
Kereshetnek ereni kereskedőket, zsoldosokat, vagy akár Eligor nagyherceg 
helyi képviselőjének a környezetéből is szerezhetnek híreket.  
 
Aalina hercegnőről a legtöbb ereni hallott, ő tényleg kékvérű, nem csak egyike 
a sok ereni kisnemesnek. A különböző híreket a mellékletben találod.  
 
Természetesen be is kell vásárolniuk, ez nem lehet gond, amit Erigowban nem 
tudnak beszerezni, az valószínűleg nem is létezik. Ha akarnak, vehetnek 
varázstárgyakat is. Analser nem varázsló, ráadásul másnap reggel elutazott 
Haonwellbe, így hiába keresik és próbálnak érzelmi zsarolással kisebb- 
nagyobb varázstárgyakat megszerezni tőle. A papok is pénzt kérnek (sok 
pénzt) gyógyitalokért, áldásért, amit fegyverre mondatnak.  
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Sok mindent be kell szerezniük, a málhás állattól a tűzifáig, esetleg újabb 
fegyverekig, kenőcsökig.  
Arra is vigyázni kell, hogy az információszerzést és a vásárlást lehetőleg 
nyugodt körülmények meséljük le. Ez alatt azt értjük, hogy ha érdeklődnek, 
az ereni zsoldos, kereskedő vagy írnok válaszoljon nekik, mindenféle 
kötekedés, vagy bármilyen olyan magatartás nélkül, ami késleltetné az 
indulásukat, és játékalkalmat teremtene Erigowban. Pl. az a zsoldos csúnyán 
nézett rám, még indulás előtt megkeresem és szopránt csinálok belőle.  
 
 
 
 

(1 – 15 nap) 
Bármikor is indulnak el, nem választottak túl kellemes időt. A hó szakad, és 
a szél gyakran vízszintesen vágja azt az arcukba. Hosszú ideig ilyen időt 
jósoltak, így aztán muszáj lesz elindulniuk. Nehezen haladnak előre, az úton 
nagy a hó, a lovak lassan lépkednek benne. Vágtázásról, ügetésről nem is 
álmodhatnak. Így is hamar érezni kezdik a hideget. Ha akarják, 
vásárolhatnak szánt, mehetnek azzal is. Elég sok a település az út mentén, 
így minden éjszakát fogadóban tölthetnek. Elvileg úton haladnak, azonban 
ezt a hó miatt most nem veszik észre.    
 
Erigow területén minden gond nélkül átvágnak, aránylag rövid szakasz kell 
megtenniük, 7 nap alatt el is érik a határt. Késő délután, vagy este érjenek 
ide. A határt egy nagy fogadó jelenti, a Vörös Harcos, - a fogadós neve 
Alrin, - mellette egy kis állomással. Egymás mellett két zászló, valamint 
Erigow és Eren három-három katonája jelenti a határt. A fogadó még 
Erigow oldalán áll, itt tudják tölteni az éjszakát. Nagy a fogadó, nagyjából 
félig telt meg, hiszen az utazók és kereskedők jó része otthon maradt ebben 
az időben. A közönség változatos, főleg helybeliek a határ mindkét 
oldaláról, (2 mérföldre van egy falu Erigowban, fél mérföldre Erenben) egy-
két kereskedő, pár szerencsevadász, és katonák.  
 
Itt már belekóstolnak Erenbe, az ottaniak belekötnek a félelfbe, ha az idáig 
nem álcázta magát. Ha álcázta magát, esély akkor is van, hogy valaki 
ráismer ☺.  
 
Sértegetik, gúnyolják, véletlenül leöntik, stb. Hogy mi történik, az a 
játékosokon múlik. Lehet verekedés, de ha akarják, nem veszik fel a 
kesztyűt. Ehhez viszont erős akarat kell, ami pl. egy Dartonitának ne biztos, 
hogy megvan. 
Nem mindenki kötözködik, csak néhány ereni katona, és környékbeli 
paraszt. Alrin nem szól bele, csak ha nagyon kezd eldurvulni a dolog. Ekkor 
is az Erigow-i katonáknak szól, akik szintén az ivóban tartózkodnak. Persze, 
ők nem akarnak rosszban lenni az ereniekkel egy idegen miatt, szóval nem 
törik magukat, csak ha már vér folyik. A fogadós is úgy gondolja, hogy 
inkább egy vendégét veszítse el, mint a törzsvendégeit.  
A kis apró közjáték másnap reggel folytatódik, amikor átlépik a határt. Meg 
nem akadályozzák őket ebben a helyiek, de kellemetlenkednek, ahogy 
tudnak.  

Az indulás és az első napok  
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(Csomagok kipakolása, lassú átnézése, egy-egy dolog véletlen eltörése – pl., 
ha a félelfnél van gyógyital -, megjegyzések a terjengő szagról, stb.) Ráadásul, 
még előző este az egyik fiatal katonát elküldték a közeli városba, hogy 
értesítse az ottaniakat a félvérű érkezéséről.  
 
Az első település Erenben, Erdővég, egy kb. 40 házból álló falu, nem messze 
a határtól. Itt már várják az utazókat, a fiatal katona lelkesen újságolta el a 
hírt. 
Nem csinálnak nagy felhajtást, csak a félelfet akarják megnézni, megdobálni 
rohadt zöldséggel, hógolyóval, ürülékkel ...  
 
Az, hogy egy lovag is van a csapattal, Erenben senkit nem fog meghatni. Egy 
külhoni lovag nem nagy szám errefelé. Itt hamar kaphat valaki nemesi rangot 
a vitézségéért, nem tekintenek különben rájuk, mint jó katonákra. Azokat, akik 
ténylegesen kékvérűek, úgyis ismerik. Ha lovagunk ezen sokat morgolódik, itt 
is elő lehet venni a Darton kártyát. A helyi pyarroni hitű papok renegátnak 
tekintik a lovagrendet, tehát ez még inkább megnövelheti a kellemetlen 
incidensek lehetőségét. Bár, ez csak a nagyobb településekre jellemző. Ezt a 
kártyát csak akkor vegyük elő, ha a lovag nagyon hangoskodik, kiváltságokat 
követel! 
 
A hír gyorsan jár, náluk mindenképpen gyorsabban. Így aztán várják őket, a 
gyerekek, nők gúnyolják, zöldséggel dobálják meg a társaságot, főleg a 
félelfet. A fogadókban kiszolgálják ugyan őket, de a legrosszabb ételt, italt, 
szállást kapja a félelf, társai is csak egy fokkal jobbat. Közben, gyakoriak a 
gúnyos megjegyzések, többen is belekötnek. Van, hol becsapják előttük az 
ajtót, macskazenét is rendezhetnek nekik.  
(Ablakuk alá egy különböző gyökerekből álló folyadékot öntenek, melynek 
szaga a tüzelő macska szagával egyezik meg. A kandúrok összegyűlnek a 
szagra, nyávognak és verekednek. Egész éjszaka, jó hangosan. Hiába üldözik 
el őket, a vérük mindig visszaviszi őket a folyadékhoz) 
 
Amennyiben a félelfünk álcázza magát, egy ideig még gyanús lesz a csapat, 
hogy hová tűnt a félelf, kérdezgetik tőlük. Akár le is bukhat, hiszen a hírekkel 
megegyező létszámú csapat érkezett.  
 
Úgy tudnak a legkönnyebben megszabadulni a zaklatástól, hogy pár napig 
kikerülnek minden települést, így elül a hír, nem adják egymásnak tovább az 
emberek. Ez persze azt jelenti, hogy négy-öt éjszakát a szabadban kell 
tölteniük, ami ebben az időjárásban nélkülöz minden romantikát, valamint 
további időkiesés a számukra.   
 
Természetesen, más lehetőségek is vannak, pl. a félelfet mint foglyot akarják 
tovább vinni, - ezt nem igazán hiszik el nekik, ha nem így léptek be Erenbe, 
hacsak nem öltöznek mind álruhába – de ekkor több ajánlatot is kapnak, 
illetve egy gróf úgy dönt, nincsen joguk továbbvinni a félelfet, kötelesek neki 
eladni. (5 aranyért) Bármit is tesznek, nagyjából öt nap után már nem várják 
őket, eddig tartott a hírlánc. De ezzel az öt nappal szenvedjenek meg.  
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Az a célunk, hogy minél később érjenek a Vilanirba, ha sikerül az elején az 
erdőbe kényszerítenünk őket, akkor nem lesz idejük hetekig tervezgetni a 
városban. Ha az úton mennek ajkkor állandó a zaklatás ha letérnek az útról, 
lassabban jutnak előre, de nyugodtabban. Minden esetre, sajnáljuk azt, aki a 
félelf karakterrel játszik. Az ötödik naptól kezdve nyugodtabban tudnak 
haladni, hacsak le nem buknak ismét. Ezt nem javasoljuk, csak ha nagyon 
nagy baromságot csinál a csapat, vagy a félelf.  

 
 
 
 

 (16 – 45. nap) 
 
Az út egy hétig síkságon vezet, természeti akadályok nincsenek, a folyókat 
hidak ívelik át, vagy kompon tudnak átkelni. Ekkor már enyhült az idő, hó 
helyett eső hullik, köd van, és az olvadás miatt sár. Amennyiben még ekkor 
is el akarják kerülni a lakott területeket, az útjuk lassabb és nehezebb is, nem 
egyszer kell átkelniük egy-egy hideg folyón, illetve két és fél napig egy 
nagy kiterjedésű erdőn kell átvágniuk. Viszont egy kisebb városban azt az 
információt kapják, hogy jégzajlás és az olvadás miatt hatalmas területek 
kerültek víz alá, ezért északnak kell kerülniük, a hegyek felé. Az ár hidakat 
és településeket mosott el, lehetetlen átkelniük a folyón. (Megpróbálhatják, 
illetve, ha nem tértek be lakott településre, megtapasztalják, de nem járnak 
eredménnyel) Így újabb két - három napot veszítenek.   
A hegység lábát újabb három nap alatt érik el. Északon 800-1200 méter 
magas hegység húzódik, a helyiek Rankel hegynek nevezik. A Rankel nagy, 
kiterjedt hegység, amin át kell vágniuk, mert megkerülése sok időbe tellene. 
Dél felé nem tudnak kerülni, ott a folyó, amely nem egy helyen közvetlenül a 
hegység lábánál folyik, lehetetlenné téve arra a haladást. A Rankel túlsó 
felén nincs árvíz, ott egy városban áll a híd, amin át tudnak kelni.   
 
A hegység lábánál 8-15 mérföldenként egy-egy vár helyezkedik el, és több 
falu is található. A hegységben azonban, annak vadsága miatt csak egy-egy 
kisebb település található a völgyekben.  
 
A falvakban ezernyi ötletet kapnak, hogy merre menjenek, ( A Lócserélő -  
dűlőnél vágjanak át a patakon, majd miután a Hosszú völgyet megmászták, 
és átkeltek a Hente-tetőn, ereszkedjenek le az Ördöglyukig, majd keressék 
meg a Borostyán forrást, azt kövessék fél napig, de ha elérték a 
Kecskeugratót, forduljanak vissza … A Kecskeugrató? Ahol a bükkfák 
olyan különös színűek, és amerre a nagy megégett feketetölgy is áll) illetve 
hogy kerüljék meg a hegységet. Tudják, több mint kétheti kerülő lenne 
(minimum 12 nap), ami a jelenlegi útviszonyok miatt veszélyes, főleg, mert 
eddig is lassabban haladtak a tervezettnél. Amennyiben mégis így döntenek, 
nyugodtan vedd elő a félelf kártyát ismét, hamar azt vehetik észre, hogy a 
környékbeli nemesek kergetik őket. 
 
Ha át akarnak vágni a hegyen, (5 – 6 nap) természetesen jó pénzért 
kereshetnek hegyi vezetőt is, vagy bízva a félelf tudásában, rábízzák 
magukat.   

Közjáték  
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Nem könnyű az átkelés, az elején még könnyebben haladnak a helyiek által 
kitaposott ösvényeken, de az első nap végére már csak egy-egy vadcsapáson 
tudnak előrejutni az erdőben. A hegyek között nehéz a járás, hol felfelé, hol 
lefelé mennek, ami a hóban kicsit veszélyes. Befagyott patakok mellett 
haladnak, vagy éppen hegygerincen vágnak át, sötét völgyeken mennek 
keresztül. Egy a lényeg, jó fárasztó az útjuk. Éjszakánként nagyon hideg van, 
a tábortűz is csak segít elviselni a hideget, azt nem semlegesíti. Ráadásul, 
korán is sötétedik, ezért nem is haladhatnak túl sokat.  (Fagysérülések, nátha, 
stb.) Nincs cikibb, mikor a legrosszabb pillanatban tüsszent egyik karakter.  
 
Egyszer haladnak el kora délután szénégetők egy csoportja mellett, valamint 
egyszer látnak egy vadászt, aki a csapdáit ellenőrzi.  
 
A második nap ebéd után járnak a hegyek között, mikor marakodó farkasokra 
lesznek figyelmesek. Ha megközelítik őket, a farkasok egy kis ideig még 
marakodnak, majd elfutnak. A csapat a verekedés helyén egy szétcincált kezet 
talál. Kis ideig visszakövetve a nyomokat, megtalálhatják a kézhez tartozó 
testet, egy törpe maradványait.  
A maradványok egy befagyott patak mellett fekszenek. Alaposabb vizsgálattal 
megállapíthatják, hogy a törpe megfagyott. Testén több ütésnyomot is 
találnak, illetve kezein bilincsnyomokat. Nyomolvasással és egy sikeres 
észlelésdobással megállapíthatják, hogy a test úgy lett ide legurítva, a túlparti 
hegyoldalról. Ott nyomokat fedeznek fel, amit ismét csak nyomolvasással 
tudnak beazonosítani. Egy nagyobb csapat haladt erre két-három napja. 
Emberek, és valószínűleg orkok, akik törpéket kísértek. Ezen a hegyi 
vezetőjük jót mulat, Erenben orkok. A törpék középen mentek, láthatóan 
összebilincselve. Az emberekkel kutyák is voltak. Amennyiben követik a 
nyomokat, (nehéz követni őket, hiszen azóta már havazott) egy órával később 
találnak egy leszakadt csatot, amelyről Ronan tudja, hogy a Láncbarátok jele.  

 
Ha továbbra is követik a nyomokat, másfél nap alatt behozzák a hátrányukat, 
hiszen a törpék miatt lassabban haladnak a rabszolgavadászok, mint a csapat 
tagjai. Egy nagy tábort vesznek észre, akik egy sötét völgyben pihennek. 27 
törpét, 38 embert és 20 orkot, valamint 11 kutyát számolnak össze, ha 
ügyesek. (Természetesen van őrsége a tábornak, orkok, kutyák, emberek) 
 
Ami történt: 
A láncbarátok rendszeresen folytatnak rajtaütéseket a törpék ellen, hiszen 
mind mesterembernek, mind harcosnak jó pénzért tudják eladni őket. 
Általában térkapun jelennek meg egy-egy eldugott völgyben, valahol a Tarin 
hegységben. Egy ilyen kapujukat felszámolták a törpék, ezért oda nem tudtak 
visszatérni, így kénytelenek az Eren északi, eldugott részén, a határhoz közeli 
pótkaput használni. Most ide tartanak. A boszorkánymesterek tudják a kaput 
aktiválni, a náluk lévő amulettek segítségével.  
A kapu egy velük üzleti ügyeket lebonyolító ereni nemes, Harding ar Olset 
földjén található, aki attól egy napi járóföldre lévő várában székel. A területet 
a saját vadászterületének nyilvánította, amikor a Láncbarátok arra járnak, még 
favágókat sem enged oda. Eddig valamilyen csoda folytán elkerülték a 
felfedezést, pedig már tíz éve működik a kapu, és most használják hetedszer.  



 10

  
 

Csak éjszaka haladnak, akkor is elő és utóvéddel. Amint kezd felkelni a nap,  
rejtett helyen letáboroznak, és várják a naplementét.  
 
Amit tehetnek:  
 
1., visszafordulhatnak, és folytathatják az útjukat. Ekkor öt nap alatt kiérnek 
a hegységből.  

 
2., Megtámadhatják a tábort. (Íjászok, két boszorkánymester, orkok, kutyák 
stb. Hajrá!) A Láncbarátok sem hülyék, elő és utóvédjük van, a tábort rejtett, 
jól védhető hely 
 
3., Visszafordulhatnak ahhoz a várhoz, amit úgy egy napja láttak, az egyik 
hegycsúcson. Vagy abba hagyva a nyomok követését, rögtön elmehetnek a 
várba, de ekkor kockáztatják azt, hogy nem tudják, hol vannak a 
Láncbarátok, és az állandó, bár nem túl erős havazás teljesen eltünteti a 
nyomokat. Ha van velük hegyi vezető (Hemmet), ő tudja, hogy Hidegvárnak 
hívják a helyiséget, Harding őrgróf tulajdona. A várkapuban eléggé 
barátságtalanul fogadják őket, hiszen csak úgy megjelentek az erdőből, és 
láthatóan külhoniak. Ha pedig a félelf nem álcázza magát, akkor eleve 
gyanúsak. Természetesen Berold megteheti azt is, hogy kint marad a váron 
kívül. Ekkor természetesen lát olyan dolgokat, amiket a gróf szeretett volna 
elkerülni.  
Csak hosszas magyarázkodás után engedik be őket, akkor is a várnagyhoz, 
Otishoz kísérik a társaságot. A várnagy nem igazán hiszi el a történetet, 
bosszús, mert éppen vendégség van az őrgrófnál, de sikerül meggyőzniük, 
hogy tájékoztassa a grófot. A gróf meghallgatja őket, nem akar hinni nekik, 
de szól a várnagynak, hogy biztonság kedvéért küldjön ki pár felderítőt. 
Majd meginvitálja a csapatot vacsorára, és az éjszakára, hogy reggel együtt 
induljanak a törpék kiszabadítására. Szól, hogy a társaságnak is terítsenek 
meg, a szobáikba kísérteti őket, majd egy negyedórányi felkészülés után a 
lovagterembe hívatja a csapatot, ahol egy tízfős társaság készül vacsorázni. 
A gróf, mint hihetetlen történetet elmondja, hogy a csapat milyen hírt 
hozott, és a már most borgőzös társaság lelkesen megegyezik, hogy másnap 
reggel elindulnak és közösen kiszabadítják a törpéket. De a gróf más 
terveket forgat. Terve szerint a felesége Elwisia, aki egy csinos asszony, - 
boszorkány, az Urdo Maias rend tagja, - megpróbálja a csapat egy tagját 
elcsábítani. Ha sikerül, akkor a férj „véletlenül” rajta kapja őket. A feleség 
persze zokogni kezd, hogy ő nem akarta, stb., és a férj hisz is neki. 
Ugyanakkor pár ügyes embere kicsi, de értékes dolgokat rejt el a csapat 
holmija között, a vacsora alatt, hátha nem sikerül a csábítás. Harding ar 
Olset ezek után azt adja majd be a vendégeinek, hogy a csapat megpróbálta 
kirabolni, és egy átlátszó, mesével próbáltak várába bejutni. Megpróbálja a 
teljes társaságot kiiktatni. Amennyiben a félelf nem álcázza magát, sokkal 
szívélyesebben fogadja, mint várnagya. Előadja, hogy ő is külhonban tanult, 
és vannak elf barátai is. A félelf jó adu lesz arra, hogy meggyőzze majd 
reggel a vendégeit, lám, egy félvér és a vele barátkozók mi mindenre 
képesek. Minden eshetőségre készülve, ha a csapat mégis meglépne, kiküld 
Otis vezetésével 20 főt, hogy rajta üssön a csapaton.  
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Ezt láthatja meg a félelf. Ha sikeresen követi őket, és a közelükbe lopódzik, 
akkor még hallhat is egy-két érdekességet.  

 
El is kezdi a megvalósítást. A csapat már lassan három napja a hegységben 
halad, szinte biztos átfagytak. A szobáikban (kis kamrák, egy ágy, fegyver és 
páncéltartó, parázstartó, egy láda és néhány farkasbőr található bennük) 
átöltözhetnek, melegedhetnek, aztán negyed óra múlva értük jönnek, hogy 
vacsora. A fürdés kérdésre érdekesen néznek rájuk, és közlik velük, hogy majd 
reggel a konyhában. A lovagteremben kellemesen meleg van, egy nagy 
kandalló ontja a meleget, ráadásul forralt bort szolgálnak fel nekik. A 
vendégség tagjai, akik 3 környékbeli kisnemes, (Ingelram, és ikertestvére 
Ingram, ötvenes éveik elején járó középnemesek, és Lowell báró, aki 22 éves, 
fővárosi, és éppen utazgat) az ikrek feleségei, (Arlana és Orbir) egy - egy  14 
éves lányuk (Rosse és Hasse, mindkettő reménykedik, hogy Lovell báró 
érdeklődését felkelti) és négy 17-22 közötti fiú (Galros, Harip, Assró és 
Betkir) és a gróf tanácsadója Gylaw kíváncsiak, kérdezgetik a csapatot. 
Közben a gróf elnézést kér, egy kis ideig magukra hagyja őket, hogy 
felkészítse a várnagyot a holnapi keresésre, és eltűnik egy fél órára. A felesége 
egy kicsivel később távozik, a szobák ellenőrzése címén, úgy tíz percre. Ez 
bőven elég arra, hogy a házaspár megbeszélje a teendőket.  
A boszorkány kiválasztja az egyik karaktert, döntsd el te, hogy kit, de 
lehetőleg ne a legerősebb asztrállal rendelkezőt és ne a félelfet, és a vacsora 
alatt két mindenre kapható emberük néhány aranyozott kupát, két brosst, a 
grófné egyik fülbevalóját, és egy eredeti, drágaköves markolatú shadoni 
vadásztőrt rejt el a társaság holmijában.  
 
A vacsora finom, szinte biztos, hogy a csapat tagjai elálmosodtak a melegtől, 
a fűszeres ételtől és a forralt bortól. A grófné egyenlőre nem foglalkozik az 
áldozatával. A vacsora végeztével a férfiak elkezdenek harcokról, 
vadászatokról beszélgetni, a nők inkább a táncról, ruhákról, vadászatról 
csevegnek. Majd páran táncolni akarnak. A grófné az áldozatát a harmadik 
körben kéri fel táncra, ekkor már kacérkodik, panaszkodik keserű sorsára 
(eldugva a hegyek között, az helyett, hogy a telet Erenben töltenék ahol tánc 
és szórakozás minden nap, iszákos férj, aki nem törődik az ő érzéseivel) de 
éppen csak annyira, hogy a karakter elkezdjen „gondolkodni”. Az est 
végeztével, úgy éjközépkor parancsol mindenkit ágyba a gróf, mondván 
holnap reggel kutatás, a grófnő a karakterre kacsint, majd a gróffal elvonul. 
Utolsó italként az akaratgyengítő szert megitatják a karakterrel! Elég erős a 
szer, amennyiben nem dobta meg az egészségét -2-ve, 3-al csökken az 
akaratereje és az asztrálja egy órára. A szer nagyjából fél óra múlva kezd 
hatni.  

 
Ezek után, édes álmából arra ébred, hogy a grófné cirógatja. Mivel a szer 
gyengítette az akaraterejét és az asztrálját, valamint a grófné is bevetette a 
tudományát, a karakterünk nem tud ellenállni, ha nem dobta meg asztrálját.  
 
Úgy félúton járhatnak, amikor a gróf betör hozzájuk őrjöngve, fegyverrel a 
kezében, és katonákkal (4) a háta mögött. A gróf reméli, ellenáll a hősünk, 
hiszen akkor megölheti őt is, és a társait is. 
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A csapat többi tagjának nem kell tudnia, hogy a grófné behálózta a 
szerencsétlen társukat. A grófné se legyen rámenős, inkább tűnjön olyan 
valakinek, aki egy kellemes éjszakát akar egy idegennel.  

 
Ha a karakter ellenáll, a grófné sírva távozik. Majd reggel „felfedezik”, 
hogy néhány dolog hiányzik, ami valamiért egyik-másik karakter holmijából 
kiesik, kilóg belőle, stb. Ezt az indulás előtt fedezik fel, amikor az egyik 
karakter zsákjából véletlenül kiesik valami. Ekkor jelen van a belső vár 
udvarán a gróf, a tanácsadója, a nemesi vendégek, és 25 katona.  
 
Első olvasatra reménytelennek tűnik a csapat helyzete, de ne feledkezzünk 
meg arról az apróságról, hogy a gróf katonái meg sem közelítik a csapat 
harci tudását. A hideg miatt a számszeríjakat sem tudják használni. A várat 
nem védi rúnaterem sem, így a csapat egy kis szerencsével könnyedén 
kivághatja magát. Amennyiben még este rájuk támad a gróf, akkor 
bonyolultabb a helyzet, de így is csak kezdetiek lehetnek a nehézségek. Ha 
elkapják őket, lehetőséget kell adni nekik a szökésre. Amennyiben a félelf 
nem ment be a várba, ő is tud kintről segítséget nyújtani. Persze, a játékosok 
mindig mindent el tudnak rontani, de ez már az ő bajuk.  
 
Amint sikerül elmenekülniük, folytathatják útjukat át a hegyen, a törpéket 
sorsukra hagyva, vagy megpróbálhatják azokat kiszabadítani, de a gróf 
üldözi a társaságot ha túlélte az estét, és az egyik szurdoknál be is éri őket. 
Célja, hogy elpusztítsa a karaktereket. Ekkor derül ki, hogy a tanácsadója 
egy boszorkánymester. Azt meg nem is kell külön mondani, hogy a 
Láncbarátok és az orkok együtt már komoly ellenfél a csapatnak.  
 
Más esemény Vilanirig nem történik. Még jó három hét az út a végcélig. 
Felváltva haladnak át megművelt tájakon, és vad vidékeken. Az útjukat csak 
az időjárás nehezíti. Majd két hétig emberekkel is alig találkoznak, egy 
hatalmas erdősségen és egy kihalt síkságon kell átvágniuk. Több folyón kell 
átkelniük, élelmük akkor lesz ha vadásznak maguknak, vagy ha jó előre 
feltöltötték a készleteiket. Lassan haladnak csak előre, az erdőben nagyon 
hamar sötétedik, míg a síkságon a hó és szél lassítja útjukat. Csak egy-két 
település, tanya található itt, akik a tél végéig nem tartják a kapcsolatot a 
külvilággal. Élelmiszert nem tudnak az utazóknak adni, nekik is kevés van.  
A végcél előtt 8 nappal kezdenek megint feltünedezni a települések, egy-két 
kisebb város is akad már. 5 nappal később beérnek a hercegnő birtokára. Itt 
már minden az övé. Az emberek már az ünnepségekről beszélnek, az úton is 
nagy a forgalom, sokan tartanak az egyhetes vígasságra.  
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A vár és a város egy hegység lábánál helyezkedik el, a vár mintegy két 
mérföldre, a várostól a hegytetetőn áll.  
 
Vilanir: 
Gazdag határváros, ezért jól meg van erősítve. Már többször megtámadták a 
hegységben élő orkok és óriások, és a nyugati nagy síkságon élő törzsek is 
megpróbálták kifosztani. Egyszer egy nagyot kerülő toroni sereg is három 
hétig ostromolta.  
A várost kettős fal veszi körül, négy barbakános kapuja van, a falat a sarkokon 
és egy-egy gyengébb ponton tornyok erősítik. A falakon belül a házak kőből 
vannak, cserép vagy pala fedi őket. A házak homlokzata aránylag keskeny, 
hosszú, egy vagy kétemeletes polgárházak. A várost hosszában öt széles 
egyenes és kövezett út szeli át, ezeket viszont számos keskeny utca, és sikátor 
köti össze egymással. Kyel székesegyháza a legmagasabb épület a városban, a 
falak fölé magasodó gyönyörű, arányos épület. Jelenleg éppen átépítik ezért 
egy tornya van. A városnak kevés tere van, de a piactér hatalmas, itt 
helyezkedik el a tornyos városháza. A várost a polgárság által - a hercegnő 
jóváhagyásával - választott Tanács és feje, a bíró vezeti. A városnak a helyi 
ügyekben (polgárjog elnyerése, piacpénz, vásártartás) autonómiája van, 
minden egyébben a hercegnő beleegyezése szükséges. (pl. a polgárőrség 
száma és fegyverzete, adók). A városban több céh is található, a 
legjelentősebb a kovácsok, a csizmadiák és a szabók céhe. Mindhárom 
vezetője tagja a városi tanácsnak.  
A város lakói tizenkét törpe és két gnóm család kivételével emberek. Mintegy 
nyolcezren lakják, a főbb utcák kövezettek. Házai jellemzően zártak, errefelé 
nem jellemző az árkádos utcasor. A városban kevés a közkút, a legtöbb ház 
rendelkezik az udvarában sajáttal. Kyel, Dreina és Uwel rendelkezik 
templommal, Kyel katedrálisa a város keleti részén, a Piactér közelében áll, ez 
a város legnagyobb temploma. Dreina temploma a város nyugati részén áll, a 
belső fal mellett egy kis dombon a házak között, Uwel temploma ugyancsak a 
város nyugati részén, áll, a délnyugati sarokban, a Hercegnő kapu mellett.    
 
A templom mellett Uwel paplovagjai egy erődített monostorral is 
rendelkeznek, a templom melletti sarokbástyát kapták meg erre a célra. A 
várostól pár mérföldre egy hegytetőn Arel faszobra áll. Különlegessége, hogy 
apró lyukak vannak a szobron, amikor a szél átfúj rajtuk, földöntúli hangot ad 
ki magából. Ellena temploma a Fő téren áll, a városházával szemben, a 
városfalon kívül elhelyezkedő temetőben egy Dartonnak szentelt templom 
található.  

 
A városban temették el 800 évvel ezelőtt Kalrian ar Maldint, aki Kyel egyik 
pártfogoltja, egyesek szerint avatárja volt. Majd háromszáz évig élt, mire 
istene magához hívta. Élete során Kalrian Kyel dicsőségét hirdette Ynev 
szerte, és két zászlóháborúban is védte hazáját.  
 

Vilanir 
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Kalrian nem csak a helyiek kedves „szentje”, akiből a zarándokok miatt 
jelentős bevétele származik a városnak, hanem a hercegnő egyik őse, így 
természetes hogy a környék a Kyel hívők központja Erenben. A 
katedrálisban több mint tíz pap szolgál.  
 
A város környéki legelők miatt kiterjedt posztóipara van a városnak. 
További előnyt nyújt, hogy a közelben találhatóak a hercegnő híres 
sóbányái, amelyből a forgalom miatt nem csak a főúrnak, hanem közvetett 
módon a városnak is jelentős bevételei vannak. Ezt a karakterek is látják, a 
város felé haladva gyakran találkoznak sót szállító szánokkal. A hercegnő 
támogatja a szegény, de okos fiatalokat, a városban iskolát és kollégiumot 
tart fenn számukra az északi negyedben. Ugyancsak jórészt a hercegnő tartja 
fenn azt az egyetemet, a kollégium mellett, ahol az északi hármak több mint 
kétszáz fiatalja tanul. Itt él több híres művész, és tudós, kik az iskolában és 
az egyetemen tanítanak, szintén a hercegnő támogatásával. A falakon kívül 
közkórház is található, melyet a papi rendek és a hercegnő tartanak fenn. 
Nem messze a főtértől egy közkonyha is van, amit a városi tanács és a 
hercegnő tartanak fenn a téli évszakban, ahol minden szegény ember 
naponta egyszer meleg ételhez jut. Ezt a szokást is Aalina hercegnő 
vezettette be, a város szegényei ide járnak ebédelni.  

 
Több fogadója is van a városnak, bármelyikben megszállhatnak. Az ünnep 
miatt nagy a nyüzsgés, sok az utazó, így nehéz lesz szállást találniuk. 
Amennyiben nincs a fogadókban hely (ezt rád bízzuk, a csapat eddigi 
teljesítményétől függően döntsd el), vagy az nem megfelelő nekik, 
kereshetnek szállást magánházaknál is, a kereskedők örömmel kiadják jó 
pénzért szobáikat.  
 
A város készül az ünnepre, amely egy hetes lesz. A menetrendet lásd a 
mellékletben.  
 
A városlakók többsége hű a hercegnőhöz. Természetesen itt is vannak 
olyanok, akik valós vagy vélt sérelem miatt szívesen ártanának neki. (Ezek 
közé tartozik Dreina egyik sértett papja is, akit valamiért soha nem hív meg 
magához a hercegnő, a polgárőrség parancsnoka, akit a hercegnő 
folyamatosan lekicsinyel a szervezetével együtt, egy cipész, aki a 
hercegnőnek a legjobb anyagából készített születése napjára egy csizmát, 
amit az kinevetett és udvari bolondjának adott, néhány anya – mosónőtől a 
kereskedőasszonyig-  akiknek fiát a hercegnő besoroztatta és azóta nem 
látták csemetéjüket.) Egy nem teljes listát találsz a mellékletben.  
 
 
 
 
 
Komoly erősség, de egyben a hercegnő lakhelye is. Nem bízik a város 
polgáraiban.  
Mikor nem Erenben tartózkodik, a várban él, kényelmes palotát építtetett ide 
magának. A vár két mérföldre északnyugatra van a várostól, onnan a 
fellegvár jól látható.  

Saskő 
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A vár két részből áll, fellegvár és alsóvár, ami elő-, közép-, és belsővárra 
oszlik. Ahhoz, hogy valaki bejusson a várba, három kapun kell áthaladnia, és 
az út is emelkedik. A közép várban kapott helyet a hercegnő palotája Kyel 
szentélyével együtt. A belső várban, a régi, mára beépített lakótorony 
pincéjében van Galradel. A fellegvárban van a hercegnői kincstár, és itt, a régi 
palotában szállásolja el a hercegnő azon vendégeit, akiket nem kedvel, de 
rangja miatt muszáj megadnia nekik a tiszteletet. Kyel várbéli templomában, 
amely egy székesegyház kicsinyített mása, három pap szolgál.  
 
A hercegnőnek jelentős az udvartartása, a környező nemesek fiai apródként 
illetve fegyverhordozóként tanulják itt a lovagi iskolát, lányaik pedig az 
udvari viselkedést. A hercegnőnek 5000 kötetes könyvtárára több könyvtáros 
is felügyel, valamint itt él Észak-Ynev több tudósa és művésze is, - köztük a 
híres csillagász Szárnyas Gorel, valamint Pensar, a népszerű bárd – emelve a 
főúri udvar fényét. A hercegnőt szolgálja öt dorani varázsló is, de a csapat 
legnagyobb szerencséjére a két magas szintű jelenleg Ynev más pontján 
található. 

 
Jelenleg a várban szállt meg több környékbeli és távolabbi nemes, akik a 
hercegnőnk vendégeként vesznek részt az ünnepségen. A kisebb nemesek 
vagy a városban szálltak meg, akik pedig hűbéruruk kíséreteként jöttek el, a 
vár alatt felállított táborban várakoznak a többi kísérővel együtt.  
 
Amit tehetnek: 
 
Rajtuk múlik, mikor érkeznek a városba. Legkorábban, a vadászat előtt 8 
nappal érhetnek oda, legkésőbb az ünnepségek második napján kora délután.   
 
1., bejutni a várba, kiszabadítani az elfet, és csöndben meglépni. 
 
2., szövetségeseket keresni a városban, vagy a vendégek között és 1.,  
 
3., megvárni, még kezdődik a vadászat, és közben segíteni az elfen. 
 
1., vendégként nem tudnak bejutni a várba, a hercegnő nem fogad mindenféle 
külhoniakat. Darton lovagját nem tartja olyan fontos személynek, hogy 
kegyeskedjen vele találkozni. A vendégek kísérete is a vár alatt, és az 
elővárban táborozik, míg a fontosabb vendégek a palotaszárnyban laknak.  
Van esélyük bejutni, pl. a tűzvarázsló, mint tűzijáték felelős, ill. ami az 
eszükbe jut, de ekkor is gyanús, ha sokat mászkálnak a belső várban, és a 
börtönt keresik.  
 
Ha van idejük, kifigyelhetik az őrségváltás, élelmiszerszállítás stb. időpontjait, 
a szemétcsúszda, árnyékszékek helyeit, ekkor van esélyük behatolni a várba.  
 
Ezt a részt lehet a legkevésbé előre megtervezni, a vár alaprajza, az őrség, stb. 
a mellékletben található. Ezt a feladatot segítség nélkül nagyon nehezen 
hajthatják végre. A vár jól védett, és a sok főnemesre tekintettel erősen őrzik.  
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A főnemesek jó része ugyanazon a részen laknak, ahol a hercegnő, és többet 
ott, ahol az elfet is őrzik. A vendégeknek komoly testőrsége van, míg a 
katonai kíséretük a vár előtt táborozik, addig a közvetlen testőreikbe 
könnyen belebotolhatnak a jogtalan behatolók. A hercegnőnk sem örülne 
neki, ha valamelyik vendégének itt esne baja, így ő is a legjobb embereit 
állította szolgálatba. A varázslói, papjai is folyamatosan figyelnek. 
Korábban is próbálták már megölni a hercegnőt, most a sok vendég között 
egy orgyilkos könnyebben elrejtőzhet. Ezért készülnek is a kis létszámú 
behatolókra, különböző jelszavakkal, gyakori ellenőrzéssel, őrjáratokkal, és 
természetesen mágiával.  
 
2., Ha időben érkeznek a városba, és jól kérdezősködnek, (Nem IQ dobással, 
hanem szerepjátékkal) találhatnak egy-két szövetségest, akik nem 
rajonganak a hercegnőért, hajlandók keresztbe tenni neki. Ez igaz a 
vendégseregre is, néhány főnemes szívesen végignézné, ahogy felsül a 
hercegnő. A szövetség ekkor is titkos lesz, a szövetségesek nem akarnak 
nyíltan ujjat húzni a nagyhatalmú főúrral, nem tehetik meg, hogy a csapatot 
úgymond beajánlják a várba. A nemesek közül sokan haragszanak a 
hercegnőre, főleg sikerei miatt.  
Van, akit az zavar, hogy nem kapott szállást a várban, vagy régi ellentéte 
van a hercegnővel, pl. földtulajdon, vesztett párbaj, sértő megjegyzés. Az 
egyszerű köznemestől a grófig terjed a skálája az ellenfeleknek. Több nemes 
a polgárokhoz hasonlóan ki van dolgozva a mellékletben, az már a 
játékosokon múlik, hogy megpróbálják-e valamelyikkel felvenni a 
kapcsolatot, és azt hogyan kísérlik meg.  
 
A szövetséges megkönnyítheti a be- és kijutásukat a várba, de továbbra is 
jórészt magukra vannak utalva. Így egy-egy ajtó könnyen nyitva maradhat, 
az őr a falról eltűnhet egy kis időre. Azon múlik minden, ki a szövetségesük. 
Itt a segítség attól is függ, hogyan játszottak idáig a játékosok, milyen 
ötlettel állnak elő. Ha nagyon jó a tervük, csak azért, hogy ne nekik legyen 
igazuk, ne akadályozzuk meg őket a végrehajtásban azzal, hogy 
szövetségesük nem ad meg nekik valamit, amire nagy szükségük van. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a várban mindenkit elaltat, és a 
csapatunk pedig kisétál onnan az elffel.    
 
3., Akár van szövetségesük, akár nincsen, várhatnak a vadászatig, hogy ott 
segítsenek az elfnek. Ha van idejük, bejárhatják a terepet, ismerkedhetnek 
vele. Ebben az esetben sem lehet túl sokat előre terveznünk, a vadászat 
menete a mellékletben található. 
 
4., Ha úgy döntenek, hogy Beroldot eladják, vagy ajándékként leadják a 
hercegnőnek. Ezt nem tartom jó megoldásnak, mert a félelfet játszó karakter 
akár hosszabb ideig is kimaradhat a játékból.  
Amennyiben eladják a félelfet a hercegnőnek, az rögtön bizalmatlan lesz. 
Egyikük sem ereni, ráadásul az egyikük Dartonita – tőlük minden kitelik. 
Azért ad 5 aranyat nekik. A hercegnő intelligens ember. Elfogadja az 
ajándékot, de mind a varázslóit, mind a papjait beveti, „kihallgatja” a 
félelfet.  
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Majd kijelöli azokat, akik a kevésbé nemesebb vadat ejthetik el, ők egy másik 
irányban vadászhatnak a félelfre, nem érinti a két terület egymást. A hercegnő 
a félelfet és az elfet nem zárja össze, így az elf nem tud semmit a másikról. A 
csapatot sem marasztalja a várában, miután elbocsájtotta őket, a kincstárnoka 
kifizeti nekik az öt aranyat, majd kikísérik őket a várból. A csapat elég hamar 
megtudja, (két nap múlva) hogy a két vadászat egyidőben, de nem egy helyen 
lesz, így, ha akarnak, még tudnak változtatni.  A hercegnőnk a vadászat során 
készül arra, hogy a csapat valamelyik zsákmányt megpróbálja kiszabadítani, 
és lépéseket tesz ellene, hogy izgalmasabb legyen a vadászat. Ezt más a 
fantáziátokra bízzuk.   
 
Ha az első vagy második lehetőség sikeres, még ki is kell jutniuk Erenből, ami 
nem megy könnyen, mert a hercegnő hamar üldözőbe veheti őket. 
A harmadik lehetőségnél pedig adott az üldözés. Ráadásul, az elfet az elmúlt 
pár hétben jobban tartották, nehogy hamar kidőljön, de figyeltek arra, hogy ne 
erősödjön meg nagyon. Ezért, főleg ha nem szereznek neki előre lovat, lassan 
tudnak haladni.  
 
Ami az egészet megcsavarja, kérdezősködés esetén a játékosok előtt dobjál 
K100-al. Ne mond meg nekik hogy miért, de lássák a dobást. Amennyiben 85 
fölé dobtál, a hercegnő tudomást szerez róluk valamelyik besúgója révén. 
Annyit tud meg, hogy egy a sok idegen társaság közül valamire készül, ami 
megzavarja a vadászatot. Nem tudja meg pontosan mire készülnek, lehet hogy 
kihasználva az ünnepséget, lopni akarnak. (Ha a csapat pocsékul játszik, ennél 
többet is megtudhat). Ekkor a hercegnő egyrészt megerősíti a védelmet, 
másrészt pedig vár, milyen izgalmas esemény fog történni, ami még inkább 
feldobja az ünnepet.  
 
Az üldözésről nem írunk semmit, a mesélőre van bízva. Ha egy csapat el jut 
idáig, a mesélőn áll, hogy csak egy szakasznyi lovas, vagy a teljes nemesség 
ered a nyomukba, esetleg aunokkal együtt.  
 
Röviden ennyi a modul. Remélhetőleg a csapat nem izomból próbál mindent 
megoldani, szerintem adtunk egy jó alapot ahhoz, hogy jó szerepjátékkal 
jussanak előre. A tesztelés során több lehetőséget is kipróbáltunk, az itt 
feltüntetetteknek van a legnagyobb esélye, hogy bekövetkezzenek.   

 
Megjegyzés: 
A teszt során a csapat pénzért az ereni nagykövet titkárától vett egy 
ajánlólevelet, amit az lepecsételt a nagykövet nevében. Ezt át is adták Saskő 
várában. A levél hatására a várgróf a hercegnő elé kísérte őket, aki üdvözölte 
a csapatot a városban, majd megígérte, ha vége az ünnepségnek, szívesen 
vendégül látja őket, örül ha kalandozókkal beszélgethet, de addig is szálljanak 
meg a városban. A vár jelenleg tele van vendégekkel, és sajnos nem tudna 
annyi időt szánni rájuk, mint amennyit szeretne. Javasolta nekik, addig is 
vegyenek részt a viadalon, érezzék jól magukat az ünnepségen.  
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Melléklet 
 
 
I.  
A hercegnőről megtudható információk 
 
Nyugatvári Aalina ar Maldin nagyhírű hercegnő, egész Erenben ismerik a nevét. 
Ha a kereskedőktől és Erigowban tartózkodó zsoldosoktól, esetleg útközben, Erenben 
kérdezősködnek: 

- Aalina Eligor nagyherceg rokona, Eligor lánya Aalina nagyapjához ment 
feleségül (tehát dédunoka)  

- Az országban számos ponton vannak birtokai, várai 
- A csatatéren, mikor senki nem figyelt oda, megölte a bátyját, aztán egy 

vadászbalesetnek álcázott gyilkossággal az apját, hogy ő kerüljön hatalomra   
- Elhunyt húga férje Malik, Kyel ereni főpapja, és a két testvér összefogva számolt le 

ellenfeleivel 
- A hercegnő tartja kezében az ereni sóbányák majdnem harmadát, így hatalmas 

vagyonra tett szert 
- Kegyetlen „önkényúr”, aki csak Eligor nagyhercegre hallgat 
- Nagylelkű főnemes, számtalanszor elengedte már az adóját nehéz helyzetbe 

került településeknek 
- Az adóit keményen behajtja, nem egy esetben személyesen megy példát statuálni, 

ilyenkor van, hogy vér is folyik 
- Szodomita 
- Ő rendelkezik a legtöbb hűbéressel Erenben 
- Már többször tört a nagyherceg életére 
- Támogatja a művészeket, ő is híres a műveltségéről 
- Kyel kegyeltje, aki gyakran támogatja 
- Titokban Orwellát imádja, az ő papnője, várában titkos szentélyt tart fenn neki 
- Nagyhatalmú boszorkány 
- Kegyetlen harcos 
- Varázslója irányítja, ő csak egy báb 
- A varázslót Toronból irányítják 
- szerelmes a varázslójába, aki úgy irányítja, ahogy akarja 
- Megölette a fiát, mert nem felelt meg az igényeinek 
- Várában alkimistákat dolgoztat, aranyat készíttet velük, innen a vagyona 
- Méregkeverő 
- Korábban kalandozó volt. (Ez félig igaz, fiatalabb korában megszökött egy 

kalandozóval és két évig vele járta Ynevet) 
 

Amit a nagykövet környezetéből hallanak 
- Aalina Eligor nagyherceg rokona, Eligor lánya Aalina nagyapjához ment 

feleségül (tehát dédunoka) 
- Miután férfiágon kihalt a család, Eligor hivatalosan fiúsítatta Aalinát, hogy a 

nagynevű, ősi család ne halljon ki. Ez azt jelenti, hogy Aalina a család feje, a 
gyermekei is az ő nevét viszik majd tovább.  

- Az országban számos ponton vannak birtokai, várai 
- A hercegnő tartja kezében az ereni sóbányák majdnem harmadát, így hatalmas 

vagyonra tett szert 
- Hamisítja az aranyat 
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- Eligor egyik fő tanácsadója, a hatodik legfontosabb nemes az országban 
- Azért ő a hercegnő, mert a bátyja meghalt egy csetepatéban, amit orkokkal vívott 

a Tarin hegységben 
- Az apja furcsa körülmények között halt meg egy vadászbalesetben 
- Elhunyt húga férje Malik, Kyel ereni főpapja. A hercegnő szerezte neki ezt a 

tisztet, miután megözvegyült.  
- Férje mellett, - aki egy Haonwelli főúr kisebbik fia - számos ágyast is tart, 

nemeseket és művészeket.  
- Hűbéreseivel igazságos, de a parasztokat és a polgárokat nem kedveli 
- Rendelkezik pallosjoggal, gyakran akasztat 
- Ítélkezéseiben a nemeseknek kedvez 
- Eligor már több vérengzését eltusolta, mert kedveli dédunokáját 
- Nő létére híresen jó hadvezér, Toronban is ismerik nevét. A legutóbbi 

háborúban, mikor a toroniak megostromolták a várost, a hercegnő a falakon 
küzdött, többször is ő vezette a kitöréseket, meg is sebesült. 

- Nagyképű, szeret felvágni gazdagságával és hatalmával, valamint rendkívül 
művelt 

- Udvarában vendégeskedik „Szárnyas” Gorel a híres csillagász és matematikus, 
Pensar a népszerű bárd, valamint Mikel, Észak-Ynev legjobb festője akivel éppen 
az új palota nagytermét festeti. 

- Már több merényletet túlélt, palotái jól őrzöttek 
- Iskolákat hozott létre a szegény fiataloknak minden birtokközpontján, valamint 

közkórházakat tart fenn és támogat. 
- Szodomita 
- Jó barátságot tart fenn több aun törzzsel, és a törpékkel is.  
- Az adókat kegyetlenül behajtja, de ha egy területet természeti katasztrófa ér, 

hajlik az adók mérséklésére 
- Katonái jól képzettek, és sokan vannak 
- Ha kell, akár 50.000 embert tud bandériuma alá szólítani (Valójában kb. 6.000 között 

van a számuk, de ez is jelentős.) 
- Nagyhatalmú boszorkány 
- Vádolták már meg összeesküvéssel a nagyherceg ellen 
- Szeret mulatni, táncolni. 
- Megválogatja a társaságát 
- Szereti a vadászatot, és a mutatványosokat 
- Fiatal korában megszökött egy kalandozóval, akivel két évig Ynevet járta. 

Egyesek szerint fiút is szült neki.  
 

Szerintem ennyiből már rá lehet érezni a hírek jellegére. Amiket kiemeltem, igazak, a többi 
kamu. 

 
II.  
A város fontosabb helyszínei: 
 
Piactér: A város legnagyobb tere, itt helyezkedik el a városháza, valamint itt zajlanak az 
ünnepi események is. Kövezett, népes tér. A városháza előtt található a városi kút, a 
szegényebbek ide járnak vízért. A kútház elég nagy, egyszerre négyen húzhatják a vizet. 
Szinte minden napos a piac, a környező települések lakói hozzák be a terményeiket (friss 
tojás, hús, méz, gyógynövény, alma, bor, pálinka) és a helyi kézművesek jó része is itt árulja 
termékeit. Itt zajlik a lovaggá ütés előtti felvonulás, a hit megújítása, az utcabál, a 
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dalnokverseny, a mutatványosok, vásári komédiások is itt lépnek fel, valamint a vadászat 
napján itt sorakoznak fel a vadászok és innen kezdik meg a hajtást. A téren, a vadászat előtt 
két nappal egy nagyobb emelvényt ácsolnak, ahonnan a nemesek és a gazdagabb polgárok pár 
rézért figyelhetik a vadászat itt zajló eseményeit. Egy emelvény áll a városháza előtt, ezt 
bontják el és építenek egy nagyobbat.  
A téren állandó a mozgás, itt kell leginkább figyelniük az erszényeikre. A tér házai zártak, 
egyedül a városháza egyikoldalán vannak árkádok, alatta várakoznak az ügyes-bajos dolgaikat 
intézők. A ház hátsó falán vannak a börtön ablakai, itt is nagy a forgalom, egy unott őr figyeli 
a rabok hozzátartozóit, és zsebeli be rezeiket. A téren található Ellana szentélye, egy emeletes 
saroképület. Szintén itt található, egy egyszintes épületben a városi fürdő is.  
 

 
 

Kyel katedrálisa: Hatalmas, háromhajós (gótikus) templom. Egyik tornya leomlott, tavasszal 
kezdődik az újjáépítése. Belül egyszerűen díszített, a szentélyrészben Kyel három méter 
magas szobra áll, előtte egy vörös márvány oltárkővel, ahová a hívek elhelyezhetik 
adományaikat. A szobor talapzatán a pyarroni panteon isteneinek szent szimbóluma található. 
Még Orwelláé is megtalálható, bár látszik, megpróbálták leverni, ami csak félig-meddig 
sikerült. Innen ered az a pletyka, hogy Orwellánusok is fészkelnek a városban. Hogy miért 
nem lehet letörölni teljesen, senki sem tudja. Egyesek szerint Kyel még mindig bízik Orwella 
megtérésében, ezért hagyta ezt a lehetőséget.  
Az oltárkő előtt található Kalrian sírja. A templom kriptájában nyugszanak a hercegi család 
tagjai. Gazdag templom, sok a zarándok, főleg a mostani ünnep miatt. A szentély mögött áll, 
Maliknak, Kyel ereni helytartójának - hercegnőnk sógorának - a Piactérre néző, kétszintes 
palotája. A helytartó jelenleg is itt tartózkodik, készül a vadászatra.   
 
Dreina temploma: a katedrálisnál jóval kisebb, a város nyugati oldalán, egy kisebb dombon 
álló (gótikus) templom. Három pap szolgál benne. A templom gazdagon díszített, hívei száma 
csekély.  
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Uwel temploma: Dreina templomához hasonló épület. Mindkettőt a jelenlegi hercegnő 
nagyapja építtette, szinte egyidőben. A templom a Hercegnő kapu mellett áll a főúton. A 
templom mellett áll a paplovagok rendháza. Ők felelnek a délnyugati sarokbástya, és a 
Hercegnő kapu védelméért is. A papok száma 3, a paplovagoké 25, a rendházban összesen 60 
fegyveresük lakik.  
 
Ellana temploma: A Piactéren, a Városházával szemben álló polgárház. 6 papnő, 9 novícia 
szolgál benne, valamint 18 őr, 3 szakács és 25 szolgáló. A papnők szabadnapjaikon gyakran a 
városi kórházban segítenek a rászorultakon.  
 
Arel szentélye: A várostól 5 mérföldre, keletre, az út mentén álló magányos, 320 láb magas 
hegyen található. A csapat is eljön alatta, mikor a városba igyekeznek. Tetejéről a környék jól 
belátható. Ősi kőlépcső vezet fel a szentélyhez, az út mellett egy vízesés zuhan alá. Nincs 
mögötte semmilyen barlang, de ha akarnak, keresgéljenek nyugodtan. A hegycsúcson egy 
örökzöld ligetben áll Arel embermagasságú faszobra, egy íját feszítve, hasa elé leeresztve 
tartó, kemény tekintetű asszony. A faszobron apró lyukak találhatók, amelyeken átsüvít a szél. 
A szobor híres, most hogy látták, beugrik nekik, Eren számos helyén árulják kicsinyített 
mását fából, kőből. 
 
Városi fürdő: egyszintes épület, melyben három helyiség található. A férfiak és a nők 
öltözője, valamint a fürdőhelyiség. Itt tíz nagy dézsában fürödhetnek az emberek, férfiak-nők 
vegyesen. Egy dézsában 6-8 ember fér el. Vannak a fal mentén padok, ahol masszírozzák az 
embereket, vagy megvesszőzik őket. Ismeretlen az a fogalom, hogy külön dézsa. Ha ezt kérik, 
akkor az Ellana szentélybe küldik őket, mondván, ott lehet pajzánkodni. Főleg polgárok 
veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait. Itt találkozhatnak Grédével, a kurtizánnal.  
Az összes pletykát hallhatják itt, ami a városban terjed. A kivégzett nő családjának a 
helyzetétől a pékek legutóbbi áremeléséig, mindenről folyik itt a szó.  
 
Fogadók:  
Kalrian Kardja: A város legjobb fogadója. A főutca és a főtér sarkán elhelyezkedő 
háromszintes kőépület nagy, árkádos udvarral. A lépcsője márvánnyal borított, szobáiban 
rágcsáló és rovarűző varázs védi a vendégeket. Az épülethez egy kis fürdő is tartozik, 
valamint cselédszállás. Híres a közös vacsorákról, ekkor a vendégeket hosszú asztalokhoz 
ültetik, és úgy szolgálják fel az öt fogást. Közben bárd játszik nekik. Főleg nemesek és 
gazdagabb kereskedők szállnak itt meg. 
Amennyiben itt szállnak meg, a nemesekkel ismerkedhetnek meg, közöttük olyanokkal is, 
akik nem akartak a sátortáborban megszállni, inkább naponta kilovagolnak a várhoz. Ha 
ügyesek, tudnak tőlük információkat szerezni.  
Egy éjszaka ára egy négyágyas szobában 50 réz, egy lakosztályt, amihez két szoba és egy kis 
társalgó tartozik, vagy a kevés kétágyas szobák egyikét egy ezüstért kaphatják meg 
éjszakánként. A vacsora ára benne foglaltatik az árban, egy kupa bor 5 rézbe, egy sör 3 rézbe 
kerül.  
 
Aranyhordó: A Fehér Kapu mellett helyezkedik el, közvetlenül a fal mellett. Kétszintes 
épület. A fogadó híres a söréről, melyet a tulajdonos majorjában főznek, és onnan szállítanak 
ide. Jó minőségű a szállás, kettő, négy és hatágyas szobái vannak. Nem olyan előkellő mint a 
Kard, de olcsóbb is. Itt szállnak meg általában a kalandorok, kereskedők, valamint a söre 
miatt gyakran fordulnak meg itt kisnemesek és katonák, akik a táborból hozzák a híreket. 
További előnye, hogy az egyik felszolgálófiú jó kapcsolatban van a város két bordélyának 
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tulajdonosával és a kurtizánokkal is, így szükség esetén nagyobb fáradtság nélkül tudnak jó 
társaságot szerezni maguknak szerezni. Egy kétágyas szoba ár 80 réz. 
 
A két kupa: Kisebb fogadó a város északnyugati sarkában, két házra az iskoláktól. Itt 
általában kereskedők és utazók szállnak meg, de ide járnak ki inni az Akadémia hallgatói és 
tanárai is, valamint a közeli kaszárnyából a katonák is szeretnek ide betérni.  

 
Tömött liba: egy késdobáló a többi fogadóhoz képest. A lépcsője rozoga, egyik szobája be is 
ázik. Hatágyas szobái vannak, melyekbe a meleget parázstartók szolgáltatják.  
További fogadók: Fehér ló, Sóbálvány, Buzogány,  
 
A fogadókon kívül 26 kocsma működik a városban, az egész várost lefedve. Nagy Kulacs, 
Szegfű, Betérő Mollyhoz, Teli hordó, Kobzos, Kés és olló, Zöldszemű stb. 
 
Alvilág: 
A város alvilága gyenge, van ugyan a tolvajoknak egy szövetsége, de Ynev délebbi részeire 
jellemző klánok itt nem alakultak ki. A tolvajszövetséggel a Zöldszemű nevű kocsmában lehet 
felvenni a kapcsolatot. A kocsma a Kyel katedrálisa oldalában működik. Amennyiben katonák 
vagy várbéli szolgák lefizetését tervezik, abban tudnak segíteni, illetve a várról is 
rendelkeznek bizonyos információkkal. (alaprajza, árnyékszékek, szemétcsúzda). Csak alap 
információik vannak, hiszen ha közülük elkaptak valakit, akkor a városháza alatt lévő 
börtönbe zárták be. Annyi eszük meg volt, hogy a várba ne hatoljanak be túl mélyen.  
 
Természetesen megtalálhatók a városban az Embervadászok, Kobrák, és néhány nagyobb 
boszorkányrendnek az ügynökei. Ha felveszik velük a kapcsolatot, nem segítenek. Sőt, ha van 
kedved, ellenük is fordíthatod a megkeresésüket, hiszen a szövetségeknek mindig jól jön egy 
lekötelezett helyi hatalmasság. 
 
Polgárőrség: a városnak jelentős, 250 fős polgárőrsége van, a város lakói álltak össze. A 
város gazdagságát tükrözi, hogy a polgárőrség ruházata és fegyverzete egységes, 
mindegyikük bőrvértet, sisakot, barna nadrágot, csizmát és kék köpenyt viselnek.  
A hercegnő nem bízik meg bennük, de nem akadályozta meg a felállításukat. Jól dolgoznak, 
jelentősen csökkent a bűnesetek száma a városban. Hetente gyakorolnak, a városőrökkel 
együtt. Ennek ellenére továbbra sem veszi őket komolyan, ahol lehet, kigúnyolja őket. Ez 
köztudott a városban valamint az is, hogy a polgárőrök kapitánya Elros - egy egykori katona - 
ezt zokon vette, és haragszik a hercegnőre.  
A polgárőrség épülete a Fehér Kapu mellett áll, ők védik ezt a kaput ostromkor is.  
 
Amennyiben a csapat a polgárőrség kapitányával veszi fel a kapcsolatot, az látszólag segít 
nekik, de el akarja kapni a csapatot, hogy megmutassa a hercegnőnek, mennyire fontosak ők. 
Ennek a kidolgozását a mesélőkre bízzuk, sok függ attól, mennyire avatják be a 
szövetségesüket a terveikbe.  
 
Céhek: Több céh van a városban, ők ellenőrzik az ipart és a kereskedelmet. Felsorolásukhoz 
elég ránézni a várostérképre, az általuk védeni köteles falszakaszok és bástyák nevéből tudni 
lehet, melyek a jelentősek. Tehát: kovácsok-kardcsiszárok, nyergesek-szíjgyártók, 
csizmadiák, mészárosok, szabók, pékek, vargák, serfőzők, táska és erszénygyártók, 
posztónyírók, vargák, kőművesek-kőfaragók, asztalosok-ácsok    
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Városőrség: 300 fős katonaság a békeidőben, a hercegnő saját katonáiból. Azért ilyen 
jelentős, mert azon kívül, hogy védik a kapukat, és egy-egy fontosabb bástyát, járőröznek is a 
hercegség területén. A sóbányák miatt sok errefelé a kereskedő, akik a biztonságos utakat 
várják el, így aztán az utakon és közelükben gyakoriak a hatfős őrjáratok, illetve ők kísérik a 
hercegnő szállítmányait. A katonaság költségeinek egy részét a helyi polgárok állják, erre a 
hercegnő kötelezi őket. A katonák felszerelése láncing, sisak, lándzsa, hosszúkard, rövidíj, 
egységes ruházat, ami kék-bordó tabardal egészül ki, valamint a télen prémszegélyes köpeny. 
Laktanyáik nincsenek, a katonák a bástyákban vannak elszállásolva.  
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III.  
Az ünnepség menetrendje: 
 
Folyamatosan, öt napig tart Kyel helyi ünnepe. Ez magába foglalja a vásárt, mutatványosokat, 
kivégzéseket, dalnokversenyt, bajvívó- és íjászversenyt, egyházi szertartásokat (pappá 
szentelést, az egyház soraiba fogadást, a hit megújítását), lovaggá ütést és hűbéresküt, lovagi 
tornát, és a végén a vadászatot.   

 
Az első nap: délelőtt zajlik a kivégzés és a kézlevágás. Három embert kötnek fel a Halálréten 
(az Ereni kapu előtti terület), közülük kettő rablógyilkos, egy pedig megölte a feleségét 
alkoholos mámorában. Ezek után egy 14 éves suhancnak vágják le jobb keze mutató és 
középső ujját (hercegnői kegyelem), mert kifosztott egy részeg főnemest, aki a Tömött 
libában kártyázott. Majd a várárokba fojtanak egy asszonyt, aki pár hete megölte újszülött 
gyermekét. A nap folyamán mutatványosok lépnek fel a piactéren, valamint előadnak egy 
pajzán darabot a Kalandorról, a várúrnőről és a mákonyfüggő papról. Megkezdődik a 
dalnokverseny is, délután tizennyolc dalnok énekel a közönségnek, és az ítészeknek.   
 
A második nap: ez az egyházi nap, Kyel papjainak vezetésével ünnepi menet érkezik a 
várból a városba, a hercegi pár részvételével. A Hercegnő Kapunál várják őket a katedrális 
papjai, és a város vezetői. Ünnepi menet, majd hálaadás a templomban, és Kyel egy új 
papjának a felszentelése, ezek után a piactéren 93, 14 éves környékbeli fiatalt fogadnak az 
egyház soraiba, a nap fénypontjaként pedig a város lakossága megújítja Kyelbe vetett hitét. A 
nap folyamán a komédiások Kalrian életéből adnak elő jeleneteket, és tíz dalnok énekel, 
közülük választotta már ki a bajnokot a zsűri. Az új hívek tiszteletére a hercegnő vendégül 
látja a város lakóit. Ökröket, kenyeret sütnek, a környező utcákon és a téren folyik a sör, bor, 
szól a zene. A dalnokverseny győztesét, egy fiatal bárdot a hercegnő egy aranypénzzel 
jutalmaz és elküldi Erigowba tanulni.  
Legkésőbb ezen a napon kora délután  érkezzenek meg a karakterek!!! 
 
A harmadik nap: Ezen a napon zajlik le a lovaggá ütés és a hűbéreskű Kyel templomában, 
majd a vár alatti nagy réten a bajvívó és íjászverseny, valamint a lovagi torna.  
A bajvívó versenyen bármilyen fegyverrel ki lehet állni, parasztlegények és nemesek egyaránt 
nevezhetnek. Paraszt-és polgárlegények, katonák, valamint kalandorok neveznek a versenyre,  
a bunkósbottól a kardig terjed a fegyverek fajtája. Egyszerre hat pár küzd, és a győztes jut 
tovább. A harc első vérig megy.  
Ha akar valaki, a csapatból erre benevezhet. A csapattagok elég jól helyt állnak, pár ellenfelet 
megtalálsz az NJK-k között. Arra figyelj, ha egyik hősünk hamar legyőzi ellenfelét, akkor 
dicsőség helyett rohadt gyümölcsöt kap a közönségtől, hiszen elveszik a szórakozás.  
 
Az íjászversenyen céllapokra, és egy szerkezettel mozgatott szalmabábukra kell lőni, a 
győztes mi mást kaphat, mint egy arany nyílvesszőt.  
Az egyik célt 20,30,50 méterre állítják fel, a cél nagysága emberfejnyi. Ez mozdulatlan. Aki 
ezeket eltalálja, továbbjut.  
A következő cél már érdekesebb. A mozgatott szalmabábú ember formájú és nagyságú, ezt 20 
méterről kezdik el mozgatni egészen 50 méterig. 3 vesszőt lehet kilőni rá, rá, 20, 40, és 50 
méterre. Kiszámíthatatlanul mozog. A szerkezetet a gnómok készítették, egy sínen mozog a 
bábú, forog, kitér jobbra, balra. Több útja is van, így nem lehet kifigyelni, hogyan mozog.  
 
A lovagi tornára már szép számmal neveznek nemesek, és egy-két kalandozó is. 
Csapatunkból Darton lovagjának van igazán esélye, de a lovas tornában ő sem vehet részt, 
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marad az összecsapás. Ennek az a lényege, hogy Kyel papjai mindenki fegyverét letompítják 
a harc idejére, (fele a sebzése) majd sorsolással két csapatot – Kék és Piros csapat – alakítanak 
ki a nevezők között. A csapattagok egy-egy szalagot kapnak, amit a vállukon vetnek át.  
 
Ez a két csapat ront gyalogosan egymásnak. A harc fél óra, a végén, akinek több embere 
marad talpon, az nyert. Természetesen egy ember ellen csak egy küzdhet, és itt is első vérig 
(első ÉP) megy a harc. Az NJK-k között megtalálhatók a lovag, illetve a fejvadász ellen 
(amennyiben ő is nevez, más karaktert erre nem tartunk esélyesnek) kiállók adatai. A 
karakterek különböző csapatokba vannak beosztva, a lovag a Kék csapat tagja. A csata 
végeztével a Kék csapat fog nyerni, három állva maradt harcosukkal, akik közül az egyik 
újonnan felavatott lovag, egy az egyik vendég gróf kisebbik fia, egy pedig a hercegnő egyik 
fegyverhordozója. Amennyiben a lovag talpon marad, ő lesz a negyedik bajnok. Ha a 
fejvadászunk talpon marad, vele együtt ketten maradnak a Piros csapatból talpon. A 
győzteseket meg is hívják az esti mulatságra, amit a várban tart a házigazda.  
Ha többen is részt vesznek az összecsapásban, meséld egyszerre nekik. Természetesen, ha a 
lovag vagy a fejvadász keresik egymást, hagyd őket összecsapni. Amennyiben a lovag elbukik, 
ez van. Egy lehetőség kiesett, erre utalhatsz is. 
 
A mulatság a várudvaron, valamint a hercegnői palota nagytermében zajlik. A győzteseket 
bemutatják a hercegnőnek, aki pár szót vált mindegyikkel, gratulál nekik, majd tovább is lép. 
Ő természetesen a főhelyen foglal helyet a palota nagytermében, lovagunk egy tőle kettővel 
lévő teremben kap ülőhelyet, egy várbéli nemeshölgy a kísérője, aki rá is akaszkodik 
rendesen. Okos, művelt, csinos hölgy, aki nagyon szeret táncolni, parancsoló a modora, és 
nem hagyja el partnerét, hiszen ma este az egyik győztes az ő párja.  (Akár félre is 
vonulhatnak, az udvarhölgy két másikkal osztja meg szobáját, így lehet, hogy egy kicsit 
várniuk kell)  
A mulatság menetrendje egyszerű, a vacsora alatt mutatványosok és dalnokok szórakoztatják 
a vendégeket, majd a vacsora végeztével félre tolják az asztalokat, és kezdődik a tánc. 
Párosok, négyesek, körtáncok váltakoznak, meghatározott rendben. Elég szilaj táncokat járnak 
a helyiek.  
 
Itt kell megjegyeznem, a lovagnak nincsen ide való, megfelelő ruhája. Amennyiben az estélyre 
nem vesz díszruházatot, (minimum 8 ezüst), akkor bemutatják a hercegnőnek, aki megjegyzi, 
hogy nagyon sajnálja, amiért nem maradhat lovagunk a vacsorán. Ezek után ki is kísérik a 
várból. Ha akar, a vár előtt a katonai táborban azért ismerkedhet.  
 
A negyedik nap: Ezen a napon nincsen különösebb program, csak a piactéren folyik a vásár 
és a komédiások szerepelnek. Már ácsolják a tribünt, ahonnan a gazdagabbak nézhetik a 
hajtás elejét, illetve a Hercegnő kaputól az Ereni kapuig állítják fel a kordont. Fogadások 
köttetnek, meddig bírja az elf a hajtást, és hogy melyik kiválasztott nemes lövi le. (ötnek van 
joga rá, a hercegnő, Malik főszentsége, Malik fia, hercegnőnk egyik gianagi sógora, és Eren 
kincstárnoka) Bár, többen sejtik, hogy Malik a fiának engedi át ezt a lehetőséget. 

 
IV. A vadászat: 
 
Az ünnepségek kezdetekor az elfnek is jobb ételeket hoznak, kicsit felerősítik, hogy tovább 
bírja a hajtást. Nem mondják meg neki, hogy mikor lesz, csak annyit tud, hogy nemsokára. 
Néha ezt-azt hall, mert vannak őrök akik beszédesebbek, illetve az udvarról is lehallatszik a 
zaj.  
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A hajtás reggelén napfelkeltekor az elfet felvezetik a várudvarra, ahol már várja egy 
szakasznyi katona, és egy falkányi kutya. A kutyákat szó nélkül ráeresztik. A kutyák ki 
vannak képezve, komoly sérülést nem okoznak az elfnek, inkább csak hajtják. A katonák az 
elfet a kutyák segítségével a városig terelik, a nézelődők már ezen az úton is több helyen 
felbukkannak. A városban az emberek már hajnalban elfoglalják a Hercegnő utcáját a 
Hercegnő kaputól kezdve. Palánk tartja vissza őket, egészen az Ereni kapuig. Ezen az úton 
hajtják majd keresztül a városon az elfet. A Piactérre emelvényt ácsoltak, azok a nemesek, 
akik nem vesznek részt a hajtásban, a hölgyek és a gazdagabb polgárok itt várakoznak. A 
hajtók lovaikon felsorakoznak, és úgy várnak. A városban, amikor az elf a kapuhoz ér, már 
nagy a feszültség. Az emberek az elfet kinevetik, meg is dobálnák, de azt a katonák nem 
hagyják. Anyák mutogatják a gyermekeiknek, gúnyolják, kinevetik. Az elf végig fut, erről a 
kísérői és a kutyák gondoskodnak.  
Amikor a Piactérre érnek, itt megállítják. A vadászok (40 nemes) isznak a hercegnő, majd 
Eligor nagyherceg tiszteletére, majd közlik az elffel, hogy amint elérte az Ereni kaput, kap 
egy órát, mielőtt üldözni kezdenék.  
A kapunál az őrök visszahívják a kutyákat, és az elf futásnak eredhet. Még itt is elég sokan 
várakoznak, így aztán látják, hogy merre is fut.  
A vadászterület a várostól északkeletre van kijelölve, egy több hektár nagyságú terület, mely a 
városba vezető úttól északra húzódik, így beletartozik Arel szentélye is.  
Ez egyébként is a hercegnő vadászterülete.  
Az elfünk erre fut, - muszáj neki. Az a gyors terve, hogy megpróbál azon keresztül a 
hegységig eljutni. Már egy ideje tervezi a menekülését, más dolga úgysem volt igazán. Bár 
városban élt, ott is született, bízik természetes ösztöneiben, ami még mindig él benne, és a 
legtöbb embernél jobban elboldogul az erdőben.  
 
Közben a vadászok beszélgetnek, iszogatnak, majd amint eltelik az egy óra, elengedik a 
kutyákat (29 kutya) és a hajtókat. Mintegy 100 hajtó van, elég nagy volt rá a jelentkezés. Ide 
nem tudnak a karakterek bekerülni, csak azok, aki ismerik a környéket. 
 
Megkezdődik a hajtás, amíg lehet a vadászok lovagolnak, majd gyalog folytatják az üldözést. 
A kutyák jól kiképzettek, nem veszítik el az elf szagát, egyre jobban megközelítik azt.  
 
A vadászterületre az utóbbi két hétben az erdőkerülőkön kívül a hercegnő vendégei léphetnek 
be, ők vadászhatnak itt. Mindenki más gyanús. Ha a csapat be szeretné járni a területet, 
esetleg az elf részére el szeretnének ezt-azt itt-ott rejteni, akkor tudják megtenni, ha valaki 
elhozza őket vadászni ide.  
 
Amennyiben a Beroldot eladták a hercegnőnek, az ő vadászata a várostól délnyugatra húzódó 
lápos vidéken lesz.  

 
V.  
A vár 
 
A vár két mérföldre északnyugatra van a várostól, egy hegyre „kúszik fel”. Komoly erősség, 
és hercegi lakhely is egyben. A hercegnő is itt lakik, szereti ezt a várat. Nemrég újíttatta fel az 
egészet. Jelenleg az alsóvár előtti mezőn komoly sátortábor áll, a meghívott nemesek kísérete, 
és több nemes szállásolta itt el magát. A várhoz közelebb van kialakítva a lovagi torna 
helyszíne.  
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A vár fontosabb helyei:  
 
1., Külső kapu: Kétszintes, zömök kapuépület. Innen egy zárt, nem túl széles, meredeken 
emelkedő út halad a következő kapuhoz egy falszoroson keresztül. A kapu vasalt tölgy, a 
torony mindkét oldalán, közöttük csapórács. Felül a kapualjban olajöntésre, és íjászatra 
alkalmas résekkel.  
A toronyban 6 őr tartózkodik, éjszaka zárva van. Nappal két őr állandóan áll a kapu előtt, míg 
négyen belül tartózkodnak. A falakat fedett gyilokjáró fedi, egészen a középső kaputoronyig. 
A falszorost fáklyák világítják meg, a gyilokjárókon a középső kapuig éjszaka két pár járőr 
cirkál, míg másik két pár az alsó kapuban pihen.  
 
A kapu előtt helyezkedik el a sátortábor. Több mint ötven nemes jött el a kíséretével, így 
komoly város alakult ki. A nem a várban elszállásolt nemesek, akiknek a hűbéruruk közelében 
kell maradniuk, (tehát nem mennek el a városba szállást keresni, 12 van ilyen) itt állította fel a 
sátrát. Ezek a sátrak fűtöttek, több helyiségből állnak. Az összes nemest elkísérő katona, 
szolga itt van elszállásolva, kivéve a főnemesekét.  Van itt mészárszék, hatalmas nyílt konyha, 
félig fedett kocsma, több laza erkölcsű hölgy a „védelmezőjével”. Nagy a tömeg, a környező 
települések gyerekei, fiataljai lesik a katonákat, a várbeli szolgálók kijárnak udvaroltatni 
maguknak, a katonák a szolgálatuk után kijönnek ide pihenni. A rendre a polgárőrségnek kell 
vigyáznia, elég sok a dolguk.  
 
3., Középső kapu: az előzővel megegyező épület. E kapu mögött kezdődik az alsó udvar. 
Őrsége hasonló, azonban itt egy ember állandóan a csapórács mellett tartózkodik, így azt 
elvileg bármikor le tudják engedni. Egy különleges mechanikus szerkezetnek köszönhetően, 
melyet az egyik városban élő gnóm készített, a csapórácsot pillanatok alatt le lehet engedni, és 
fel lehet húzni.  
A belső kapuig a gyilokjárókon 5 pár katona cirkál, míg ugyanennyi pihen a kaputoronyban. 
A járőröket az őrparancsnok kardnagy egyesével váltja le, így a falszakasz soha nem marad 
teljesen őrizetlenül. Ne feledjük, a hercegnő ellen már többször kíséreltek meg merényletet, 
így jól védik állandóan. 
 
4., Alsó udvar: Nagy, széles udvar. Itt találhatók az istállók, a kocsiszín, ólak, 
cselédszállások, néhány műhely, és egy nagy kültéri kemence. A cselédszállások egyszerű 
faépületek, közöttük ólak a baromfiknak, kutyáknak. Az istállóknál állandóan fel van 
szerszámozva egy-két ló, ha a várúr üzenetet akarna küldeni valakinek.  
Itt állandó a nyüzsgés, a szolgák jönnek-mennek, etetik az állatokat, mosnak, stb. Jelenleg 
több sátor is áll az udvaron, kísérőket szállásoltak el benne.  
 
5. Belső kapu: A várgrófi épület alatt húzódik, külön bástya védi. Innen kezdődik a maga a 
vár. A kapuban hatan őrködnek. Vasalt tölgykapu, csapórács, illetve egy fával letakart verem 
védi a kaput. A verem feletti falapok egy mozdulattal elmozdíthatók. Ezt is a kapus szobából, 
a kapu fölül lehet irányítani. Innen lóval már csak a hercegnő és a kísérete mehet tovább, 
mindenki más gyalogosan juthat át a kapun. A kapualjban már található elrejtve két őrszem 
varázsjel, és egy zóna varázsjel is 

 
6. Várgrófi palota: A palota tizennyolc éve készült el, modern épületnek számít. Itt vannak a 
katonák lakókörletei, a belső szolgák szállásai, valamint a várgróf, az őrkapitány, és a kulcsár 
szobái, hivatali helyiségei. Kétszintes épület, itt található a konyha is, egy hatalmas, nyitott 
tűzhellyel. A szobákban kandallók adják a meleget, az udvarra néző ablakain spaletták 



 30

  
 

vannak. Mivel az adminisztrációs ügyek intézése jórészt, és a főzés teljes egészében itt folyik, 
elég nagy a nyüzsgés. Szolgák, apródok, írnokok jönnek-mennek a palotában é az udvaron. 
Több mint 80 katona tartózkodik állandó jelleggel a palotában. Esznek, pihennek, 
gyakorlatoznak.  
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7. Díszudvar: A várbeliek hívják így, noha ez csak a felső részére igaz. Kővel fedett udvar, 
egy nagy ciszternával. (a ciszternán belül méregtől óvó varázsjelekkel) A várgrófi palota előtti 
részén általában a katonák gyakorlatoznak, gyakran itt kint is esznek, ha jó az idő. Itt van 
Kyel templomának a bejárata is. 
Az udvar felső részére egy lépcső vezet fel, ez már tényleg a díszudvar. Kövezete szépen 
rakott, a lépcső két oldalán egy-egy szobor található, fenn szökőkút, díszfák. Jó időben a 
hercegnői pár itt szokott pihenni, zenét hallgatni, étkezni. Innen nyílnak palotáik bejáratai.  
 
8. Kyel temploma: Kétszintes építmény, magas belmagasságú, (gótikus) épület. Udvari 
ablakai nagyok, a fény jórészt innen jut be. A várfal felé néző ablakai keskenyebbek, belülről 
is párkány veszi őket körül, amit gyilokjárónak is lehet használni. A templomnak a bejáratai 
az udvarra nyílnak, nagy, kétszárnyas kapuk, illetve a hercegi palotából a karzatra - ahol a 
hercegi pár helye van – vezet egy kisebb ajtó. Mindig jó hangos nyikorgással nyílik, és a 
karzat felé. A templom belül díszített, Kalrian életének momentumaival festett. Az oltár 
mögött Kyel két méter magasságú fehérmárvány szobra áll. A templomban megtalálható még 
Alborne, Uwel, Arel és Adron egy kisebb, méternyi magas szobra is. A templomban három 
pap szolgál, Haron (8. szintű), Garder (3. szintű) és Lanslert (2. szintű). A papok előszeretettel 
vesznek részt a katonák harci gyakorlatain. A fiatalabbak részt vesznek a lovagi tornán is, az 
összecsapáson.  
 
9., Hercegi palota. Három éve készült el az átépítése, gazdag, díszes háromszintes épület. 
Jelenleg a hercegnő használja. A hercegnő hálótermein kívül itt található a lovagterem, és 
hozzá kapcsolódóan három másik reprezentációs terem is. Mind a négy terem (gótikus) 
boltozatú, az udvarra néznek ablakaik. Berendezésük díszes, hatalmas kandallók (a 
lovagteremben kettő) ontják a meleget. Található itt még egy sor vendégszoba, az örökös 
háromszobás lakrésze, a könyvtár, és a pincében, jól védve a rúnaterem. Itt található a 
hercegnő trófeagyűjteménye is, közöttük egy mantikorfej, és a híres elf fülgyűjtemény. A 
hercegnő három szobás lakrésze az első emeleten kapott helyet, Két szobája a váron kívülre 
néz, egy pedig a díszudvarra. Két szobája közötti rövid folyosón, szintén a falakon kívülre egy 
árnyékszék áll ki a falból.  
A hercegnői testőrség (36 fő) és a testőrkapitány is itt tartózkodnak, valamint több helyen 
(összes bejáratnál, a hercegnői lakosztály folyosóin) őrszem és zóna varázsjelek találhatók. 
Mondanunk sem kell, hogy elrejtve.  
A hercegnőre állandóan négy testőr vigyáz, és még 8 van készenlétben. Ráadásul most még 
három főúr 4 – 4 testőre, papja, varázslója él a palotában.  
A hercegnő lakrészén az ajtók szintén nyikorognak, a fa hajópadló recseg. Továbbá, a 
lakrészbe bevezető ajtó előtti folyosóra rúna varázsjel van elhelyezve, egy falra festett 
vadászjelenetben. Az előtérben egy varázsjel, azonnal riadóztatja a varázslókat, ha olyan 
valaki lép be, aki nem tartozik a hercegnő testőrségébe. Ezt egy amulettel biztosítják. 
 
Itt szállásolták el a főbb nemeseket. (Azokat, akik levadászhatják az elfet) Malik főpap a 
városi palotájában lakik, de a fia itt szállt meg.  
 
10., Hercegnéi palota. A hercegi palotával egy időbe készült el, hasonló a stílusa. Jelenleg itt 
található a hercegnő férjének a lakrésze, fogadóterme.   
A hercegnek kisebb, 12 fős testőrsége van. A herceg lakrésze a hercegnőéhez hasonlóan 
biztosított.  
 
Mindkét palotában már-már hivalkodó a gazdagság. A fogadószinten, valamint a szállásoknál 
szőrmék, egy-egy dzsad szőnyeg fedi a padlót. A falakon kívül belül festmények, freskók. A 
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fáklyatartók ezüstözöttek, a kandeláberek aranyozottak. Az ablakok üvegablakok, a 
dísztermekben festett üvegtáblákkal. A lakrészeken a gerendázat festett, a bútorok 
csontberakásosak, faragottak.  
 
11., Felső udvar. Kövezett várudvar, az északi sarkában egy ciszternával.  
 
12., Régi lakótorony. Már egybeépítve a felső, vagy régi palotával. A bejárata is innen nyílik, 
az udvarról csak egy-egy ablaka látható. A torony köti össze egy sziklába vájt lépcsősorral a 
közép és a felsővárat. A torony pincéjében van a régi börtön, itt található az elf. A börtönig 
két szintet kell lemenni, mindkét szinten a termek üresek, láthatóan raktárnak használják őket. 
Nehézséget itt a régi palotából a toronyba való átlépés jelenti, itt ugyanis két katona áll, 
valamint a szint elég forgalmas. A felsővárral való összeköttetés miatt elég nagy lehet a jövés-
menés. (Tűzifát, élelmiszert, vagy bármi mást cipelő szolgák, szolgálók, üzenetvivő apródok, 
katonák) Lent a börtönben négy helyiség van, ebből az elsőben két őr tartózkodik, náluk 
vannak a kulcsok is. A második helyiség üres, innen nyílik két ajtó, egy – egy cellához. A 
kisebbikben található az elf, ennek az ablaka magasan, az udvarra nyílik. A második, nagyobb 
cellában jelenleg egy részeg katona alszik, aki verekedett, illetve egy, a lovagi tornán 
tevékenykedő tolvaj várja sorsát. Amennyiben a hercegnő tudomást szerez a csapatról, a 
hajtásig egy 8 fős, tapasztalt katonákból álló osztag tartózkodik a helyiségben, valamint a 
hercegnő egyik varázslója is elhelyezett itt egy zóna varázsjelet, mint több, fontosabb helyen 
is a várban.  
 
13., Öregpalota. Mintegy ötszáz éves épület. Az udvar felé tornácos, a helyiségek arra 
nyílnak. Ez a palota is gondozott, a második szinti vendégszobákon kívül található itt a régi 
lovagterem, az apródoknak a szállása, katonák szállása, a régi konyha, valamint számos 
raktár. Itt található a külső kaput védő kerek torony bejárata is, így jelentős katona tartózkodik 
itt. A díszudvarról falépcsővel lehet megközelíteni, amit bármikor be tudnak omlasztani a 
védők.  30 katona él itt, valamint a 10 apród és 8 fegyverhordozó.  
Itt szállásoltak el 4 grófot, egy bárót.  
 
14., Felső-, vagy Öregvár. A legkorábbi része a várnak, egyesek szerint több ezer éves 
alapokon nyugszanak a falai. Az öregpalotába beépített lakótoronyból egy sziklába vájt 
lépcsősoron lehet megközelíteni. Igazi sasfészek. A környék innen jól belátható, ezért állandó 
őrség tartózkodik itt, valamint ebben az épületben található a kincstár is. A katonák szállásán 
kívül pár vendégszoba található itt, a hercegnő azokat a vendégeket helyezi el az itteni, 
huzatos szobákban, akiket nem kedvel, de rangjuk miatt muszáj vendégül látni. A helyiségek 
sötétek, a falak vastagok. 20 katona lakik itt, valamint itt vannak elszállásolva a hercegnő 
fehér orkjai is, szám szerint 24. Ők is vigyáznak a hercegnőre, sötétedés után a falak alatt 
párosával járőröznek. A fehérorkok is fogják kísérni a hercegnőt a vadászaton (12) valamint 
amennyiben a csapat úgy dönt, hogy megmérgezi a hercegnő vadászkutyáit, átvehetik azok 
helyét.  
Itt lett kijelölve két grófnak a szállása is, noha ők szinte soha sem tartózkodnak itt. 
 
Természetesen a várba vezetnek be titkos alagutak, de ezek annyira titkosak, hogy a 
csapattagok a legjobb esetben sem szereznek róla tudomást.  
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Hidegvár 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

  
 

Ynevi mértékegységek 
 
Hosszmértékek 
1 hüvelyk = 3 cm 
1 arasz = 1 dm 
1 láb = 1 m 
1 mérföld = 1 km 
1 tengeri mérföld = 1 km 
 
Súlymértékek 
1 lat = 1 g 
1 put = 1 dkg 
1 font = 1 kg 

1 mázsa = 100 kg 
1 szekérderék = 1 tonna 
1 (tengeri) teher = 1 tonna 
 
Térfogat/űrmértékek 
1 üvegcse = kb. 1 deciliter 
1 pint = 1 liter 
1 mérő = 100 liter 
1 köbláb = 1 köbméter 
 

 
Pyarroni naptár 
 
Hideg évszak 
 
A Teremtés és Pusztítás hónapjai (Kyel két párja) 
- Kyel Első Hava "Szándék" 
- Kyel Második Hava "Akarat" 
- Kyel Harmadik Hava "Harag" 
- Kyel Negyedik Hava "Végitélet" 
 
A Halál hónapjai (Darton Terce) 
- Daton Első Hava "Sikolyok" 
- Darton Második Hava "Csend" 
- Darton Harmadik Hava "Kacaj" 
 
A Bosszú Hónapjai (Uwel Terce) 
- Uwel Első Hava "Pengék" 
- Uwel Másokik Hava "Csontok" 
- Uwel Harmadik Hava "Hamvak" 
 
Meleg évszak 
 
A Dal Hónapjai (Alborne Terce) 
- Alborne Első Hava "Lant" 
- Alborne Második Hava "Álmok" 
- Alborne Harmadik Hava "Ébredés" 
A Tűz és Fény hónapjai (Adron kvartja) 
- Adron Első Hava "Áldozat" 
- Adron Második Hava "Engesztelés" 
- Adron Harmadik Hava "Lángok" 
- Adron Negyedik Hava "Feloldozás" 
 
A Tudomány hónapjai (Krad Kvartja) 
- Krad Első Hava "Ifjak" 
- Krad Második Hava "Bölcsek" 
- Krad Harmadik Hava "Beavatottak" 
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- Krad Negyedik Hava "Felemelkedők" 
 
Esős évszak 
 
A Hatalom és a Szertartások hónapjai (Dreina Terce) 
- Dreina Első Hava "Fogadalmak" 
- Dreina Második Hava "Esküvések" 
- Dreina Harmadik Hava "Fohászok" 
 
A Vizek hónapjai (Antoh terce) 
- Antoh Első Hava "Hullámok" 
- Antoh Második Hava "Áradás" 
- Antoh Harmadik Hava "Tengercsend" 
 
A Harc hónapjai (Arel Kvartja) 
- Arel Első Hava "Zivatar" 
- Arel Második Hava "Kék Acél" 
- Arel Harmadik Hava "Sólyomszárny" 
- Arel Negyedik Hava "Holdak és Vándorok". 
 
1 nap = 20 óra 
1 hét = 5 nap 
1 hónap = 4 hét 
1 nagy hónap = 3 vagy 4 hónap  
1 évszak = 3 nagy hónap  
1 év = 3 évszak  
1 év = 620 nap 
 
Egy ynevi nap a következõ órákból áll a pyarronita vidékeken: 
 
1. Éjközép  
2. Darton órája  
3. Csend  
4. Uwel órája  
5. Krad órája 
6. Dreina órája 
7. Adron órája  
8. Istentisztelet  
9. Della órája  
10. Tudás  

11. Kyel órája  
12. Béke  
13. Gilron órája  
14. Ellana órája  
15. Arel órája  
16. Alborne órája  
17. Antoh órája  
18. Noir órája  
19. Félelem  
20. Pusztítás 
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NJK-k. 
 
 
 

 
Környékbeli parasztok, akik az unalmas téli este elűzésére a Vörös Harcosban látnak reményt. 
Már nagyon várják a tavaszt, nem igazán tudnak mit kezdeni magukkal. Üde színfoltot hoz az 
életükbe a félelf. Legkomolyabb fegyverük a tőr, a kupa, a tálca, és egy-egy bot. Ugyanezeket 
az értékeket kell használni, az útközbeni atrocitásokhoz, ezért a parittyás érték.   
 
Jellem: változó 
Vallás: pyarroni 
SFÉ: - 
MGT: - 
ÉP: 6 
FP: 21 
Pszi: - 
AME: 1 
MME: 1  

Támadás/kör: 2 
KÉ: 25/35/27/26 
TÉ: 30/38/37 
VÉ: 70/72/84 
CÉ: 10 
Sebzés: 1K6 (tőr)/ 1K6+1 (furkósbot)/ 
1K5 (parittya)

 
 
 
 

Ők a tömegkatona. Jó katonák, hűek uraikhoz. Láncinget, sisakot, bőrkesztyűt és hosszú 
köpenyt viselnek. 
 
Jellem: Rend - Halál 
Vallás: Arel, Uwel, és Vilanirban Kyel 
SFÉ: 2 (láncing) 
MGT: 1 
ÉP: 10 
FP: 33 
Pszi: - 
 
 

 
AME: 2  
MME: 1  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 22/28/26 
TÉ: 40/54/52 
VÉ: 85/101/97 + 20 kispajzs 
CÉ: -  
Sebzés: 1K10 (hosszúkard, lándzsa)

 
 
 
 

A láncbarátok átlagához képest szokatlanul fegyelmezett társaság. Nem csoda, a szövetség is 
olyan embereket küld a törpékért, akik azt túl is élhetik. Öltözetük, fegyverzetük vegyes, 
illatuk is elég erős. Vezetőik is értik a dolgukat, elő- és utóvédet is felállítottak, táborozáskor 
két vonalban állítják fel az őröket. (Első vonalban orkok, a másodikban már emberek és 
kutyák) 
 
Jellem: változó 
Vallás: változó 
SFÉ: 1 (kivert bőrvért) 
MGT: - 
ÉP: 9 

FP: 28 
Pszi: - 
AME: 1 
MME: 2 
Támadás/kör: 1 

Kocsmai csőcselék 

Erigow, Eren katonái 

Láncbarátok 
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KÉ: 25/34/31/32 
TÉ: 44/56/58/56 
VÉ: 85/99/101 +20 kispajzs  

CÉ: 15/19 
Sebzés: 1K6+1 (rövidkard)/ 1K10 
(hosszúkard)/1K6 (rövidíj)   

 
 
 

 
A láncbarátok szövetségesei, a Fehértollúak törzséből. Nagy örömet jelent nekik, hogy törpéket 
kísérhetnek. Na, ők már fegyelmezetlenek, (ezért is került a törpe hulla a patakpartra) a 
láncbarátok úgy-ahogy kordában tudják tartani őket. Elsőrangú harcosok. 
 
Jellem: Halál 
Vallás: Hram 
SFÉ: 1 
ÉP: 9 
FP: 40 
AME: 2 
MME: 2 
Tám/kör: 2 

KÉ: 20/28/29 
TÉ:  42/56/54) 
VÉ: 90/106/103 + 15 alkarvédő 
CÉ: 5/9  
Sebzés: 1K10+2 (hosszúkard) 1K6+2 
(buzogány) 1K6 rövidíj

 
 

 
 

 
 

A láncbarátok boszorkánymesterei, 4. szintűek. Az orkok félnek tőlük. Mindkettő vastag 
prémekbe burkolózott a hideg elő. Gonosz, alamuszi emberek, a saját kényelmüket tekintik 
elsőnek. Harding gróf boszorkánymesterének az értékei is megegyeznek az alábbiakkal. 
 
Jellem: Káosz - Halál 
Vallás: Tharr 
SFÉ: 1 (prém) 
MGT: - 
ÉP: 6 
FP: 30 
Manapont: 28 
Pszi: 18 
 

AME: 30           
MME: 32          
Támadás/kör: 1 
KÉ: 23/33 
TÉ: 37/45 
VÉ: 90/92 
CÉ: 15 
Sebzés: 1K6 (tőr)

 
 

 

 
 

Ősi erv nemes, a Kék láng lovagrend tagja, 4. szintű lovag. Magas, kis pocakkal rendelkező 
szőke hajú, jóképű szakállas férfi. Szemei vizenyősek, látni, hogy nem veti meg az alkoholt. 
A húszas évei végén jár. 
Gyakorlott harcos, a lovagi tornák egyik bajnoka.  
 
Jellem: Káosz - Halál  
Vallás: Arel 
SFÉ: 4 (mellvért) 
MGT: 4 
ÉP: 15 
FP: 40 
Pszi: - 

AME: 30 (épített)           
MME: 30 (épített)          
Támadás/kör: 1 
KÉ: 15/17/22/15 
TÉ: 46/56/58/62 
VÉ: 93/100/106/93 + 35 közepes pajzs 
Sebzés: 2K6+2 (lovagkard)/ 1K6+3 (tollas 
buzogány)/ 2K10 kopja. 

Orkok 

A boszorkánymester 

gróf Harding ar Olset 



 
 
 

 
Harding gróf várnagya, már a grófot is ő tanította a kardforgatásra. Ismeri a gróf üzleteit, 
ellenzi, de haláláig hű a családhoz. Középmagas, vékony férfi, arca sebhelyes, csupasz. Első 
látásra aszkéta típus, senki sem hinné el, hogy meg tud inni egy pohárnyi bort. Mozdulatai 
kimértek, tekintete szigorú. Jó minőségű sötét ruhát visel.  
 
Jellem: Rend  
Vallás: Arel 
SFÉ: 3 (sodronying) 
MGT: 1 
ÉP: 8 
FP: 38 
Pszi: - 
AME: 4  
 

MME: 3 
Támadás/kör: 1 
KÉ: 28/32/39 
TÉ: 51/64/73 
VÉ: 91/102/115 +20 kispajzs 
CÉ: 5  
Sebzés: 1K6+4 (láncos buzogány)/ 
1K10+2 (hosszúkard MF) 

 
 
 

 
6. szintű boszorkány, az Urdo Maias rend tagja. A gróffal üzleti házasságot kötöttek, nem 
kellett megbabonáznia férjét. Jó a kapcsolatuk, már gyermekük is született.  
Alacsony, vonzó nő. Hosszú, szőkés barna haja van, arca kerek, szemei kékek.  
 
Jellem: Rend - Halál 
Vallás: Morgena 
SFÉ: - 
MGT: - 
ÉP: 7 
FP: 30 
Manapont: 48 
Pszi: 26 
AME: 46 

MME: 44   
Támadás/kör: 1 
KÉ: 28/38 
TÉ: 33/41 
VÉ: 91/93 
CÉ: 4  
Sebzés: 1K6 (tőr)  

 
 
 
 

 
A negyvenes évei elején járó nő. Megjelenése előkellő, a nemesség szobrát lehetne róla 
megmintázni. Középmagas, tekintélyt parancsoló tartású, vékony alkatú. Hosszú vörös hajú, 
kék szemű, fehér bőrű. Ruházata mindig rendezett, díszes. A hercegnő Eren egyik 
legműveltebb asszonya, a művészetek és a tudás nagy pártfogója. Ő maga is verselget, jól 
énekel, lanton kíséri magát. Több műalkotás is készült a támogatásával. Érdekli a matematika, 
a csillagászat, az alkímia. Anyanyelvén kívül még beszél pyarroniul, ókyrül, törpéül, toroniul, 
asziszul, dwoonul, és az orkokkal is megérteti magát. Iskolákat, kórházakat, árvaházakat tart 
fenn, jegyzői keresik a tehetséges fiatalokat, akiket aztán a hercegnő taníttat ki. Jelenleg is 
mintegy ötven szegény fiatal tanul az ő támogatásával Ynev különböző egyetemein, 
Sigranomótól Doranig. Toronban is tisztelettel emlegetik a nevét. Ugyanakkor kegyetlen 

Aalina ar Maldin 

Otis 

Elwisia ar Olset 
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„önkényúr”, aki az adóit behajtja, ha kell, személyesen statuál példát. Nem nézi azt, kit 
bántanak meg szavai, tettei. Keményen ítélkezik, gyakran akasztat. Szépsége: 16.  
Mint Cate Blanchett az Elizabethben. Az alakját onnan vettük.  
 
Jellem: Rend  
Vallás: Kyel 
SFÉ: 5 
MGT: - 
ÉP: 11 
FP: 72 
Pszi: 35 
AME: 68 
 

MME: 66  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 36/ 51 
TÉ: 63/83 
VÉ: 106/126 
CÉ: -  
Sebzés: 1K10 (hosszúkard Mf., 93 Mp-os 
rúnakard) 

Több varázstárgya is van. Egyik gyűrűje jelzi, ha mérgezett ételt vagy italt tesznek eléje, övén 
ha megérinti a varázsjelet, 6 körre 5 SFÉ-s erőaura veszi körül. A drágakövekkel kirakott 
nyakláncán asztrál és mentál óvó amulettek is találhatók.  
 

 
 
 

 
 

4. szintű harcos, a harmincas évei közepén jár. Nem egy szép ember, orra hatszor tört el, álla 
háromszor. Magas, kopaszodó férfi, nyaka szinte nincs is. Kisnemes, így tanult ember. Első 
látásra nem tűnik többnek, mint egy katonának, aki csak parancsokat teljesít. Ezt ki is 
használja.  
 
Jellem: Rend . Halál 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 2 (láncing) 
MGT: 1 
ÉP: 10 
FP: 46 

Pszi: - 
 
AME: 28 (épített) 
MME: 28 (épített) 
Támadás/kör: 1 
KÉ: 33/39 
TÉ: 46/60 
VÉ: 98/112 + 15 alkarvédők 
Sebzés: 1K10 (hosszúkard)

 
 
A lehető legjobbak, csak Eligor testőrsége vetekszik velük. Ruházatuk egységes, láncinget, rá 
lánccsuklyát és sisakot viselnek. A láncing felett a hercegnői tabard, köpeny. Halálig 
hűségesek. 
 
Jellem: Rend - Halál 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 2 (láncing) 
MGT: - 
ÉP: 12 
FP: 60 
AME: 27 (épített) 
MME: 25 (épített) 

 
Támadás/kör: 2 
KÉ: 36/44/46 
TÉ: 54/73/62 
VÉ: 101/120/103 
CÉ: 8  
Sebzés: 1K10+1 (Mf. Hosszúkard)/1K6 tőr 
és dobótőr

Ha a hercegnőt védik, Vé-jüket max. 10-el csökkenthetik, ami a hercegnőéhez adódik hozzá 
akkor is, ha az nem csinál semmit.  
 

Watkin, őrparancsnok 

Hercegnő testőrei 
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Kyel 8. szintű papja. A hatvanas évei közepén jár, a hercegnőnk egyik fő tanácsadója. Ő az, 
egyike annak a három embernek, aki kioktathatja a hercegnet. Most már görnyedten, bottal 
jár, haja ősz, szeme kék, arca simára borotvált. Az egyszerű, de kényelmes ruhákat szereti. 
Állandó vitában van Vilanir katedrálisának főpapjával, Serlonnal.  
 
Jellem: Rend 
Vallás: Kyel 
SFÉ: - 
MGT: - 
ÉP: 9 
FP: 50 
Mana pont: 69 
Pszi: 31 
 

AME: 50  
MME: 51  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 21 
TÉ: 43 
VÉ: 105 
CÉ: 11 
Sebzés: ő már nem harcol 

Az Élet, Lélek és a Halál szférát használja.   
 

 
 
 

Kyel 3. szintű papja. A húszas évei közepén jár, egy éve van a hercegnő szolgálatában. 
Magas, tagbaszakadt férfi, arca himlőhelyes, fekete haja hosszú és zsíros.   
 
Jellem: Rend 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 4 (mellvért) 
MGT: 4 (mellvért) 
ÉP: 9 
FP: 31 
Mana pont: 23 
Pszi: 13 
AME: 25  

MME: 24  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 21/ 
TÉ: 43/ 
VÉ: 88/ 
CÉ: 10 
Sebzés: 

 
Az Élet, Lélek és a Halál szférát használja.   
 

 
 

 
 
Kyel 2. szintű papja. Most töltötte be a huszadik életévét. A hercegnő fedezte fel a tehetséges 
fiatalt, és ő taníttatta ki. Szülei a várban dolgoznak, anyja a konyhán, apja pedig a lovaknál. 
Középmagas, vékony testalkatú, jóképű férfi, sok szolgálólányt megbolondít, ha rámosolyog. 
Barna hajú, szemű, arca keskeny.  Még sok tanulnivalója van mind a hit, mind a harc terén, de 
lelkesen tanul. A hercegnő is kedveli a társaságát, humorával, műveltségével gyakran deríti 
jobb kedvre. Társa Garder nem kedveli sem a származása miatt, sem azért, mert sokkal 
tehetségesebb nála.     
 
 

Haron 

Garder 

Lanslert 



Jellem: Rend 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 4 (mellvért) 
MGT: 4 
ÉP: 11 
FP: 28 
Mana pont: 15 
Pszi: 16 
 

AME: 30  
MME: 33  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 19 
TÉ: 39 
VÉ: 90 
CÉ: 11 
Sebzés:  

Az Élet, Lélek és a Halál szférát használja.   
 

 
 
 

6. szintű varázsló, az asztrál-mentál mágia mestere. Tipikus varázsló. Magas, vékony, arca 
keskeny, igazi sasorra van. Bottal jár, hosszú, sötét köntösben. Két éve szerződött a 
hercegnőhöz, azóta a tanácsadás mellett a hercegnő könyvtárában kutat, az akadémián tanít.   
 
Jellem: Élet- Rend 
Vallás: Adron 
SFÉ: - 
MGT: - 
ÉP: 7 
FP: 26 
Mana pont: 60 
Pszi: 37 
 

AME: 61 
MME: 62  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 16/26 
TÉ: 28/36 
VÉ: 90/92 
CÉ: 10 
Sebzés: 1K6 (tőr)/    (bot) 

 
 
 

5. szintű varázsló, az elemi mágiát részesíti elsőbbségben. Jelenleg ő felel a hercegnő 
biztonságáért. Középmagas, kissé dundi nő.  Arca kerek, haja hosszú vörös, mindig copfba 
fonja. Ha ne lenne szépen felöltözve, sokan szolgálólánynak hinnék. Hangja meglepően mély. 
Ritkán beszél, de akkor elvárja, hogy mindenki ráfigyeljen. Már többször harcolt a hercegnő 
oldalán, aki elkezdte tisztelni.     
 
Jellem: Káosz 
Vallás: Arel 
SFÉ: 5 
MGT: - 
ÉP: 9 
FP: 31 
Mana pont: 50 
Pszi: 31 
 

AME: 51 
MME: 48  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 28/34 
TÉ: 33/47 
VÉ: 96/112 
CÉ: 10 
Sebzés: 1K10 (hosszúkard) 

Kasztjához képest meglepően jól bánik a hosszúkarddal. Ezt és fürgeségét kihasználva 
veszélyes lehet mindenkire. 
 
 
 

Etgar 

Emlin 
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A város lakóiból állt össze. Sokan vannak, a város gazdag, mindenki szeretné megvédeni 
értékeit. Hatosával járőrözne. Felszerelésük egységes, bőrvértet, hosszúkardot, lándzsát 
kaptak a várostól.  
 
Jellem: változó 
Vallás: Kyel jórészt 
SFÉ: 1 (bőrvért) 
MGT: - 
ÉP: 8 
FP: 21 
Pszi: - 
AME: 2 
 

MME: 2  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 15/21/19 
TÉ: 35/49/47 
VÉ: 75/91/87 + 20 kispajzs 
CÉ: 5  
Sebzés: 1K10 (hosszúkard)/ 1K10 
(lándzsa)

 

 
 

 
3. szintű harcos, a harmincas évei elején jár. Magas, csupa izom nagyhangú férfi. Haja rövid, 
katonás, a szeme barna. A bal fölének egy része hiányzik, ezt büszkén viseli. Szeret a háborús 
élményeiről beszélni, másokkal összevetni történeteit. Az egyik céhvezető unokaöccse, akit 
felkértek, legyen a város polgárőrségének a vezetője. Etgar addig a nagyherceg seregében 
harcolt, tiszti rangig vitte. A polgárőrséget rendesen vezeti, kiképezte az embereket. Kemény 
ember, nem egy kereskedővel zörrent már össze. Nagy bánata, hogy a hercegnő az ő embereit 
nem veszi komolyan.  
 
Jellem: Rend - Halál 
Vallás: Uwel 
SFÉ: 2 (láncing) 
MGT: 1 
ÉP: 11 
FP: 39 
Pszi: - 

 

 
AME: 4 
MME: 4  
Támadás/kör: 1 
KÉ: 31/37 
TÉ: 48/62 
VÉ: 99/113 + 15 alkarvédők 
Sebzés: 1K10 (hosszúkard)

  
 

Den első ellenfele az összecsapásban. Környékbeli nemes, a hercegnő egyik hűbérese. Dennél 
egy fejjel alacsonyabb, karcsúbb férfi. Sisakja díszén egy kitárt szárnyú sárkány ül, a pajzsán 
látható címerben is látható a saját farkába harapó sárkány. A húszas évei elején jár. 
Lovagkarddal és közepes pajzzsal küzd.  
 
Jellem: Rend – Halál  
Vallás: Kyel 
SFÉ: 4 (mellvért) 
MGT: 4 
ÉP: 15 
FP: 44 

 
Támadás/kör: 1 
KÉ: 15/17 
TÉ: 46/56 
VÉ: 93/100 + 35 közepes pajzs 
Sebzés: 1K6+1 (lovagkard) 

Polgárőrök 

Etgar, a polgárőrök parancsnoka 

Alarge 



  
 

 
Den második ellenfele az összecsapásban. Szabad harcos, aki nemesi rangot és három falut 
kapott a hercegnőtől. Dennel egyforma magas, még az alkatuk is egyforma. Nem visel 
sisakot. Harminc éves, szőke hajú, kék szemű férfi. Egyik első foga hiányzik, szája széle 
véres, szóval nem történhetett olyan régen az eset.   
 
Jellem: Káosz-Élet 
Vallás: Arel 
SFÉ: 3 (sodronying) 
MGT: 1 
ÉP: 14 
FP: 54 
 

 

 
Támadás/kör: 2 
KÉ: 35/42 
TÉ: 59/74 
VÉ: 100/117 +20 kispajzs 
CÉ: 6 
Sebzés: 1K6/2 +1 (szablya)  
 

  
  

 
Den harmadik ellenfele. Magas, barna hajú, kék szemű, szakállas férfi. Láthatóan gyorsabb 
Dennél. Sodronyinge egy helyen behorpadt, arcán vágás, nadrágja felvágva a bal combjánál. 
 
Jellem: Káosz - Halál 
Vallás: Arel 
SFÉ: 3 (sodronying) 
MGT: 1 
ÉP: 8 
FP: 38 
 

Támadás/kör: 1 
KÉ: 28/32 
TÉ: 51/64 
VÉ: 91/102 +20 kispajzs 
CÉ: 5  
Sebzés: 1K6/2+2 (láncos buzogány) 

 
 
 
 

Lorna első ellenfele A harmincas éveinek közepén járó férfi. Magas, izmos alkatú, haja 
fekete, már őszülő, a szeme barna. Arca hosszúkás, a homlokán kis vágással. Adalfus gróf, a 
hercegnő egyik sógora.  
 
Jellem: Rend - Halál 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 3 (sodronying) 
MGT: - 
ÉP: 11 
FP: 42 

Támadás/kör: 1 
KÉ: 30/38 
TÉ: 51/70 
VÉ: 102/123 
CÉ: -  
Sebzés: 1K10/2 (hosszúkard 63 Mp-os) 

  
Lorna második ellenfele a polgárőrség parancsnoka lesz. 
 
 
 
 
 

 
 

Guntmar 

Cornel 

Adalfus 



 
 

 
 
Törpe harcos. Az egyházi ünnepségek nem érdeklik, de mindig szívesen vesz részt 
verekedésben. Helybeli rokonait jött meglátogatni, szórakozásból benevezett. Barna hajú, 
szemű, szakállú. Szakállát sok kis apró fonatban hordja, beléjük gyöngyöt fűzött.  
 
Jellem: Káosz - Élet 
Vallás: Tooma 
SFÉ: 4 (mellvért) 
MGT: 4 
ÉP: 12 
FP: 55 

Támadás/kör: 1 
KÉ: 30/37 
TÉ: 49/64 
VÉ: 103/116 +20 kispajzs 
Sebzés: 1K6/2+4 (harci kalapács 63Mp-s) 

 
 
 
 

 
Sokan indulnak, a második részre azonban 6 ellenfele akad az íjászunknak.  
 
Emberek, főleg környékbeli parasztok, és a hercegnő erdőjárói. Ők rögtön megismerik a 
másikban az erdők szerelmesét és akár nyernek, akár vesztenek, rögtön meghívják a félelfet 
sörözni. Figyelem, lebukásveszély!! 
 
Agin 20 éves, Cé: 28 erdőjáró 
Barnet 46 éves Cé: 40 erdőjáró 
Roese 28 éves nő Cé: 33 paraszt 
Dammo 17 éves Cé: 25 paraszt 
Amils 32 éves Cé: 29 kereskedő 
Faure 36 éves Cé: 19 paraszt 
 

 
 
 

 
Katonák és polgárőrök, valamint kalandorok vesznek részt rajta. 
 
Az első ellenfél egy polgárőr, akinek a tisztes foglalkozása mészároslegény. Ez meg is látszik 
az alkatán. 21 éves, a neve Herel. 
 
Jellem: Káosz 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 1 (bőrvért) 
MGT: - 
ÉP: 8 
FP: 21 
 
 

 
Támadás/kör: 1 
KÉ: 15/21 
TÉ: 35/49 
VÉ: 75/91 + 20 kispajzs 
CÉ: 5  
Sebzés: 1K10/2 (hosszúkard) 
 
 

Drugga 

Íjászok 

Bajvívók 



A második ellenfél a várőrség tagja, Garrat. Ha itt győz, van esélye a strázsamesteri posztra. 
26 éves, karcsú férfi. 
 
Jellem: Rend - Halál 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 2 (láncing) 
MGT: 1 
ÉP: 10 
FP: 33 

 
Támadás/kör: 1 
KÉ: 22/28 
TÉ: 40/54 
VÉ: 85/101 + 20 kispajzs 
CÉ: -  
Sebzés: 1K10/2 (hosszúkard, lándzsa)

 
A harmadik ellenfél egy kalandor, Walt. Alacsony, pocakos, lassúnak tűnik. Alamuszi, havat 
szór az ellenfele szemébe, belerúg. Rövidkarddal és tőrrel harcol, kétkezes.  
 
Jellem: Káosz - Halál 
Vallás: Antoh 
SFÉ: 3 (pikkelyvért) 
MGT: 2 
ÉP: 13 
FP: 32 

Támadás/kör: 1 
KÉ: 19/28/29 
TÉ: 42/54/50 
VÉ: 95/109/97 + 15 alkatvédő 
Sebzés: 1K6/2 +2 (rövidkard)/ 1K6/2 tőr. 

Piszkos cselt használ 3. fokon. 
 
 
 

 
 
 

A hercegnőhöz halálig hűek.  
 
Jellem: Rend - Halál 
Vallás: Kyel 
SFÉ: 2 (láncing) 
MGT: 1 
ÉP: 14 
FP: 42 

 
Támadás/kör: 1 
KÉ: 22/28 
TÉ: 40/54 
VÉ: 85/101 + 20 kispajzs 
CÉ: -  

Sebzés: 1K10/2 (hosszúkard,  
Különleges képességek:  
Infralátás: sötétben 15 méter (mágikus sötétségre nem vonatkozik)  
Természet: Csapdafelfedezés +20%; titkosajtókeresés +10%  
Föld alatt: megmondják milyen mélyen vannak ą2 méter; megmondják az 
emelkedés/süllyedés sögét is  
Szaglás: 5x -öse az emberének:  
2 óránál frissebb nyomot 80% -os esélyel követik  
4 óránál frissebb nyomot 60% -os esélyel követik  
8 óránál frissebb nyomot 30% -os esélyel követik  
12 óránál frissebb nyomot 15% -os esélyel követik  
24 óránál frissebb nyomot 5% -os esélyel követik  
 
 
 
 

Fehér orkok 
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Gréde a város egyik jobb kurtizánja, szép, művelt, intelligens. Általában a városba érkező 
nemeseket, gazdag kereskedőket fogadja, illetve több helybeli is a kuncsaftjai között szerepel.  
Gréde középmagas, fekete hajú, mágia útján zöld szemű vonzó nő. Alakja tökéletes. 
Nagyszerűen énekel, ismeri Észak költészetét, és tud több ókyr balladát is.  
A hercegnőre azért haragszik, mert az kizavarta a templomból. Ő már ott imádkozott, amikor 
belépett a hercegnő. Szóvá tette, hogy őse sírjánál imádkozik az ő jelenlétében, majd a 
hercegnő két testőre cseppet sem úriemberek módjára kidobta a templomból. Fordult már 
vajákoshoz is, hogy a hercegnőnek ártson, de úgy látszik, mágia útján jól védik a főnemest. 
Gyűlöli, ahogy csak egy asszony gyűlölhet egy másikat. Amennyiben a karakterek 
megkeresik, szívesen segít. Ő maga nem ajánlkozik, hacsak nem az egyik karaktertől 
„munka” közben tudja meg, hogy miért is tartózkodnak a városban. Ebben az egy esetben 
önként felajánlja segítségét.  
Több helyen is találkozhatnak vele, akár a fürdőben, akár vendégként. Egy kis lakása van a 
Kalrian Kardja melletti utcácskában, étkezni a fogadóba jár, így ott is összefuthatnak.  
 
Megaláztatásáról a fürdőben hallhatnak, méghozzá két hölgyvendégtől, akik miután Gréde 
elhagyta a helyiséget, rögtön a kurtizán két hónappal korábbi megaláztatását kezdik kivesézni 
eléggé kárörvendően. Természetesen előtte még beszélgettek Grédével, és dicsérték tökéletes 
alakját, ízlését, valamint sajnálkoznak azon az új városi rendeleten, hogy kurtizánok Kyel 
ünnepein csak naplemente után léphetnek ki az utcára. A rendeletet különben az egyik hölgy 
férje javaslatára fogadta el a tanács.  
 
Amit segíteni tud: 

- egy-két ügyfele révén pontos leírást tud szerezni a várról 
- ha megkérik rá a karakterek, megkörnyékez - pl. a beavatás napján este - a várból 

valakit (pontosabban Crispint, az egyik fegyverhordozót), hogy segítsen nekik bejutni 
a várba. Cserébe egy feledhetetlen éjszakát ajánl fel. Ha 0-67 közé dobsz, a 
fegyvernök teljesíti a kérését, és a vár egyik sötétebb pontján leereszt egy kötelet, és 
tereli az őröket. (80 % hogy sikerül, ezt majd csak akkor dobd ki. Persze, ha közben 
zajonganak, az őrök észlelése ezen felül jön) 67-90% között Crispin megígéri, de 
jelenti a várnagynak a dolgot. 91-100% között Crispin nem hajlandó segíteni, de nem 
jelenti a dolgot.  

- Egyik kereskedő, aki a lekötelezettje boros hordókban becsempészi őket a várba, két 
nappal a vadászat előtt hajnalban a vár alsó udvarába őket. (Ha kérik, ő ezt nem ajánlja 
fel magától) Ebben az esetben az alsóvárban egy pincébe jutnak, ott tudnak kiszállni a 
hordókból. Kicsit regényes, de ez van.  

- Hajlandó rávenni Gyöngypataki Jollint, hogy segítsen a karaktereknek. Lásd lejjebb. 
Ezt ő ajánlja fel. 

 
 
 

 
Dreina papja. Harmincas évei közepén járó pap, akit Aalina hercegnő nem kedvel. Míg két 
másik társát a hercegnő szívesen látja, őt soha sem hívja meg magához.  
Az okát nem tudja, egy ideig próbált nem foglalkozni a dologgal, de az évek alatti keserűség 
felhalmozódott benne.  

Martel 

Gréde 
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Martellel a Két kupában is találkozhatnak, de igazán a beavatás ünnepének estéjén van 
esélyük megismerkedni vele, amikor is ittas állapotban szidja a hercegnőt. Láthatóan ez senkit 
sem zavar, sem a lakosok, sem a polgárőrök nem pirítanak rá, inkább csak kinevetik. Nem túl 
nagy segítség, inkább arra jó, hogy megismertesse a csapattal a hercegnő körül tartózkodó 
papokat, varázslókat. El tudja mondani, a varázslók mire képesek, a papok hatalma mekkora. 
Még áldást tud tenni rájuk, és fegyvereikre, ha ezt igénylik.  
Ha beavatják, örül, hogy keresztbe tehet a nagyasszonynak, megpróbál segíteni. Annyit tud 
elérni, hogy amennyiben be akarnak hatolni a várba, egy varázslót és egy papot el tud 
távolítani a várból, valamilyen ürüggyel (vacsora). Ha jobban belegondolunk, nem is olyan 
kicsi segítség. 
 

 
. 
 

Taino csizmadiák céhének jelentős tagja. Ugyanakkor Taino dwoon, úgy tíz éve telepedett le 
a városban.  
Pár évvel ezelőtt Taino a hercegnő születésnapjára készített egy míves csizmát, amit mint a 
céhküldöttség egyik tagja, át is adott neki a születésnapján. A csizmát a hercegnő nevetve az 
udvari bolondjának adta, hogy az neki való. Azóta sem tudta a jeles mesterember kiheverni 
azt a megaláztatást, és teljes szívéből gyűlöli a hercegnőt.  
Tainó magas szőke, kopaszodó férfi. Arcán több himlőhely is látható, fogai hiányosak. 
Látszik rajta a jólét, mára elhízott. Ruhái jó anyagból készültek. 
 
Tainóval is a Két kupában találkozhat a társaság, általában minden este betér ide. Örül az 
idegeneknek, a városlakók jó részét nem kedveli, úgy véli, a mai napig kinevetik, és a 
megaláztatásáról beszélnek. Ha már nagyon nem jut a csapatnak az eszébe semmi, akkor a 
mester keresse meg őket, csak beszélgetni szeretne az idegenekkel.  
Amennyiben ők érdeklődnek valakitől, hogy ki van a kocsmában, Tainó-t elég hamar 
megmutatják nekik, és elmondják megaláztatását.  
 

- Tainó sokat tud segíteni, ő az, aki a helyi „alvilággal” is össze tudja hozni a csapatot. 
El is kíséri őket a Zöldszeműbe, és vigyáz, ne verjék át őket.  

- Az egyik segédje húga cselédlány a várban, vele ha kell, pár rézért egy alkalommal 
üzenetet tudnak küldeni az elfnek.  

- Szintén be tudja juttatni a hordókban a társaságot a várba.  
- Mivel egyik háza a Hercegnő útjára néz, hajlandó a csapattagokat ott elszállásolni.  
     A ház egy emeletes kőház, az emeleti szobákat adja ki nekik. Három hálószoba   
     vaskályhával, egy étkező kandallóval. Az egyik szoba, és az étkező két ablaka néz az  
     utcára.  
 

 
 
 

 
Larol egy haonwelli diák, az Akadémián tanul. Akkor találkozhatnak vele, ha az 
Aranyhordóban beszélnek meg valamit a feladatukkal kapcsolatban. Ekkor 20%, hogy 
észreveszik, kihallgatja őket. Ha meghallja, követi őket, (meglepően jól, 60% a lopakodása), 
és ha sikerül néhány dolgot megtudnia róluk, besétál és felajánlja a segítségét.  

Taino a csizmadia 

Larol az idealista diák 
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Amennyiben nem térnek be az Aranyhordóba, de részt vesznek az utcabálon, és valahol 
szóbahozzák a feladatukat, Larol éppen ott tartózkodik, és hallgatózni kezd. Itt 10%, hogy 
észreveszik, figyel.  
Larol a hallottak alapján kombinál, meglepően jól, és kikövetkezteti, mit akarnak. A fickó 
zseni, a részinformációk alapján összerak mindent. Azt is tudni fogja, hogy Ronan 
tűzvarázsló. (Akcentusa, egy-két mozdulata, és ezt akkor, ha a tűvarázsló mindent eltűntet 
magáról, ami Ordanra vagy a tűzre utalna).  
A tettét azzal indokolja, hogy ismer elfeket, és nem tetszik neki az ereniek mentalitása. Azért 
itt tanul, mert apjának kereskedelmi kapcsolatai vannak a hercegnő apósával, és ez egy jó hírű 
egyetem.  
Segíteni annyit tud nekik, hogy be tud jutni az elfhez. Bejáratos a várba a könyvtárba. Ha nem 
bukott le a csapat követésekor, el is hihetik neki hogy be tud juttatni üzeneteket az elfnek. 
Összesen kétszer hajlandó megkísérteni a szerencséjét Larol, mert a második alkalommal 
majdnem lebukik. A csapattagok közül senkit sem tud bevinni magával.  
Amennyiben Etgarral, a polgárőrök parancsnokával szövetkeznek, és Larolt is beveszik a 
buliba, a fiú figyelmezteti a társaságot, hogy Etgar mit tervez ellenük.  
Larol 18 éves, magas, vékony, barna jóképű gyerek. A várban is oda vannak érte a 
cselédlányok, udvarhölgyek. A kereskedelmi kapcsolat igaz, csak azt az apróságot nem teszi 
hozzá, hogy apja Haonwell harmadik leggazdagabb bankárja, aki a hercegnő apósának 
többször nyújtott jelentős összegű kölcsönt.  
 

 
 
 

 
Etgarral a csapat a városi fürdőben, az Aranyhordóban, az utcán, vagy a sátortáborban 
találkozhatnak. De bárhol, bárkivel beszélnek, és szóba hozzák a polgárőrséget, a partnerük 
elmondja, hogy a hercegnőjük lenézi a társaságot, csak azért engedte meg a felállítását, mert a 
Városi Tanáccsal nem akart összeveszni, és a polgárőrök parancsnokát ez nagyon zavarja, 
többször is szidta már a Aalisa hercegnőt. Megtudhatják, hogy katona volt.  
 
Ha felveszik vele a kapcsolatot, megígéri hogy segít. Ha kell, személyesen visz el üzenetet az 
elfnek. Ezt meg is teszi. Továbbá, próbálja rábeszélni a csapatot, hogy az elfet szöktessék meg 
a várból, ebben tud segíteni, ismer a várba bevezető alagutat. (A kivétel, mely erősíti a fenti 
szabályt) Azt is javasolja, hogy ne induljanak azonnal tovább, mert biztos, hogy a városon 
kívül fogják keresni őket. Az indokai jók, szóba hozza a kutyákat, udvari orkokat, megemlíti, 
hogy aunok is vannak a környéken, a hercegnő jóban van velük. (Ez nem igaz, de ezt úgysem 
tudják leellenőrizni, pletykát meg már korábban is hallottak a hercegnő és a sáskaemberek 
kapcsolatáról.)  
Egy üresen álló ház pincéjét javasolja, amit a szomszéd bolt pincéjéből is meg lehet 
közelíteni, így ha „keresik” őket, oda arra az időre át tudnak menekülni, így indokolja a 
rejtekhelyet.  
 
A terve az, hogy amíg a városban rejtőznek, a polgárőrökkel és két Kyel pappal rajtuk üt, és 
ezzel bebizonyítja a hercegnőnek, hogy szükség van rájuk.  
 
Amennyiben a csapat nem akar maradni, akkor is segít, de akkor már a titkos alagúton kívül 
várja őket a legjobb embereivel, és Kyel két városi papjával. 
 
 

Etgar, a polgárőrök parancsnoka 
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Az őrgróf a hatvanas évei elején jár, egyenes tartású öreg katona. Világ életében a Tarin 
hegységben élő orkokkal és egyéb sötét lényekkel hadakozott.  
A hercegnővel egy kőbánya tulajdonjoga miatt vannak haragban. A hercegnő, egy a birtokaik 
határán lévő kőbányát kisajátított magának, azonban az őrgróf a Nemesi Tanácshoz fordult, és 
az neki adott igazat. Aalina hercegnő ezen megsértődött, és az őrgrófot azóta már többször 
megszégyenítette. Jelenleg is, bár meghívta az ünnepségekre és a vadászatra, a várban nem 
kínált neki szállást, és nincs joga elejteni az elfet. 
 
Amennyiben akár csak a fellegvárban ad egy szobát Jolinnak a hercegnő, az öreg gróf ezt már 
büszkeségből is elfogadja, és akkor a hercegnőnek minden nap együtt kell étkeznie vele.  
Ezért, a sátortáborban kínált neki szállást. A gróf ezt nem fogadta el, jelenleg a Kalrian 
kardjában szállt meg. (Az őrgróf is a leszármazottja Kalriannak, bár női ágon.) 
 
A csapat is itt ismerkedhet meg vele, mégpedig az első vagy a második napon. Az őrgrófot 
éppen az unokaöccse és egyben örököse, Aldwin győzködi, hogy maradjon, amennyiben 
elmegy a városból, a hercegnő arat győzelmet.  Az őrgróf szidja a hercegnőt, arról beszél, 
reméli egyszer ő nevethet Aalinán.  
Innentől már csak a csapat dolga, hogy felveszi-e a kapcsolatot vele. Az öreget jobban kell 
győzködni, mint az unokaöccsét, aki könnyebben kötélnek áll.  
Jollin mint írtuk hatvan éves, egyenes tartású, barna hajú, ősz férfi. Kézfogása erős, még 
mindig jó harcos. Arcvonása szabálytalan, az orra többször betört, több foga is hiányzik. 
Indulatos férfi, hamar csapkodja az asztalt, falat, vagy ami éppen a közelében van.  
Aldwin 28 éves férfi, termetre, kinézetre is hasonlít az őrgrófhoz, a fiatalabb kiadása. 
Vérmérsékletük is hasonló. Őt könnyebb meggyőzni, és hamar rábeszéli az öreget is a 
támogatásra.  
Segítőkészek, szeretnék látni, hogy a hercegnő felsül, de a csapattagok kérjék meg őket. Ők 
csak a várba történő bejuttatást említik meg. 
 

- Mint nemesek, szabadon vadászhatnak az elf űzésére kijelölt területen is. A csapatból 
el tudják kísérni őket, így van lehetőségük elrejteni ezt-azt a vadászterületen. (Akár a 
félelfet is)  

- A várba csak a lovagi tornát követő vacsorára mennek be, de kísérőként egy-egy 
embert a csapatból be tudnak vinni magukkal. (Amennyiben a csapatból valaki a 
szebbik nem tagja, őt is be tudják juttatni, mint a fiatal gróf partnerét.)  

- A vadászaton rész vesznek, hajlandók a kutyáknak, orkoknak borsot, egyéb 
szagtévesztő keveréket szórni, amit a csapattagok adnak nekik. 

- Amennyiben a lovag győztesként jogosult részt venni a vacsorán, felajánlják neki, 
hogy összeismertetik Vasfalvi Tebalddal, a hercegnő egyik vendégével.  

 
 
 
 

 
A gróf a hercegnő egyik megbecsült vendége, az Öregpalotában van elszállásolva. Vasfalvi 
Tebalt nagyhatalmú gróf, látszatra jóban van a vendéglátójával. Azonban, mivel a hercegnő 
fiát nem az ő lányával jegyezték el, szívesen tesz keresztbe a vendéglátójának.  

Gyöngypataki Jollin őrgróf 

Gróf Vasfalvi Tebald ar Vartan 
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A csapattal a lovagi tornát követő vacsorán kerülhet kapcsolatba, Gyöngypataki Jollin mutatja 
be a paplovagot, és tájékoztatja hogy mire is készülnek.  
A gróf szívesen részt vesz a szervezkedésben. Nyílt összeütközést nem akar a hercegnővel, 
ezért arra nem hajlandó, hogy a csapattagokat mint kísérete tagjait bevigye a várba.  
A gróf 54 éves, kövér férfi. Szőke őszülő hajú, kék szemű kecskeszakállas. Ruházata díszes, 
ujjain gyűrűk, és Márk a tolvaj tetszik neki.  
 

- Két embert hajlandó a csapatból egy éjszakára bejuttatni a várba, így tudnak beszélni 
az elffel, meg tudják mérgezni a kutyákat, vagy azt tesznek, amit akarnak.  

- A vadászat során hajlandó rossz irányba terelni a vadászokat, ezzel úgy húsz percet 
nyer a csapat.  

- Ha ki akarják juttatni az elfet a várból, egy-két őr figyelmét el tudja tereltetni egy 
kisebb csetepatéval, mikor is két katonája „részegen” összeverekszik valahol a várban.  

 
 
Ennyi szövetséges van, ebből a csapattagok kettőt találjanak meg. Hogy kik lesznek azok, az 
úgyis a játékukon fog múlni.  
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Már harmadik éve járják együtt Ynevet. Erionban találkoztak, innen indultak el dél felé. Egy 
Kránhoz közel levő városállamban hamar magukra haragították a birodalmat, mikor – azon 
kívül, hogy felszámoltak egy Al Bahra Kharem raktárt – véletlenül megöltek egy futárt, akinél 
a Pyarroni Államszövetség több, jelentős erődítményének tervrajza volt. Pár hónapig egy 
fiatal félelf erdőjárónak, Beroldnak segítettek, akinek a családját orkok rabolták el. Több mint 
két hónapig üldözték őket, míg végre a Kráni hegység egyik völgyében rajta ütöttek a 
táboron, de Berold anyját és unokaöccsét már nem találták meg. Az általuk megmentettek 
segítségével meg tudták adni a végtisztességet nekik, mielőtt visszaindultak Erionba, ahová 
magukkal vitték az összeroppant félelfet is. A Sheral felé mentek tovább, ahol 
megsemmisítettek egy Tharr hívők által fenntartott udvarházat, majd az itt talált nyomok 
alapján egy rejtett kapun keresztül az Elátkozott Vidékre jutottak. Egy, a Kard Testvérisége 
által újjáépített erőd kazamatáiból visszaszereztek egy ősi sogronita ereklyét. Ordanba vitték 
azt, majd Erigowba utaztak Lornához, hogy ott töltsék a telet. 
 
 
 
 
Lorna Erigow szülöttje. Szegény családban született, ráadásul családját kiskorában 
elveszítette egy járványban. Árvaházba került, itt figyeltek fel képességeire az 
Embervadászok, akik magukhoz vették. Tanulmányaiban jól haladt, bár társai közül inkább 
csak álmodozásban tűnt ki. Fejlődésében nem volt hiba, hamarosan ügyes harcos lett. A Klán 
több kisebb rajtaütésben kipróbálta Lornát. Bár bevált a lány, kalandozó gondolataival, és a 
szabadabb élet utáni vágyakozásával nem tudtak mit kezdeni, ezért a klánon belüli szabad 
vadászok közé sorolták be. Miután „felszabadult”, visszament Erigowba, ahol testőrként 
dolgozott. Egy kereskedő révén jutott el Erionba és rögtön beleszeretett a város méreteibe és 
nyüzsgésébe. Két évig maradt, ekkor találkozott Ronannal és Elyrrel. Észrevette, hogy 
követik a két férfit, ráadásul a követők toron nyelvét használták. Segített a tűzvarázslónak és a 
bárdnak megszabadulnia az üldözőktől, majd csodálkozva látta, amint Ronan egy 
gondolatával porrá hamvasztotta a halottakat. Hamar jó barátságba kerültek, majd az 
időközben hozzájuk csatlakozó Dennel délre indultak  
 
 
 
 
Délvidék szülötte, egy jelentéktelen kis hegyvidéki városállamban látta meg a napvilágot. 
Anyja gazdag erioni kereskedőcsalád gyermeke, akit, mivel egy elffel állt össze, aki aztán ott 
is hagyta, családja kitagadta, ezért délre költözött. Magasfán, egy kis hegyi faluban telepedett 
le, megszülte félvér fiát, majd férjhez ment egy erdészhez, aki a városállam erdeire vigyázott.  
Egyszerűen, de békében éltek, Beroldot a nevelőapja gyakran magával vitte az erdőbe, ahol 
meglepődve tapasztalta, a fiatal kölyök mennyire kiismeri magát a fák között. Megtanította 
mindenre, mikor meghalt, Berold örökölte „hivatalát”. A hegyvidéket járta, vadászatokat 
szervezett, fakereskedőket kísért, közben gyakran került összeütközésbe orkokkal, ogárokkal, 
és egyéb hegyvidéki fajzatokkal, melyek a közeli Kránból merészkedtek el idáig. Édesanyja 
lassan megöregedett, húga férjhez ment, gyermeket szült, miközben Berold nem változott 
semmit. A helybeliek ezt elfogadták, szerették, és megbecsülték.  
Éppen egy fakereskedőt kísért, mikor a falujukra lecsaptak az orkok. Egy hétbe telt, mire 
hazatért, de a falujából üszkös romok, és összeégett, a vadak által megcincált holttestek 

A csapat története 

Lorna (Loren ha férfi ) 

Berold (Berla ha nő) 
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maradtak. Átkutatta a faluját, megtalálta húga és férje tetemét, de unokaöccsét és anyját sehol 
sem találta. Arra utaló nyomokat talált, hogy az orkok több embert magukkal vittek, ezért 
utánnuk eredte. Ekkor futott bele egy kalandozó társaságba, akik szintén az orkokat üldözték. 
A társaság egy elf bárdból, egy ember nőből, egy ordaniból és Darton paplovagjából állt. 
Közösen üldözték az orkokat. Mikor utolérték őket, már csak tíz ork kísért hat emberi roncsot, 
de Berold családja nem volt köztük. A túlélőket visszakísérték egy közeli városba, majd az 
összeroppant félelf a kalandozókkal maradt, aki Erionba indultak vissza …     
 
 
 
 
A gianagi gon Morra család harmad szülöttje. Szokványos nevelést kapott, bár apja tudatában 
volt, hogy nem ő a vér szerinti apja a gyereknek, hanem egy lovász, akivel felesége egy 
vadászat alkalmával futott össze. Ez nyílt titoknak számított a környezetükben, egyedül Den 
az, aki erről nem tudott. Mikor nagyobb lett és meghallotta a pletykákat, természetesen nem 
hitte el. Hogy bebizonyítsa, mennyire kékvérű, a nemesség lett a mindene. Kamaszként azt 
gondolta, viselkedéséből mindenki tudni fogja, hogy a pletykák hamisak. Apja halálakor 
féltestvérei kisemmizték mindenéből és elűzték. Egyedül lova és fegyverei maradtak meg, 
menekülés közben sikerült ezeket magával vinnie. Úgy gondolta, mint nemes, könnyen talál 
magának megfelelő kísérőket. Hamar rájött, a nemesi viselkedése, és az, hogy állja adott 
szavát, bár tiszteletet ébreszt az emberek nagy részében, de ez nem elég a megélhetéshez. 
Megpróbált mindenben az etikettnek megfelelően viselkedni, nemességével példát mutatni, 
ugyanakkor nem vetette meg a bort, gyakran kocsmákban töltötte éjszakát, verekedett, 
hajtotta a szolgálólányokat. Most már Darton fanyar humorának tekinti kettős jellemét, de 
akkor még azt hitte, pór apja vére tör elő benne. Keserűen ostorozta magát minden egyes 
kicsapongó éjszaka után, próbált megfelelően viselkedni, de pár nap után minden kezdődött 
előröl. - Máig jellemzi ez a kettősség. Adott szava szent, hiszen egy nemes adta, de 
korhelysége elő-előtör belőle, amit igazi apja örökségének tart.. - A Lorn folyó mentén 
csavargott, mikor megismerte Airun al Marem tanait, és Darton paplovagjai egyikének 
csatlósa lett. Mikor 3685-ben a pyarroni egyház eretneknek nyilvánította Darton földi 
helytartóját és követőit, Den már paplovagként Erionban volt. Itt temette el mesterét, majd 
délnek indult. Egy kisvárosban a papok által feltüzelt nép megpróbálta meglincselni, de ekkor 
talán Darton akaratából egy elf, egy ember férfi és egy nő a segítségére sietett… 
 
 
 
 
Ronan tin Hiro története a leghétköznapibb. Szülei Ordan egy falujában éltek, művelték a 
rend által nekik juttatott földet. Mikor a Rend felfedezte Ronan képességeit, beiskolázták. 
Hamar rájöttek, képességei révén alkalmas lesz a Rend külvilági érdekeinek védelmére, így 
mikor sikeres vizsgát tett, Ordan vezetőinek ügynöke lett. Ordan tudja, az információ 
hatalom, ezért Ronan, és tűzvarázslók százai Ynevet járják, figyelnek, és nyomoznak. Ha 
olyan információ nyomában járnak, ami szerintük fontos hazájuknak, utánajárnak, majd 
jelentik. Ha felfedezik, hogy Toronnak ártani tudnak, nem haboznak cselekedni. Ronan egyik 
első kapcsolata a toroniakkal Erionban történt, ahol Tharr hívők egy csoportjának a nyomát 
kutatta, és megjelent előtte egy elf bárd ... 
 
 
 
 

Den gon Morra 

Ronan tin Hiro 
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Mark Erigowban született, mindig is ott élt. Egy külvárosi szegény iparoscsalád hetedik 
gyermeke, az apja asztalosnak szánta. A gyereket ez nem érdekelte, mivel mindig is a 
drágakövek, az arany bűvöletében élt. Hamarosan otthagyta mesterét, és elszegődött inasnak 
egy ötvöshöz. Ebben is csalódott, mert legfőbb munkája a kövér polgárasszonyok gyűrűinek a 
tágítása volt. Arra azonban jó volt az a két év amit ott töltött, hogy megismerje a 
drágaköveket, tudja értékelni a szépet. Mikor már nagyon unta magát, otthagyta mesterét, 
azonban nem tudta, mit kezdjen magával. Mivel kinézetével, előkelő viselkedésével a 
családjából és a környezetével kilógott, úgy gondolta, hogy a nemesség köreiben keres 
magának munkát. Egy parkban egy gazdag, de kicsit csúnyácska nemeskisasszony körül 
sertepertélt. Munka nem lett belőle, de meghívták vacsorára az ismeretlen, de 
bizalomgerjesztő diákot. A vacsora jól sikerült, Márk élményekkel gazdagon, és egy arany 
függővel az erszényével távozott. Ettől kezdve nem volt megállás. Első zsákmányából ruhát 
vásárolt magának, majd mindig egy-egy csúnyácska nemes vagy gazdag polgárlányt keresett, 
akivel a társaságban nem foglalkoznak a fiatalemberek. Erioni nemesifjúnak adta ki magát, 
aki Erigowban tanul, még a kiejtésüket is megtanulta. Hamarosan jólmenő tolvaj lett, 
estélyeken, vadászatokon, táncmulatságokon szabadította meg kisebb értékeiktől a 
nemeshölgyeket és a részeg nemesurakat. Soha nem lopott annyit hogy feltűnő legyen, csak 
hogy kényelmesen, igényei szerint megéljen. Közben összebarátkozott Lornával, egy-egy 
kisebb kiruccanásban is részt vett vele, így a fejvadászlány barátaival is összehaverkodott. 
Most, hogy a telet a barátai Erigowban töltik, Mark gyakran időzik Loránál. Ráadásul, híreket 
hallott arról, hogy a helyi városőrség a nemesség körében keres valakit, aki rendszeresen 
kicsi, de jelentős értékektől szabadítja meg házigazdáit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Közelharci Fegyverek 

Fegyver neve Használat 
foka Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Megjegyzés 

Hosszúkard 2 fok (Af) 1 41 63 118 1K10  
Tőr 2 fok (Af) 2 45 57 107 1K6  
        
        

Távolsági Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés Megjegyzés 

Hosszúíj 3. fok 2 39 46 110 1K6+1  

 

Vért 
Típusa Anyaga MGT Súlya Max. SFÉ Aktuális SFÉ Megjegyzés 

Láncing Abbit - 1,5 3   

 
 
 
 

Név Berla 

Kaszt Harcos 5 TSZ. 

Jellem Élet – Káosz 

Vallás Arel  (Pyarroni istencsalád) 

Szülőföld Magasfa (déli városállamok) 

Faj Félelf  

Nem Nő 

Kora 29 év 

Szem színe Zöld 

Haj színe Szőke 

Magassága 1,85 ynevi láb 

Súlya 65 kg 

Erő 11 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 17 
Állóképesség 14 
Egészség 15 
Szépség 16 
Intelligencia 14 
Akaraterő 16 
Asztrál 15 
Érzékelés 16 

Karakter leírása 

Külső megjelenés 

Magas, karcsú nő. 185 cm., szőkésbarna hajú, ragyogó zöld, mandula szemű. Fülei enyhén hegyesek, arca 
hosszúkás, vonásai lágyak. Szemei folyamatosan a környezetét fürkészik, szereti tudni, mi történik 
körülötte. Csöndes, háttérbe húzódó, nincsen tudatában szépségének. Ha udvarolnak neki könnyen 
zavarba jön, bezárkózik.  

Ruházat 
Erdőjáró, ennek megfelelően barna nadrágot, és inget, valamit sötétzöld zekét visel, erős bakanccsal a 
lábán. Köpenye is barna, csuklyás.  

Pszi pajzsok 

 
 

 Asztrál Mentál 
Statikus 12 12 
Dinamikus 6 6 
Tudatalatti 5 6 

ME 23 24 
Dinamikus 
nélkül 17 18 

Fájdalompont 
Maximum 62 
Aktuális  
  

Harcértékek  
 

Kezdeményező 
Érték (KÉ) 

35 

Támadó Érték 
(TÉ) 49 

Védő Érték 
(VÉ) 102 

Célzó Érték 
(CÉ) 35 

Életerő 
Maximum 15 
Aktuális  

Mana - pontok 
Maximum  
Aktuális  

© Ronan 

Pszi - pontok 
Maximum 12 
Aktuális  
  
 



 

   

Képzettségek 
Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% 
Fegyver dobás (tőr) 3 Vadászat (cserkészés, 

hurok, lesvetés. csapdázás) 
3 Kráni 1 

Belharc 2 Halászat 2   
Jelbeszéd - csapat 2 Állatismeret 3   
Írás-olvasás 2 Csapdaállítás 2 Helyismeret  
Számtan 2 Zene (furulya) 2 Déli városállamok 3 
Pszi 2 Szobrászat (fafaragás) 3 Kráni előhegység 3 
Herbalizmus 3 Mesterség (íjkészítés) 2 Erion városa 2 
Vallás (pyarroni) 2   Erigow város  1 
Vallás (Ranagol) 1 Nyelvek    
Időjóslás 2 Közös 3   
Hangutánzás 3 Erv 3   
Nyomolvasás 2 Déli ork 3 Egyensúly 31% 
Futás 3 Kráni 1 Lopakodás 27% 
Úszás 3   Rejtőzködés 20% 
Lovaglás 2 Kultúra  Veszélyérzék 23% 
Állattartás-ló 2 Déli városállamok 3 Irányérzék 48% 
Teherbírás 2 Déli ork 3 Mászás 36% 

 

Felszerelés 
Felszerelés Mennyiség Elhelyezés Felszerelés Mennyiség Elhelyezés 
Kötél  20 m.  bal nyeregtáska Oldaltáska 2 övön 
Tartalék ruha  2 bal nyeregtáska       Fenőkő, tűzszerszám 1-1 övtáska jobb 
Hálózsák 1 bal nyeregtáska Kötszer  3 övtáska jobb 
Takaró  3 bal nyeregtáska Hurok  1  övtáska bal 
Viaszkosvászon 6 rőf bal nyeregtáska Ideg 5 övtáska bal 
Hurkok  10  jobb nyeregtáska    
Fáklya 5 jobb nyeregtáska    
Nyílhegyek 30 jobb nyeregtáska Nyilvesszők 30 tegez 
ideg 10x5 méter jobb nyeregtáska    
Kulacs bor (liter) 1  jobb nyeregtáska    
száraz élelem 10 nap jobb nyeregtáska Arany 4 öv belseje 
Vízestömlő 1 nyereg Ezüst  16 öv belseje 
   Ezüst 8 övtáska jobb 
   Réz 80 övtáska jobb 
   Réz 60 szütyő 
 

Hátas/Kísérő 
Név FP ÉP KÉ TÉ VÉ Sebzés Max. táv Megjegyzés 

Sólyom 56 28 13 20 66 K6/K3 60 Utazó ló, szürke 
kanca  

         
         

Megjegyzés: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a karakterlap a „Hó, jég, szélvihar… ” című 
kalandmodulhoz készült. 



 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Közelharci Fegyverek 

Fegyver neve Használat 
foka Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Megjegyzés 

Hosszúkard 2 fok (Af) 1 41 64 118 1K10  
Tőr 2 fok (Af) 2 45 58 107 1K6  
        
        

Távolsági Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés Megjegyzés 

Hosszúíj 3. fok 2 39 46 110 1K6+1  

 

Vért 
Típusa Anyaga MGT Súlya Max. SFÉ Aktuális SFÉ Megjegyzés 

Láncing Abbit - 1,5 3   

 
 
 
 

Név Berold 

Kaszt Harcos 5 TSZ. 

Jellem Élet – Káosz 

Vallás Arel  (Pyarroni istencsalád) 

Szülőföld Magasfa (déli városállamok) 

Faj Félelf  

Nem Férfi 

Kora 29 év 

Szem színe Zöld 

Haj színe Szőke 

Magassága 1,9 ynevi láb 

Súlya 72 kg 

Erő 13 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 17 
Állóképesség 14 
Egészség 15 
Szépség 15 
Intelligencia 14 
Akaraterő 16 
Asztrál 15 
Érzékelés 16 

Karakter leírása 

Külső megjelenés 

Magas, karcsú férfi. Kb. 190 cm., szőkésbarna hajú, ragyogó zöld, mandula szemű. Fülei enyhén 
hegyesek, arca hosszúkás, vonásai lágyak. Szemei folyamatosan a környezetét fürkészik, szereti tudni, 
mi történik körülötte.  Csöndes, háttérbe húzódó, szereti a magányt.  

Ruházat 
Erdőjáró, ennek megfelelően barna nadrágot, és inget, valamit sötétzöld zekét visel, erős bakanccsal a 
lábán. Köpenye is barna, csuklyás.  

Pszi pajzsok 

 
 

 Asztrál Mentál 
Statikus 12 12 
Dinamikus 6 6 
Tudatalatti 5 6 

ME 23 24 
Dinamikus 
nélkül 17 18 

Fájdalompont 
Maximum 61 
Aktuális  
  

Harcértékek  
 

Kezdeményező 
Érték (KÉ) 

35 

Támadó Érték 
(TÉ) 50 

Védő Érték 
(VÉ) 102 

Célzó Érték 
(CÉ) 35 

Életerő 
Maximum 15 
Aktuális  

Mana - pontok 
Maximum  
Aktuális  

© Ronan 

Pszi - pontok 
Maximum 12 
Aktuális  
  
 



 

   

Képzettségek 
Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% 
Fegyver dobás (tőr) 3 Vadászat (cserkészés, 

hurok, lesvetés. csapdázás) 
3 Kráni 1 

Belharc 2 Halászat 2   
Jelbeszéd - csapat 2 Állatismeret 3   
Írás-olvasás 2 Csapdaállítás 2 Helyismeret  
Számtan 2 Zene (furulya) 2 Déli városállamok 3 
Pszi 2 Szobrászat (fafaragás) 3 Kráni előhegység 3 
Herbalizmus 3 Mesterség (íjkészítés) 2 Erion városa 2 
Vallás (pyarroni) 2   Erigow város  1 
Vallás (Ranagol) 1 Nyelvek    
Időjóslás 2 Közös 3   
Hangutánzás 3 Erv 3   
Nyomolvasás 2 Déli ork 3 Egyensúly 31% 
Futás 3 Kráni 1 Lopakodás 27% 
Úszás 3   Rejtőzködés 20% 
Lovaglás 2 Kultúra  Veszélyérzék 23% 
Állattartás-ló 2 Déli városállamok 3 Irányérzék 48% 
Teherbírás 2 Déli ork 3 Mászás 36% 

 

Felszerelés 
Felszerelés Mennyiség Elhelyezés Felszerelés Mennyiség Elhelyezés 
Kötél  20 m.  bal nyeregtáska Oldaltáska 2 övön 
Tartalék ruha  2 bal nyeregtáska       Fenőkő, tűzszerszám 1-1 övtáska jobb 
Hálózsák 1 bal nyeregtáska Kötszer  3 övtáska jobb 
Takaró  3 bal nyeregtáska Hurok  1  övtáska bal 
Viaszkosvászon 6 rőf bal nyeregtáska Ideg 5 övtáska bal 
Hurkok  10  jobb nyeregtáska    
Fáklya 5 jobb nyeregtáska    
Nyílhegyek 30 jobb nyeregtáska Nyilvesszők 30 tegez 
ideg 10x5 méter jobb nyeregtáska    
Kulacs bor (liter) 1  jobb nyeregtáska    
száraz élelem 10 nap jobb nyeregtáska Arany 4 öv belseje 
Vízestömlő 1 nyereg Ezüst  16 öv belseje 
   Ezüst 8 övtáska jobb 
   Réz 80 övtáska jobb 
   Réz 60 szütyő 
 

Hátas/Kísérő 
Név FP ÉP KÉ TÉ VÉ Sebzés Max. táv Megjegyzés 

Sólyom 56 28 13 20 66 K6/K3 60 Utazó ló, szürke 
kanca  

         
         

Megjegyzés: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a karakterlap a „Hó, jég, szélvihar… ” című 
kalandmodulhoz készült. 



 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Név Den gon Morra 

Kaszt Paplovag 5 TSZ. 

Jellem Rend-halál 

Vallás Darton  (Pyarroni istencsalád) 

Szülőföld Gianag 

Faj Ember  

Nem Férfi 

Kora 29 év 

Szem színe Fekete 

Haj színe Fekete 

Magassága 1,85 ynevi láb 

Súlya 98 kg 

Erő 17 
Gyorsaság 13 
Ügyesség 14 
Állóképesség 16 
Egészség 15 
Szépség 13 
Intelligencia 16 
Akaraterő 17 
Asztrál 15 
Érzékelés 14 

Karakter leírása 

Külső megjelenés 

Magas, arányos testalkatú férfi. Izmai a sok páncélviseléstől kidolgozottak, feszesek. Hátközépig érő matt 
fekete egyenes szálú haját három varkocsba fonja. Bőre szél, napcserzett. Arca szabályos, markáns. 
Bajuszt és pofaszakállat visel. Szemei sötétbarnák. Megjelenése tekintélyt parancsoló. 

Ruházat 

Bőrcsizmát, sötétbarna bőrnadrágot hord. Vajszínű vászoning felett  Olajzöld félvértezetet hord, sötét 
incognot, oldalán fegyverövön másfélkezes kardot. A páncél mellrészéhez erősíthető a Szent 
szimbóluma. Amikor nem visel páncélt, akkor nemesi ruhába öltözik. Kezein bőrkesztyűk, bal kezének 
mutatóujján egy ezüst, pecsétgyűrűt visel.  

Pszi pajzsok 

 
 

 Asztrál Mentál 
Statikus 16 16 
Dinamikus 8 8 
Tudatalatti 5 7 

ME 29 31 
Dinamikus 
nélkül 21 23 

Fájdalompont 
Maximum 55 
Aktuális  
  

Harcértékek  
 

Kezdeményező 
Érték (KÉ) 

23 

Támadó Érték 
(TÉ) 57 

Védő Érték 
(VÉ) 96 

Célzó Érték 
(CÉ) 4 

Közelharci Fegyverek 

Fegyver neve Használat 
foka Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Megjegyzés 

Másfélkezes kard 2 fok (Af) 1 27/25 69/67 109/107 2K6+1  
Kétkezes csatabárd 2 fok (Af) 1/2 23/21 65/63 107/105 2K6+7  
Láncos buzogány 2 fok (Af) 1 27/25 70/68 107/105 1K6+4  
Hajítóbárd 2 fok (Af) 2 32/30 67/65 100/98 1K6+1  

Távolsági Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés Megjegyzés 

        

Életerő 
Maximum 13 
Aktuális  

Mana - pontok 
Maximum 40 
Aktuális  

Vért 
Típusa Anyaga MGT Súlya Max. SFÉ Aktuális SFÉ Megjegyzés 
Mellvért Abbit 2 8 5   

© Ronan 

Pszi - pontok 
Maximum 16 
Aktuális  
  
 



 

   

Képzettségek 
Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% 
Nehézvért viselet 3 Dorbézolás 3 Helyismeret  
Öklözés 2 Vadászat (Hajtás) 3 Gianag-város 2 
Földre döntés 3 Solymászat 2 Gianag-ország 3 
Stratégia 2 Tánc  2 Eren-ország 2 
Piszkos csel 2 Zene (furulya) 2 Erion 3 
Szakrális mágia 2 Kocsmai verekedés 3 Rogon-város 3 
Vallás-pyarroni 3   Gro-Ugon ország 2 
Heraldika-erv 2     
Heraldika-ork 2   Egyensúly 31% 
Etikett-Gianag 2 Nyelvek  Lopakodás 27% 
Tornarend 2 Erv 3 Rejtőzködés 20% 
Írás-olvasás 2 Közös 3   
Számtan 1 Ork 2   
Pszi 2     
Lovaglás 2 Kultúra    
Állattartás-ló 2 Erv 3   
Teherbírás 2 Ork 2   

 

Felszerelés 
Felszerelés Mennyiség Elhelyezés Felszerelés Mennyiség Elhelyezés 
Kötél  10 m.  bal nyeregtáska Oldaltáska 1 övön 
Kis sátor, kalapács,  1 bal nyeregtáska       Fenőkő, tűzszerszám 1-1 övtáska 
Hálózsák 1 bal nyeregtáska    

Takaró  2 bal nyeregtáska pecsétgyűrű 1 Bal kéz középső 
ujja 

Viaszkosvászon 4 rőf bal nyeregtáska    
Fűszerek, kis lábas 1 jobb nyeregtáska    
Fáklya 5 jobb nyeregtáska    
Lámpás, üvegcse olaj 1, 3, jobb nyeregtáska    
      
Kulacs pálinka 1 jobb nyeregtáska    
Vizestömlő 1 nyereg    

   Arany 1 Köpeny belső 
zsebe 

   Ezüst  6 Köpeny belső 
zsebe 

   Ezüst 1 Övtáska 
   réz 70 övtáska+ szütyő 
 

Hátas/Kísérő 
Név FP ÉP KÉ TÉ VÉ Sebzés Max. táv Megjegyzés 

Dicső 56 28 13 20 66 K6/K3 60 Könnyű harci ló, 
szürke  

         
         

Megjegyzés: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ez a karakterlap a „Hó, jég, szélvihar…” című 
kalandmodulhoz készült. 



 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Közelharci Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Megjegyzés 

Hosszúkard 2 fok (Af) 1 38 74 125 1K10+1 63 Mp-s rúnakard 
Hárító tőr 2 fok (Af) 2 38 59 123 1K6  
Dobótőr 2 fok (Af) 2 40 66 106 1k6  
Vassulyom      1K3+2  

Távolsági Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés Megjegyzés 

Rövidíj 2 2 35 18 90 1K6  

 

Vért 
Típusa Anyaga MGT Súlya Max. SFÉ Aktuális SFÉ Megjegyzés 

Sodronying Acél - 20 3   

 
 
 
 

Név Loren 

Kaszt Fejvadász 5 TSZ. 

Jellem Rend -Halál 

Vallás Dreina  (Pyarroni istencsalád) 

Szülőföld Erigow 

Faj Ember  

Nem Nő 

Kora 25 év 

Szem színe Kék 

Haj színe Szőke 

Magassága 1,75 ynevi láb 

Súlya 64 kg 

Erő 14 
Gyorsaság 17 
Ügyesség 15 
Állóképesség 15 
Egészség 16 
Szépség 15 
Intelligencia 14 
Akaraterő 17 
Asztrál 12 
Érzékelés 16 

Karakter leírása 

Külső megjelenés 

Középmagas, kecses férfi. Rövid, szemeibe lógó szőke haja, kék szeme van. Kisfiús mosolyú, szeret 
hangosan nevetni. 
 

Ruházat 
Jól áll neki a zöld szín, amit ki is használ. Halványzöld utazóruhát visel, amelyet harcban is tud 
használni.  Sodronyingét egy köpeny alá rejti. Könnyű, puha utazócsizmája van. Dobótőrt rejtett a 
csizmáiba, ingujjaiba, övébe elől és hátul. Hosszúkardját a nyereghez erősíti utazás közben.  

Pszi pajzsok 

 
 

 Asztrál Mentál 
Statikus 17 17 
Dinamikus 10 7 
Tudatalatti 2 7 

ME 29 31 
Dinamikus 
nélkül 19 24 

Fájdalompont 
Maximum 56 
Aktuális  
  

Harcértékek  
 

Kezdeményező 
Érték (KÉ) 

30 

Támadó Érték 
(TÉ) 55 

Védő Érték 
(VÉ) 104 

Célzó Érték 
(CÉ) 9 

Életerő 
Maximum 14 
Aktuális  

Mana - pontok 
Maximum  
Aktuális  

© Ronan 

Pszi - pontok 
Maximum 17 
Aktuális  
  
 



 

   

Képzettségek 
Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% 
Öklözés 3 Nyelvek  Lopakodás 53% 
Belharc 2 Erv 3 Rejtőzködés 48% 
Kétkezes harc 3 Közös 3 Egyensúly 48% 
Vívócsel 1 Aszisz 2 Csapdafelfedezés 35% 
Orvtámadás 2   Mászás 60% 
Piszkos csel 2 Kultúra  Ugrás 35% 
Tánc 2 Erv 3 Veszélyérzék 47% 
Írás-olvasás 2 Aszisz 2   
Számtan 1     
Pszi 2 Helyismeret    
Álöltözet 2 Erigow-város 3   
Nyomolvasás 2 Erigow-ország 2   
Úszás 2 Ifin 2   
Lovaglás 2 Abaszisz 1   
Állattartás-ló 2 Erion 3   
Kíntűrés 2     
Fegyverismeret 3     

 

Felszerelés 
Felszerelés Mennyiség Elhelyezés Felszerelés Mennyiség Elhelyezés 
Takaró 3 nyeregtáska    
Hálózsák 1 nyeregtáska Fenőkő-tűzszerszám 1-1 övtáska 
Kötél  20 m. nyereg Vassulyom 5 csg övtáska 
Álcázó felszerelés 10 adag nyeregtáska Fojtóhurok 3 övtáska 
Fáklya 10 nyeregtáska Álkulcs 1 övtáska 
Váltóruha 2 nyeregtáska    
Tükör 1 nyeregtáska    
Borotva 1 nyeregtáska    
Mászókarom 4 nyeregtáska    
Vassulyom 25 csg. nyeregtáska Arany 5 nyereg alja 
Bőrtalpú cipő 3 pár nyeregtáska Ezüst 6 nyereg alja 
   Ezüst 1 övtáska 
   réz 76 övtáska 
      
      
 

Hátas 
Név FP ÉP KÉ TÉ VÉ Sebzés Max. táv Megjegyzés 

Csatakos 50 20 6 11 55 K5/K3 90 Utazó ló, szürke  
         
         

Megjegyzés: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ez a karakterlap a „Hó, jég, szélvihar…” című 
kalandmodulhoz készült. 



 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Közelharci Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Megjegyzés 

Hosszúkard 2 fok (Af) 1 38 74 125 1K10+1 63 Mp-s rúnakard 
Hárító tőr 2 fok (Af) 2 38 59 123 1K6  
Dobótőr 2 fok (Af) 2 40 66 106 1k6  
Vassulyom      1K3+2  

Távolsági Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés Megjegyzés 

Rövidíj 2 2 35 18 90 1K6  

 

Vért 
Típusa Anyaga MGT Súlya Max. SFÉ Aktuális SFÉ Megjegyzés 

Sodronying Acél - 20 3   

 
 
 
 

Név Lorna 

Kaszt Fejvadász 5 TSZ. 

Jellem Rend-Halál 

Vallás Dreina  (Pyarroni istencsalád) 

Szülőföld Erigow 

Faj Ember  

Nem Nő 

Kora 25 év 

Szem színe Kék 

Haj színe Szőke 

Magassága 1,75 ynevi láb 

Súlya 64 kg 

Erő 14 
Gyorsaság 17 
Ügyesség 15 
Állóképesség 15 
Egészség 16 
Szépség 15 
Intelligencia 14 
Akaraterő 17 
Asztrál 12 
Érzékelés 16 

Karakter leírása 

Külső megjelenés 

Középmagas, kecses nő. Sokan felfigyelnek mozgására, a férfiakkal szemben ki is használja ezt. Hosszú, 
szőke haja, kék szeme és szép fogai vannak. Szeret hangosan kacagni.  
Haját gyakran hordja copfban, de amikor szükséges, egy kis sapka alá rejti.  

Ruházat 

Jól áll neki a zöld szín, amit ki is használ. Halványzöld utazóruhát visel, amelyet harcban is tud 
használni.  Sodronyingét egy köpeny alá rejti. Könnyű, puha utazócsizmája van. A lovat férfiak módjára 
üli meg. Dobótőrt rejtett a csizmáiba, ingujjaiba, övébe elől, hátul, és egyet a mellei közé. Hosszúkardját a 
nyereghez erősíti utazás közben.  

Pszi pajzsok 

 
 

 Asztrál Mentál 
Statikus 17 17 
Dinamikus 10 7 
Tudatalatti 2 7 

ME 29 31 
Dinamikus 
nélkül 19 24 

Fájdalompont 
Maximum 56 
Aktuális  
  

Harcértékek  
 

Kezdeményező 
Érték (KÉ) 

30 

Támadó Érték 
(TÉ) 55 

Védő Érték 
(VÉ) 104 

Célzó Érték 
(CÉ) 9 

Életerő 
Maximum 14 
Aktuális  

Mana - pontok 
Maximum  
Aktuális  

© Ronan 

Pszi - pontok 
Maximum 17 
Aktuális  
  
 



 

   

Képzettségek 
Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% 
Öklözés 3 Nyelvek  Lopakodás 53% 
Belharc 2 Erv 3 Rejtőzködés 48% 
Kétkezes harc 3 Közös 3 Egyensúly 48% 
Vívócsel 1 Aszisz 2 Csapdafelfedezés 35% 
Orvtámadás 2   Mászás 60% 
Piszkos csel 2 Kultúra  Ugrás 35% 
Szexuális kultúra  2 Erv 3 Veszélyérzék 47% 
Írás-olvasás 2 Aszisz 2   
Számtan 1     
Pszi 2 Helyismeret    
Álöltözet 2 Erigow-város 3   
Nyomolvasás 2 Erigow-ország 2   
Úszás 2 Ifin 2   
Lovaglás 2 Abaszisz 1   
Állattartás-ló 2 Erion 3   
Kíntűrés 2     
Fegyverismeret 3     

 

Felszerelés 
Felszerelés Mennyiség Elhelyezés Felszerelés Mennyiség Elhelyezés 
Takaró 3 nyeregtáska    
Hálózsák 1 nyeregtáska Fenőkő-tűzszerszám 1-1 övtáska 
Kötél  20 m. nyereg Vassulyom 5 csg övtáska 
Álcázó felszerelés 10 adag nyeregtáska Fojtóhurok 3 övtáska 
Fáklya 10 nyeregtáska Álkulcs 1 övtáska 
Váltóruha 2 nyeregtáska    
Tükör 1 nyeregtáska    
      
Mászókarom 4 nyeregtáska    
Vassulyom 25 csg. nyeregtáska Arany 5 szoknya alatt 
Bőrtalpú cipő 3 pár nyeregtáska Ezüst 6 szoknya alatt 
   Ezüst 1 övtáska 
   réz 76 övtáska 
      
      
 

Hátas 
Név FP ÉP KÉ TÉ VÉ Sebzés Max. táv Megjegyzés 

Csatakos 50 20 6 11 55 K5/K3 90 Utazó ló, szürke  
         
         

Megjegyzés: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ez a karakterlap a „Hó, jég, szélvihar…” című 
kalandmodulhoz készült. 



 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Közelharci Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Megjegyzés 

Tőr  2. fok (Af) 2 46 48 93 1K6  
Dobótőr 2. fok (Af) 2 46 48 93 1K6  
Vassulyom      1K3+1  

Távolsági Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés Megjegyzés 

Kézi nyílpuska 2. fok (Af) 2 44 21 30 1K+/2 15 vessző 

 

Vért, pajzs 
Típusa Anyaga MGT Súlya Max. SFÉ Aktuális SFÉ Megjegyzés 

Kivert bőr Bőr - 8 1   
Alkarvédő Kivert bőr -  +15 Vé   

 
 
 
 
 
 

Név Mark 

Kaszt Tolvaj 5. TSZ. 

Jellem Káosz - élet 

Vallás Noir (Pyarroni istencsalád) 

Szülőföld Erigow 

Faj Ember  

Nem Férfi 

Kora 21 év 

Szem színe Kék 

Haj színe barna 

Magassága 1,80 ynevi láb 

Súlya 65 kg 

Erő 12 
Gyorsaság 17 
Ügyesség 16 
Állóképesség 14 
Egészség 13 
Szépség 14 
Intelligencia 13 
Akaraterő 14 
Asztrál 13 
Érzékelés 17 

Karakter leírása 

Külső megjelenés 

Fiatal, szögletes állú, szőrös mellű, kék szemű, rövid barna hajú jóképű férfi, olyan nők kedvence típus. 
Hódításainak se szeri, se száma. Nyugodt, mozdulatai is kimértek. Nem kényszerűségből, inkább 
szórakozásból lett tolvaj, szeret jól élni.    

Ruházat 
Fekete nadrágot, kék, jó időben gyakran kissé nyitott inget, zekét és köpenyt visel. Övében egy dobótőr 
látszik. 

Pszi pajzsok 

 
 

 Asztrál Mentál 
Statikus 10 10 
Dinamikus 5 5 
Tudatalatti 2 3 

ME 17 18 
Dinamikus 
nélkül 12 13 

Fájdalompont 
Maximum 47 
Aktuális  
  

Harcértékek  
 

Kezdeményező 
Érték (KÉ) 

36 

Támadó Érték 
(TÉ) 40 

Védő Érték 
(VÉ) 91 

Célzó Érték 
(CÉ) 12 

Életerő 
Maximum 10 
Aktuális  

Mana - pontok 
Maximum  
Aktuális  

© Ronan 

Pszi - pontok 
Maximum 10 
Aktuális  
  
 



 

   

Képzettségek 
Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% 
Öklözés 2 Lovaglás 2 Helyismeret  
Belharc 3 Állattartás – ló 2 Erigow - város 4 
Fegyverdobás 3   Erigow - ország 2 
Kézváltás 1 Úszás 3   
Piszkos csel (kétféle rúgás) 2 Tánc 2 Nyelvek  
Kocsmai verekedés  2 Akrobatika 2 Erv 4 
Kétkezes harc 2 Jelbeszéd – csapat 1 Közös 3 
      
Szexuális kultúra 3 Lopakodás 63% Kultúra  
Írás-olvasás 1 Rejtőzködés 59% Erv 3 
Pszi 1 Egyensúly 56%   
  Csapdafelfedezés 36%   
Értékbecslés 2 Mászás 60%   
Álöltözet 3 Ugrás 56%   
Hamisjáték 2 Veszélyérzék 52%   
Hangutánzás 1 Zsebmetszés 25%   
Szakma (ötvös) 2 Zárnyitás 65%   
  Csapdaleszerelés 37%   

 

Felszerelés 
Felszerelés Mennyiség Elhelyezés Felszerelés Mennyiség Elhelyezés 
Hálózsák 1 nyeregtáska Vassulyom 1 csg. övtáska 
Takaró 3 nyeregtáska Álkulcskészlet 1 övtáska 
Kötél 20 m.  nyereg Tűzszerszám 1 övtáska 
Álcázó felszerelés 20 adag nyeregtáska Fenőkő 1 övtáska 
Fáklya  10  nyeregtáska    
Váltóruha  2 nyeregtáska Dobótőr  2 csizmában 
Tükör 1 nyeregtáska Dobótőr  8 páton 
Mászókarom 4 nyeregtáska     
Vassulyom 10 csg nyeregtáska Arany  1 Zeke alatt 
Bőrtalpú cipő 3 pár nyeregtáska Ezüst 6 Zeke alatt 
   Réz 33 övtáska 
Pálinka 0,5 l.  hátizsák    
Petróleum  1 l.  hátizsák    
Tolvajlámpás  hátizsák    
      
 

Hátas 
Név FP ÉP KÉ TÉ VÉ Sebzés Max. táv Megjegyzés 
Mázli 50 20 6 11 55 K5/K3 90 Utazó ló, szürke  

         
         

Megjegyzés: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ez a karakterlap a „Hó, jég, szélvihar…” című 
kalandmodulhoz készült. 



 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Közelharci Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Megjegyzés 

Hosszúkard 2 fok (Af) 1 31 59 119 1K10  
Tőr 2 fok (Af) 2 35 53 105 1K6 Fegyverdobás 2. fok 
        

Távolsági Fegyverek 
Fegyver neve Használat foka Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés Megjegyzés 

        

 

Vért 
Típusa Anyaga MGT Súlya Max. SFÉ Aktuális SFÉ Megjegyzés 

Pikkelyvért acél - 10 4  2 E-t semlegesít tűz- és 
hőhatásokból 

 
 
 
 
 

 

Név Ronan tin Hiro 

Kaszt Tűzvarázsló 5 TSZ. 

Jellem Rend-Halál 

Vallás Sogron (Kyr istencsalád) 

Szülőföld Ordan 

Faj Ember  

Nem Férfi 

Kora 28 év 

Szem színe Kék 

Haj színe Barna 

Magassága 1,78 ynevi láb 

Súlya 65 kg 

Erő 12 
Gyorsaság 13 
Ügyesség 14 
Állóképesség 15 
Egészség 16 
Szépség 13 
Intelligencia 16 
Akaraterő 17 
Asztrál 15 
Érzékelés 15 

Karakter leírása 

Külső megjelenés 
Középmagas, barna hajú, kék szemű, vékony férfi. Általában nem nézik ki belőle, hogy az oldalán lógó 
díszes fegyvert használni is tudja. Koránál fiatalabbnak látszódik, amit ki is használ szükség esetén. .  

Ruházat 
Barna csizmát, nadrágot, mélybordó, hímzett kabátkát visel. Övét egy kígyófejű csat fogja össze. Fekete, 
csuklyás köpenyének szélet is vörös minták szegélyezik.  
 

Pszi pajzsok 

 
 

 Asztrál Mentál 
Statikus 19 19 
Dinamikus 10 9 
Tudatalatti 5 7 

ME 34 35 
Dinamikus 
nélkül 24 25 

Fájdalompont 
Maximum 57 
Aktuális  
  

Harcértékek  
 

Kezdeményező 
Érték (KÉ) 

25 

Támadó Érték 
(TÉ) 45 

Védő Érték 
(VÉ) 103 

Célzó Érték 
(CÉ) 4 

Életerő 
Maximum 16 
Aktuális  

Mana - pontok 
Maximum 30 
Aktuális  

© Ronan 

Pszi - pontok 
Maximum 19 
Aktuális  
  
 



 

   

Képzettségek 
Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% Képzettség Fok/% 
Vulgármágia 3 Nyelv  Lopakodás 26% 
Írás-olvasás 3 Közös 3 Rejtőzködés 23% 
Számtan 2 Erv 3   
Vallás-kyr 3 Aszisz 3   
Vallás-pyarron 2 Toroni 2   
Etikett-erv 2 Dszad 2   
Lélektan 2 Kultúra    
Pszi 3 Ordan 3   
Álöltözet 2 Erv 3   
Rajz 3 Aszisz 2   
Lovaglás 2 Toroni 2   
Állattartás-ló 2 Dszad 2   
Úszás 3 Helyismeret    
Nehézvért viselet 1 Ordan 4   
Teherbírás 2 Erigow ország 2   
Jelbeszéd-csapat 3 Ifin 3   
  Al Madoba városa 2   

 

Felszerelés 
Felszerelés Mennyiség Elhelyezés Felszerelés Mennyiség Elhelyezés 
Hálózsák 1 Nyeregtáska jobb Borotva 1 Bőrszütyő 
Takaró 2 Nyeregtáska jobb Fenőkő 1 Bőrszütyő 
Váltás ruha 2 Nyeregtáska jobb Réz 30 Bőrszütyő 
Kötél  10 m. Nyeregtáska bal    
Papír 10 tekercs Nyeregtáska bal    
Tinta 5 üvegcse Nyeregtáska bal    
Olaj 10 üvegcse Nyeregtáska bal    
Fáklya  5  Nyeregtáska bal    
Viharlámpás 1 Nyeregtáska bal    
      
Vizestömlő 5 l. víz Nyereg     
   Arany 2 övtáska 
   Ezüst 8 övtáska 
   réz 80 övtáska 
      
 

Hátas 
Név FP ÉP KÉ TÉ VÉ Sebzés Max. táv Megjegyzés 

Szürke 48 23 6 8 58 K5/K3 90 Utazó ló, szürke  
         
         

Megjegyzés: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ez a karakterlap a „Hó, jég, szélvihar… ” című 
kalandmodulhoz készült. 


