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Kalandsorozat 

00. Általános tudnivalók a 
kalandsorozatról 

A szabályrendszer 

A kalandsorozat egy adott 
csapatra íródott, de kis módosításokkal 
a legtöbb pyarroni szemléletű 
kalandozócsapatra ráigazítható. A 
szabályrendszer a d20-as Mágusé, bár 
olykor a régi Mágus szabályait és házi 
szabályokat is használtunk. 

A kalandozók 

A kalandozók esetében egy 
megkötés van, amire az egész sorozat 
során szükség lesz, ez pedig az első, 
központi kalandozó. Ő az én 
esetemben egy első szintű dzsenn 
pszionista volt, akinek rendkívül erős 
hite volt Kradban és tervezte, hogy 
Krad pappá válik. A sorozat folyamán 
szükséges egy hasonló karakter, bár 
sem a pszionista, sem pedig Krad nem 
kötelező, tehát egy Dreina hitű harcos 
is megfelelő, bár ebben az esetben 
néhány kisebb módosítás szükségessé 
válik. A második kalandban levő csoda 
után a harmadik kaland elején felvette 
az első papkasztját. 

Ez a karakter egy rendkívül 
szabályok szerint élő, rendtudó, 
erkölcsös, a viccet hírből sem ismerő, 
sokszor karót nyelt karakter volt.  

Ennek a karakternek a többihez 
képest nagyobb volt a szerepe, de 
igyekeztem a többieket sem 
elhanyagolni. 

A második egy szintén dzsenn 
származású fejvadász (aki inkább 
harcos és a pszionista ikertestvére), aki 
idővel inkább bárddá vált. A játék 
folyamán egyre fegyelmezetlenebbé, 
opportunistábbá és szabadosabbá vált 
ez a karakter, tehát kitalálta a 
fejvadászt, de nem azt játszotta, ennek 
volt köszönhető ez a furcsa váltás. 

Nem annyira fontos, de megéri 
megemlíteni, hogy a két dzsenn titkolta 
dzsenn származását és egyszerű 
dzsadoknak adták ki magukat. 

A harmadik karakter egy szótlan 
tiadlani kardművész volt, akivel nem 
sok gond adódott. 

Ezen kívül megfordult még a 
cspatban egy varázsló, egy lovag és 
egy bajvívó is, bár ők csak egy-egy 
kalandban vettek részt. 

Ez a három kalandozó kb. másfél 
ynevi évig volt együtt, majd az ikerpár 
folyamatos veszekedései miatt végül 
feloszlott. Itt hagytuk abba ezt a 
sorozatot, bár a folytatás nem kizárt. 
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A környezet 

Az első kaland 3690 elején kezdődik, az utolsó 
3691 végén ér véget. Némi bemelegítés után a terv a 
manifesztációs háború lett volna, ahol a két dzsenn 
hős honvédő háborút vívott volna. Sajnos eddig nem 
jutottak el, bár a 14. Zászlóháborúba sikerült 
belekóstolniuk. Ez után tértek volna haza, ahol a 
Manifesztációs háború előjátékát már 
végigjászották. 

Fontos megemlítenem, hogy ez a 
kalandsorozat a mi Ynev világképünkkel készült, 
előfordulhat, hogy egyes ortodox (vagy esetleg 
éppen magukat és Ynev világát már túl liberálisan 
vevő) Mágusjátékosok világképébe nem férnek bele 
egyes történések. Ezeknek a módosításoknak egy 
részét (Pl. Angus és Altemor néhány lazasága) azért 
raktam bele, mert habár egyesek nem ilyennek 
képzelnének egy főpapot, Krad lovagot, de 
számunkra emberszerűbbé tette a világot. Olykor 
események sem egészen úgy történnek, ahogy a 
könyvekben meg van írva. 

Nehézség 

A kalandok, ha az ajánlott szintű kalandozók 
játsszák, néhány kivételtől eltekintve nem túl 
nehezek. Aránylag kötött vonalúak, bár egyes 
esetekben elég sok kalandmesteri improvizációt 
tesznek szükségessé. Elmesélni őket szerintem nem 
túl nehéz, mert általában az összes beszéd, tudnivaló 
meg van írva, inkább csak a hangulati leírásokat kell 
a körülményekhez megfelelően alakítani. Ajánlott az 
egész sorozatot elolvasni az első kaland elkezdése 
előtt, mert néhány összefüggés esetleg csak úgy 
válik nyilvánvalóvá. 

A kalandokban (talán Dahassyr Ostromát 
levéve) aránylag kevés csata található, inkább a 
történetre és a személyek közötti kapcsolatra, 
interakcióra helyezi a hangsúlyt. Tipikus 
dungeonkaland vagy mészárszék nincsen benne, 
ellenben sok órányi gondolkodás és szócsavarás 
bizony előfordulhat. 

Egyéb dolgok 

Alapvetően a gyors fejlődés volt a lényeg a 
játék elején, azért TP-t csak ritkán írtam bele a 
kalandokba. Ha van, akkor az csak azért van, hogy 
motiváltabbak legyenek a karakterek a 
problémamegoldásra. Minden kaland után vettem a 

legkisebb TP-vel rendelkező karaktert és annyi 
TP-t kaptak, ami neki kellett a szintlépéshez. 
Pluszban voltak az egyedileg kaland közben 
megszerzett TP-k. Ez elég sokáig így ment, a 
kalandok előtt mindig odaírom, hogy a 
kalandozók hányadik kasztszintűek voltak az 
adott időben. Persze lehet külön TP-t is osztani, 
ahogy a KM gondolja. 

A kalandok elején minden esetben írok 
pár tudnivalót a kalandról és néha a végén is. 
Megéri elolvasni, mert esetenként más 
kalandozói összetételnél vagy egyes 
döntéseknél a kalandok nagyon másak lehetnek 
a leírtaknál. Sokszor lesznek paintben rajzolt 
térképek is. Bocs a rondaságuk miatt, de a 
funkcionalitás volt az első. 

Néhány helyen az egész kalandsorozatra 
ható dolgok történnek. Ha ilyen van, arra külön 
felhívom a figyelmet és esetleges alternatív 
megoldásokra is adok néha ötletet. Valamint 
továbbra is ajánlom, hogy a KM az egész 
kalandsorozatot olvassa végig, mielőtt nekiáll 
az első résznek. 

A 10. függelék részben további 
segítségeket adok, főleg a sorozat esetleges 
folytatásához. 

Dőlt betűvel sok kiegészítést írok ide-oda 
segítségként. 

Kapcsolat 

Amennyiben valakinek kérdése van vagy 
értékelni kívánja az egészet akár pozitív, akár 
negatív módon, a sidaries@freemail.hu címen 
igyekszem válaszolni és tűrni a kritikákat. 

01. Tárgyalás  

1.-2. szintű kalandozók részére 

Bevezetés 

Ez a kaland egy bevezetés, igazán 
eredményorientált csapattal 1-2 óra alatt 
végigjátszható. A lényege, hogy a kalandozók 
kicsit megismerjék egymást. Teljesen kezdő 
csapatnak ideális, harc normál esetben nincsen 
benne, bár van rá opció. A kaland végeztével 
egy hosszú kalandsorozat veszi kezdetét, ha van 
rá igény a kalandozók egy hosszabb ismerkedős 
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bulit is eltölthetnek valami jobbfajta 
pyarroni kocsmában. 

Alap 

3690 tavasz, Uwel 2. hava. Az épülő 
Új Pyarron újraszervezi erőit a Dúlás után 
és több kisebb különleges egységet állít fel 
speciális feladatok végrehajtására. A 
csapatokat Gerum Praedarmon szervezi, 
Nogren Praedarmon öccse. A kalandozók 
mind részt vettek valamennyire a Dúlásban, 
érzik, hogy mi veszett el 16 éve Ó-
Pyarronnál. Néhányan harcoltak is már 
egymással vállvetve. 

Meghívás 

Élettörténetükből kialakult helyen 
kapnak hívást egy régi vezetőjüktől egy 
futáron keresztül. A feladó Peregrum 
százados. A levél a következő: 

 
Kedves Barátom, 
Egy igazán különleges ügyben 

fordulok hozzád. Azért kerestelek meg, mert 
egy nagyon fontos dologra szeretnélek 
megkérni. Sajnos kérésemet levélben nem 
írhatom le, ezért szeretném, ha holnap délre 
eljönnél hozzám az almafasori laktanyába, 
hogy személyesen beszélhessünk. 

Amennyiben elfogadod 
meghívásomat, a laktanya őrének mondjad, 
hogy Gerum ügyében  jössz hozzám és 
akkor majd ad melléd valakit aki bekísér 
hozzám. Szívből remélem, hogy elfogadod 
meghívásomat, biztosíthatlak, hogy nem 
fogod megbánni. 

Tisztelettel, 
Régi barátod, Peregrum Orca 
 

Pyarron 

Aki nem megy el, az ezzel ki is szállt 
a kalandból, aki viszont igen, az a városon 
átvezető séta után a laktanyába jut. A 
városon látszik, hogy új. Mindenhol 
építkezés, kopácsolás, kiabáló emberek, 
munkások. Gyerekek rohangálnak, 

kereskedők kínálják árujukat, néhány főúri hintó is 
elhalad mellettük. 

A laktanya 

Párezer fős kiképzőlaktanya. Mindenhol 
újoncok és még újoncabbak. Most is megy az edzés 
ezerrel. Bevezetik a karaktereket egy jobb oldali 
házba, ahol egy rövid várakozás után – amíg 
mindenki összejön – bevezetik őket Peregrumhoz. Ő 
mindenkit köszönt és hellyel kínál. A szoba 
puritánul berendezett, tipikus katonairoda. Egyszerű 
fabútorok, egy ablak ami a laktanyaudvarra nyílik. 
Egy nagy szekrény, néhány fegyver és egy nagy, 
nehéz asztal és 8 egyszerű faszék. Miután mind 
leültek mindenkitől végigkérdezi, hogy mit csinált 
az elmúlt pár évben mióta nem találkoztak. Kicsit 
megismerik egymást a karakterek. 

A százados 

Nagyhangú, erős ember. Fekete bajsza van, 
egyszerű vászonruhája és oldalán egy hosszúkard 
lóg. Kora 40-es, erős testfelépítésű, baltával faragott 
arca van, nagyon kedélyes, jókedvű embernek tűnik, 
de a karakterek emlékeznek a kemény oldalára is. A 
beszámolók után ő is elmondja, hogy habár őt még 
hadnagyként ismerték meg, kapott pár előléptetést és 
most az újoncok sorozását és kiképzését intézi. Majd 
elmondja, hogy közben megnősült – majd itt eszébe 
jut, hogy a felesége a lelkére kötötte, hogy a 
fiatalembereknek adjon egy kicsit a saját sütijéből, 
ezért gyorsan végigkínálja a százados a bandát – vett 
egy kisebb házat és boldogan él. 

Az ok 

Ezután a tárgyra tér. Egy felettese utasítására 
kisebb, nem reguláris csapatok alakítására és 
sorozására kapott parancsot. A karakterek lennének 
az egyik ilyen csapat. 
Cél 

Pyarron érdekeinek biztosítása Pyarron 
határain belül és kívül olyan esetekben ahol 
különleges diplomáciai készségekre van szükség 
vagy esetleg ahol a diplomácia már csődöt mondott. 
Tehát általános problémamegoldó egység lennének. 
Esetenként titokban, esetenként nagy nyilvánosság 
előtt kell tevékenykedniük. Nem titok, hogy 
esetenként életük is veszélyben lesz. 
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Javadalmazás 
Pénz, némi dicsőség és minden esetben 

megfelelő felszerelés biztosítása, ha szükséges. 
Esetenként ezt megtarthatják. Tisztességes élet 
nyugdíjazásuk után. Szabad élet, nem kell egész nap 
laktanyában lenniük, ha kell, hívják őket, de akkor 
kötelező megjelenni. 

Ennél konrétabbat nem mondhat, de ha érdekli 
őket a dolog, akkor a következő megbeszélést már a 
felettesével együtt tartják, ahol ő majd elmondja a 
részleteket. Aki beleegyezik, azt várja egy ebédre, 
majd utána elmennek Gerumhoz. 

Az út 

Semmi extra nem történik, a palotanegyedbe 
mennek, fél óra alatt érnek oda. Lóval mennek, 
akinek nincs, az kap egy utazó lovat. Sok fontos 
helyen áthaladnak. Pl. Kapuk tere. Látják a 
Tűtornyot (a Fehér Páholy lakhelye), nagyon sok a 
növény, a fa. Látszik, hogy ez a Gerum valami nagy 
fejes lesz.  

Szerződés 

A palotanegyed egyik őrházába mennek, ahol 
rövid várakozás után egy 50 év körüli fickó fogadja 
őket és Gerum Praedarmon néven mutatkozik be. Az 
okosabbja felismeri benne Nogren öccsét (Aki a 
Pyarron felszabadításával végződő csatákat elkezdte 
a saját első szabadcsapatával).  

Erős, harcedzett, kissé mogorva, határozott, 
fegyver nincs nála. Arca hosszúkás, szakállas, fekete 
hajú. Ruhája átmenet a katonai és a nemesi ruha 
között, díszes acél mellvértet visel. 

Nem kínálja őket hellyel, egy kicsit halkan 
beszél a századossal, majd beszélni kezd. Ő is 
elmondja amit már a százados is elmondott, majd 
megkérdezi van-e eddig kérdés. 

Miután azzal végeztek, megmondja, hogy 
akkor alá kéne írni egy titoktartási nyilatkozatot és 
egy szerződést, majd utána elmondja az első 
megbízásukat. 

A szerződésben a következők találhatók: 
Elvárások: 

• 10 éves (esetenként hosszabb) 
titoktartási nyilatkozat.  

• 100%-os rendelkezésre állás, szükség 
esetén 3 napon belüli megjelenés 

• A pyarroni eszmék mindenek 
feletti védelme 

• Beleegyezés a pszit nem 
birtoklóknak egy gyűrű 
folyamatos viselésébe, ami 
felruházza őket egy egyirányú 
kapcsolat felépítésének 
képességével. Ezt viselve bárhol, 
bármikor elérhetőek. A gyűrű 
mágiát nem sugároz (mágikus, de 
40E-s leplezés van rajta), rúnák 
nem látszanak rajta. 

 
Juttatások: 

• Évente 150 aranyas fix fizetés 
• További tárgyi és egyéb juttatások 
• Szálláshely a Palota barakkjának 

egy erre a célra fenntartott 
részében 

• Tanulási lehetőség Pyarron 
egyetemein és egyéb iskoláiban 

 
Egyéb: 

• Évenkénti kilépési lehetőség 
• Az árulás és a titoktartás 

megszegése halállal büntetendő, 
akár kilépés után is 

• A szerződés megszegése katonai 
bíróság ítéletét vonja maga után 

Ha elfogadják, akkor egy kézfogás után 
egy szomszédos térképszobába vezeti őket és 
hivatalosan is a 3. Különleges Egység tagjaivá 
válnak. Aki nem fogadja el az most még 
büntetlenül leléphet. Utána nincs visszaút. 

A térképszoba 

Közepes méretű szoba mindenféle méretű 
és minőségű Ynev teljes területéről készült 
térképekkel. Őket egy a középen lévő térképhez 
viszik. Pyarron városának térképe van rajta. 
Gerum beszélni kezd: 

Első megbízásotok csak amolyan 
bemelegítés lesz. Egy diplomáciai félreértést 
kell elsimítanotok. Egy pyarroni és egy dzsad 
(El Hamedi) kereskedőház vitájáról van szó. 
Néhány alapanyag és termék kereskedelmével 
kapcsolatban merültek fel nehézségek. A ti 
dolgotok, hogy megegyezésre bírjátok a feleket. 
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A dzsadok heves vérmérséklete miatt van 
szükség egy külön rendtartó egységre. A 
választás azért rátok esett, mert megfelelő 
az etnikai megoszlásotok.  Két dzsad 
társatok jobban megérti a dzsad 
problémákat, a pyarroni értékeket pedig a 
többiek képviselik.  

Mint említettem a cél a megegyezés 
és a rendtartás. Semmilyen körülmények 
között nem szabad hagyni, hogy a tárgyalás 
véres véget érjen. Természetes utána 
szükséges egy írásos és egy szóbeli 
beszámoló is az egész tárgyalás menetéről. 
Kérdés? 

Ami tud: 
• Vasérc, kvarc, textilek, szőttesek 

kereskedelméről van szó. 
• Az Északi szelek kereskedőház a 

résztvevő pyarroni részről és a Sivatag 
virága kereskedőház El Hamedi részről. A 
két főnök: Izim Tunasz és Gwon Darlath. 

• Sivatagi rablók elleni fellépésről van 
szó, ha jól tudja, de ezt majd ott bővebben 
is megtudják. 

• Kérdések után elmondja, hogy 
holnap reggel 9-re érjenek oda az Északi 
szelek kereskedőházhoz. 10-kor kezdődik a 
tárgyalás, utána ebéd, majd az egyezkedés. 
Ha nem sikerül, akkor másnap folytatódik. 

Megmutatja a térképen a 
kereskedőház helyét, majd leléphetnek. 
Mehetnek az itteni szállásukra vagy akár a 
sajátjukra is. 

A szállás 

Szállásuk a tiszti szállások mögött 
van. Midegyiküknek külön szobája van. 
Átlagos fogadóhoz hasonló berendezés, 
napi takarítás, ilyesmi. A legénységi 
kantinban reggeli, ebéd, vacsora. 
Dorbézolásra nem való, de tisztességes 
lakórész, főleg katonáékhoz képest.  

A napjukat ezután úgy töltik, ahogy 
akarják. Ha kimennek a városba, akkor 
találkoznak egy Kranta nevű fickóval. 
Kicsit őrültnek tűnik, mindenkinek 
nekikütközik. Néha szerény és alázatos, 
néha úgy gondolja, hogy ő egy nagy harcos. 
Túl sokat nem tudnak vele kezdeni, majd 

későbbi kalandokban is feltűnik (A nevének nincs 
kapcsolata a Crantai birodalommal, bár ez később 
még változhat. Ha egy kicsit ötletelnek a karakterek, 
az csak jó. Messzire nem tudnak jutni a fickóval.).  

1. nap - A tárgyaló felek 

Reggel 10-kor kezdődik a díszteremben. 
Mindegyik fél 1 órát kap saját problémájának a 
kifejtésére. A dzsad és a pyarroni főnök is 5-5 
testőrrel jelenik meg. A testőrök nem újoncok, de 
valószínűleg nem is túl magasan képzett veteránok. 
Viszont nagyon jól néznek ki! Valószínűleg 
menetelni is szépen tudnak. A dzsadoknál handzsár, 
a pyarroniaknál hosszúkard van. A felek egy asztal 
két oldalán ülnek, középen bor mindkét félnek. 
Mindegyiküket elkíséri 3-4 egyéb embere is, 
valószínűleg bizonyos területek szakértői, 
mindanyian fegyvertelenek. 

Van még egy Erionból érkezett megfigyelő, 
akit mindkét fél elfogadott bírónak, tanácsadónak, 
elnöknek. Ő vezeti le a tárgyalást. 
Dzsadok 

Vasérc, kvarc, textilek, szőttesek jönnek El 
Hamedből, de nem éri meg nekik a karavánokat 
indítani, mert mire ideérnek veszteségesek lesznek. 
Túl olcsón adják ezeket a dolgokat, mert nagyon 
megnövekedtek a költségeik. 

Sokkal több katonára van szükségük a rablók 
ellen. A sivatagban is több van, a kalózok is 
aktívabbak és ezért több pénzt követelnek 
Pyarrontól. Különben leállítják a szállítást. 
Pyarroniak 

Nekik szerződésük van még az elkövetkező 2 
évre, hogy mennyiért kapják ezeket az árukat. A 
dzsadok ezen a szerződésen akarnak önkényesen 
változtatni, habár már az elmúlt 3 évben is többször 
emeltek árat és Pyarron ezeket a jó barátság 
érdekében mindig elfogadta. Most már elértek a 
türelmük végére és úgy gondolják, hogy 
indokolatlan az új áremelés 
Ebéd és tárgyalás 

Az ebédet mindkét fél végigmorogja, majd 
kettőkor elkezdődik a tárgyalás. Mindenki a saját 
bajait szajkózza és spannolják egymást. A dzsadok a 
pyarroniak rövidlátását és surmóságát, a pyarroniak 
a dzsadok pénzéhségét és katonáik gyengeségét 
szídják. Fél órán belül a dzsad főnök arcon önti a 
pyarroni főnököt, mire kitör a balhé. Egymásnak 
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esik a két banda. Őket kell megfékezni vérontás 
nélkül. Maguktól nem rántanak kardot, inkább csak 
lökdösődés és ordibálás megy. 

Utána mindenki elvonul a szállásra, a 
sebesülteket bekötözik. A kalandozóknak kell 
délután közvetíteni az elnök kérésére. Itt már akár ki 
is találhatnak egy megoldást a problémára.  

2. nap - Megoldás 

Másnap 10-kor folytatódik a tárgyalás. A felek 
most az asztal két végén ülnek. Amennyiben a 
kalandozók passzívak, szépen lassan haladnak a 
megegyezés felé, immár békésen. A következő 
javaslatok merülnek fel: 
• A dzsadok kicsit engednek a követelésükből. A 

pyarroniak nem hajlandóak  egy kicsivel többet 
sem fizetni. 

• A pyarroniak nem kérik a textileket és a 
szőtteseket, így kisebb karavánt kell védeni. A 
dzsadok azt is el akarják adni, így nem fogadják 
el. Persze ők a nem csökkenő költségekre 
hivatkoznak. Ezt a dzsennek értik és a 
kereskedésben járatosak is.  

• A dzsadok kevesebb, de nagyobb karavánt 
ajánlanak, de Pyarron raktározási gondok miatt 
ezt elveti. 

• A pyarroniak saját katonákat adnak a dzsadok 
mellé, de cserébe visszatérnek az eredeti árhoz. 
A dzsadok ezt elfogadják. Így tisztázódnak ők is, 
hogy tényleg a támadások állnak az áremelés 
hátterében és pyarron is megspórol sok pénzt, 
bár katonákat kell bérbeadnia. 

Mindegyik után fél óra szünet, míg a másik fél 
átszámolja a dolgokat. Az itt megírt végső megoldás 
csak opció. Amennyiben a karakterek valami igazán 
zseniális ötlettel állnak elő, ami a KM számára is 
elfogadható, természetesen az a verzió is 
elfogadható, bár Pyarron mindenképen küld 
katonákat (a köv. kaland miatt). Valamint jó ötlet a 
kalandozóknak sok időt hagyni a gondolkodásra. 
Próbáljanak csaspatban dolgozni, gondolkodni. 
Ismerjék meg egymás karakterének az észjárását. 

A megegyezés után kézfogás, vigyor és egy 
késői ebéd délután 3-kor. A kalandozók mehetnek 
haza jelentést írni. 

Visszatérve kapnak még egy gratulációt 
Gerumtól és 10 aranyat fejenként plusz aki 
megoldotta a problémát, annak +500TP. 
Amennyiben a felek maguktól jutottak 

megegyezésre, akkor ez elmarad. Viszont ha 
többen együtt jöttek rá a megoldásra, akkor ezt 
többen is megkaphatják. 

„Az ellenségek”: 

4. szintű fegyverforgatók 
Díszes ruha, gyenge kiképzés. A többi 

lényegtelen. Az alapkönyv 305. oldalán 
található Dzsad Rablónak megfelelő értékekkel 
bírnak. 
4. szintű arisztokrata 

A két főnök. Nagyon díszes ruha és még 
gyengébb kiképzés. Egy kis pofozkodást kivéve 
a rendes csata elején ők nem harcolnak, 
kimentik őket. 

02. A Sivatag  

2.-3. szintű kalandozók részére 

Bevezetés 

Ez a kaland egy nagyon fontos része a 
sorozatnak. Ebben lesz a papjelöltből pap és 
egyben Kiválasztott. Időben hosszabb, mint az 
első, szerintem olyan 3-4 óra a játékideje. 

Alap: 

3690 nyár, Alborne első hava.  

Kezdés: 

A karakterek éppen napi teendőiket 
végzik, mikor kis eltéréssel pszi kapcsolaton 
keresztül mindegyikük rövid üzenetet kap: 

 
Pyaronnak szüksége van rád. Jelentkezz 

Peregrum Orcánál. 
 
A szerződésük értelmében a lehető 

leghamarabb jelentkezniük kell. Mivel 
Nagyjából ugyanakkor érkeznek a laktanya elé. 

Ismét a laktanya: 

Minden olyan, mint legutóbb, ugyanabba 
az irodába kísérik a karaktereket. Kábé 10 
percet kell várniuk, addig elbeszélgethetnek, ha 
akarnak. Peregrum ezután hívja őket. 
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Mikor bemennek, Peregrum 
jókedvűen fogadja őket. Mindenkit név 
szerint köszönt, majd hellyel kínálja őket. 
Most nincs süti, de van egy kis beszélgetés. 
Mit csináltak az elmúlt pár hónapban? A 
kölcsönös udvariaskodás után a tárgyra tér. 

• Gerummal többször is 
beszéltem mostanában és mivel most 
nem ér rá, ezért felhatalmazott arra, hogy 
én küldjelek utatokra. Ez a mostani már 
igazi munka lesz, nem csak olyan 
bemelegítés, mint az előző.  

Szóval segítségetekkel sikerült 
elsimítani a félreértést El Hamed és Pyarron 
között, melynek a végeredménye az lett, 
hogy katonákat küldünk a karavánok 
védelmére. Ez – habár sokba kerül – két 
nagy előnnyel jár számunkra. 

Elsősorban elnézést kérek a jelenlevő 
dzsadoktól, de megtudjuk, hogy a dzsadok 
valóban igazat mondtak-e. Valószínűleg 
igen, de azért jobb biztosra menni, elvégre 
ezekben a kereskedőnépekben soha nem 
bízhat meg az ember, főleg ha pénzről van 
szó. 

Másodsorban, ha tényleg annyira 
megszaporodtak a támadások, akkor 
segíthetünk kideríteni kik ezek a támadók 
és mi a céljuk. Esetleg előzőleg már elrabolt 
karavánok áruit is visszaszerezhetjük. 

Az elmúlt hónapban sikerült 
megszervezni és összehangolni a 
dzsadokkal az első pyarroni testőrök 
bérbeadását. Egy karaván éppen kipakol és 
három nap múlva indul vissza El Hamedbe. 
100 katona fogja kísérni, ezek között 
lesztek ti is. A kapitány tudni fogja kik 
vagytok, de a katonák nem. Elsősorban 
megfigyelőként lesztek jelen, de 
természetesen támadások esetén nektek is 
meg kell védeni a karavánt. A célotok 
elmenni El Hamedig, felpakolni, majd 
visszatérni Pyarronba. Az út hosszú lesz, 
első felét hajókon, második felét pedig 
szárazföldön fogjátok megtenni. Körülbelül 
3 hónapig fog tartani, addig a karaván ( 15 
szekér ) lesz az otthonotok. Ebből 1 hónap 
lesz a tengeren és 2 hónap szárazföld. A 2 
hónapban bent van egy hét szünet El 
Hamedben, amíg újra felszerelik a karavánt. 

A visszaút lesz az igazán rázós, odafelé, a kevésbé 
értékes termékekkel (élelem, bor, szerszámok, egyéb 
használati tárgyak)  megrakott karavánt valószínűleg 
békén hagyják a rablók és kalózok. Készüljetek fel, 
három nap múlva reggel 6-ra jelentkezzetek a 
kikötőben a Cosedra galleonon. Három nagy galleon 
viszi a karavánt és egy fregatt is kíséri majd. A 
galleonok nevei: Cosedra, Tiega, Ermun, a fregatt a 
Pyarron csillaga. 

Amikor odaértetek El Hamedba, akkor 
keressétek Rilken DiMaltót. Őnála kell leadnotok 
jelentéseteket és majd ő fog további utasításokkal 
ellátni benneteket a hazaútra. 

A karavánnal komplett ellátmányt és szükség 
esetén hátas jár, de egyéb költségekre további 5 
aranyat is kaptok. Egy ajánlás: 

Csak könnyű páncélokat vigyetek. Vízbe esni 
nagy páncéllal nem egy életbiztosítás, a sivatagban 
pedig nem tudnátok elviselni. Kérdés? 

Az esetleges kérdéseket megválaszolja, majd 
megköszöni a figyelmet és 3 nap múlva találkoznak. 
Addig mindenkinek van ideje felkészülni, a cuccait 
elrakni, stb. Ha akarnak valami extrát, akkor tegyék. 

Legkésőbb a kikötő felé haladva ismét 
találkoznak Krantával. Egy tiszta pillanatában 
megkérdezi őket, hogy hova tartanak. Ha 
megmondják, akkor azt mondja, hogy: 

- Óvakodjatok a kékszeműektől! (Ez az 
amundokra vonatkozik, nem pedig a szegény 
kapitányra, akit másnap fognak megismerni.) 

Ezután visszaesik a bolondériájába. 

A kikötő, hajó: 

A kikötő tele van hajókkal, de van egy hosszú 
móló, ahol 4 hajó áll sorban, legelől a Cosedra. A 
bepakolás utolsó simításait végzik. Jelentkezés után 
Cosedra kapitány ugraszt egy matrózt, aki elkíséri 
őket a szállásukra, majd megmondja, hogy 
jelentkezzenek Branwen századosnál, aki a 
szolgálati beosztásukat elmondja. A százados egy az 
átlagos magasságú, vékony, szálkás 30-as éveiben 
járó szőke kék szemű fickó. Szimpatikus, kicsit 
engedékenyebbnek tűnik, mint az eddig megismert 
katonák. Közli a beoszást, együtt lesznek 
szolgálatban minden nap 12 órát. Egy hétig nappal, 
egy hétig éjszaka. Nappalosban kezdenek. 

10-kor elindul a konvoj, majdnem egy hétig 
semmi sem történik.  
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A vihar: 

A vihar szürkületkor csap le a hajóra és éjfélig 
tart, utána csendesedik. Addig több dologgal kell a 
kalandozóknak megküzdeni. Éppen nincsenek 
szolgálatban, lenn pihennek és megszólal a 
riadókürt. Mindenkit a fedélzetre hívnak minden 
hajón és a kapitány mutatja a viharfelhőket, majd az 
összes matrózt szolgálatba helyezi, a katonákat 
pedig a segítségükre bocsájtja. Először 
megpróbálnak elmenekülni a vihar elől. 

Teljes vitorla, a katonák fogják a köteleket, a 
matrózok fent csomóznak stb. Néhány erőpróba, 
hogy nem esnek-e el. Ha nem 20-ast dobnak, akkor 
nincs gond kivéve nagyon gyenge karaktereknél. Ott 
esetleg egy kisebb sérülés esélyes. 

Menekülni nem sikerül, a vihar beéri őket. 
Akkor gyorsan leszedik a vitorlákat. Ismét 
erőpróbák, a hánykolódó tenger miatt -2-vel. Plusz 
mindenki dobjon k10-zel. Aki 1-2-t dob az 
tengeribeteg lesz. Ezután állóképesség próbát kell 
dobni. Siker esetén a kimerültség (-4 E,Ü) 
módosítói, sikertelenség esetén az elcsigázottság (-8 
E Ü) módosítói érvényesek rá (302. oldal). 

Az elcsigázott karaktereket leviszik a raktérbe, 
ott hányhatnak nyugodtan. 

A többiek fent dolgoznak és kapaszkodnak. A 
következő dolgok történnek: 

- Leszakadó vitorla: Egy feltekert vitorla 
elszabadul. Vissza kell húzni mielőtt a vihar széttépi. 
A katonák fogják a kötelet, a matrózok fent 
rögzítenek. Erőpróba -2-vel, mert most mindenki 
oda segít be. 

- Lent néhány elszabadult hordó befogása. 
Kiborult káposztalé és büdös mindenhol. Aki rosszul 
volt, az most már aztán tényleg nagyon rosszul van a 
szagtól. 

A vihar szépen lassan éjfélre enyhül. Lehet 
pihenni. Nagy károk nincsenek, a Tiegáról egy 
matróz a vízbe esett, de sikerült megkapaszkodnia 
egy leeső fadarabban és később ki tudták halászni. 
Azóta még jobban Antohhívő lett. 

A kikötés, átpakolás: 

2 hét múlva kikötnek Equasselben, jöhet a 
kipakolás. Átrakják az árut 15 szekérre. Mindegyik 
elé két ló és mindegyik mellé 2 ember. A 100 katona 
a karavánt körbevéve követi majd. Egy részük, a 
kalandozók is kapnak egy utazó lovat. Az átpakolás 

1 napig tart, nekik nem kell résztvenniük benne, 
ez a kikötői munkások dolga. Van egy bő 
délutánjuk körbenézni a várost. 

Equassel: 

Nagyváros, a Hat Város Szövetségében a 
legnagyobb, egyfajta főváros szerepét tölti be. 
Pyarronhoz nem mérhető, de fontos gazdasági 
és kereskedelmi csomópont. Sok a dzsad és 
kicsit gyengébb a közbiztonság. Ha kocsmázni 
akarnak, akkor betévednek a Matrózok Öröme 
fogadóba. Itt mikor leülnek észreveszik, hogy 
egy kupac fickó őket nézi és közben beszélnek.  

Ha cselekednek, akkor majd kiderül mi 
lesz, ha nem, akkor az egyik fickó feláll és 
odamegy az asztalukhoz. Marconán néz az 
egyik karakterre és ennyi. Akármit csinálnak 
csak néz komolyan. Ha agresszívek lesznek, 
akkor kocsmai verekedés, ha valamelyik 
ugyanúgy elkezd visszanézni, akkor akaraterő 
próba. (neki 10-es az akaratereje+k20) Akié 
kisebb, az veszt és elröhögi magát. Erre a fickó 
is elröhögi magát és leül. A haverjai is 
röhögnek és odajönnek. 

- Helló, kik vagytok? Én Tret vagyok, ők 
pedig Sirak és Eris. Bocs a zavarásért, de van 
ez a játékunk, hogy odamegyünk idegenekhez 
marconán és megnézzük mit csinálnak. Volt 
már pár jó bunyónk, de alapvetően jó 
szórakozás lesz belőlük. Kocsmáros hozzon 
egy sört a barátaimnak! 

Ezután beszélgetés, röhögés, éneklés, stb. 
A karakterek egy jól sikerült éjjel után mennek 
haza. Esti műszakkal kezdenek a karavánon, 
úgyhogy lesz idejük aludni. Ha 
összeverekszenek akkor könnyen az őrség 
fogdájában köthetnek ki az új haverjaikkal 
együtt. 

Mérsékelt övi út: 

A városból kifelé nem sok minden 
történik. 2 nappal az indulás után egy nagyobb 
kupac lovas vágtat el mellettük. Ha 
megállítanak egyet, akkor odakiáltja, hogy 
„Enamont megtámadták!” Amikor elérnek a 
Hat Város határára egy folyó és egy kisebb 
város az ország határállomása.  
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Enamon: 

A városon látszik, hogy pár napja 
támadták meg. A város szélén pár ház 
leégve, a korábban látott katonák nagy 
erővel segédkeznek a romok 
eltakarításában. A város hídja romokban, de 
már megkezdték a helyreállítást. Ennek 
ellenére kénytelenek 2 napig itt állni, amíg 
rendbe hozzák. 

Segíthetnek, de nem kötelező. A 
szembe oldalon is van egy karaván. 
Dolgoznak ők is nagyon. Amíg épül a híd, 
addig átpakolják az árukat tevére a 
szekerekről. 

A határon túl: 

A táj fokozatosan elsivatagosodik, 
eltűnnek előbb a művelt földek, majd a 
pásztorok is. Mennek így vagy két hétig 
nagyobb események nélkül. Amik 
történnek: 

• Egy lovat megcsíp egy skorpió. Ha 
meg tudják gyógyítani az frankó (+100tp), 
ha nem, akkor az egyik katona lovát fogják 
be. A karaván gyógyítója megpróbálja. (11-
től oké) 

• Nagy ricsaj a karaván azon oldalán, 
ahol ők nincsenek, mire odaérnek éppen 
vége a harcnak. Egy Singa Hamata, egy 
óriáspók tetemét látják csak. Egy katona 
fekszik ott lebénulva. Fél óra múlva 
rendbejön, de egy nap pihenés jót fog tenni 
neki. A többiek kisebb sebekkel megúszták. 

Bejutás El Hamedbe: 

Egy dombnak a tetejéről a karaván 
elején lévők már éppen meglátják a várost, 
amikor a hátsó őrszemek támadókat 
jeleznek. A karaván vezetője azonnal 
menekülést parancsol a város felé, a 
katonákat pedig hátulra vezényli. Két 
katonát a városba küld erősítésért. Sok rabló 
támad, bő 100-an vannak. A karakterekre 1-
2 jut, az erejüktől függően. Végül a katonák 
meg tudják védeni a karavánt, bejut a 
városba. A rablók viszont lőtávolon kívül, 
de a város körül ólálkodnak. 305-ös oldal 

Dzsad rablói ide is megfelelő harcértékkel bírnak. 

El Hamed: 

Nagy, nyüzsgő, bár mostanában kicsit ijedt 
város. A rablók meglepő módon mostanában sokkal 
agresszívebbek. Támadások mindig voltak, de nem 
merészkedtek ennyire közel a városhoz. 

Egy hetet töltenek itt a karakterek, találják ki, 
mit csinálnak. Frankó város, vannak kocsmák 
ezerrel, templomok minden fontosabb népnek, 
vásárok, bazárok, jó nők. Itt nem lesz semmi, még 
egy zsebtolvaj sem, habár érződik, hogy a 
közbiztonság messze van a tökéletestől. 

Rilken DiMaltot remélhetőleg nem felejtik el 
megkeresni. Ő a palota egyik mellékszárnyában 
tevékenykedik, mint hivatalos pyarroni követ. A 
beszámolót írásban kell leadniuk, mindent 
figyelmesen meghallgat, kérdésekre válaszol. 
Készséges, de távolságtartó. A hazaútról nem mond 
sokat, külön dolgot nem ad a kalandozóknak. 

Amikor közeledik az indulás ideje, akkorra 
eltűnnek a rablók is, bár mondják, hogy azért jó 
eséllyel lesz új támadás, készüljenek. 

+200-+500tp viselkedéstől és történésektől 
függően. Ha csak ülnek a karaván mellett, akkor 
kevés TP, ha elmennek mondjuk fürdőbe, egy 
bazárba, ha megpróbálnak nőt összeszedni, akkor 
sok TP. A lényeg, hogy a karakterek érezzék, hogy 
ez egy nyüzsgő, élő város, nem pedig, hogy 
meghaljanak. Lehetőleg bajba sem kerülnek. 

Támadás és megtérés: 

Ennél a résznél a KMnek nagyon oda kell 
figyelnie, mert ez a kalandsorozat egyik 
kulcsmotívuma. A papjelöltet itt halál közeli élmény 
fogja érni, de ehhez úgy kell sebezni, hogy azért ne 
érezze magát nagyon rosszul. Inkább érezze azt, 
hogy balszerencséje van, minthogy negatívan 
kivételeznek vele. 

 
A támadás egy nappal az indulás után érkezik. 

Itt most nincsen hova menekülni, csata van. Az 
ellenségek ugyanolyanok, de dombok mögül és a 
sivatag homokjából rejtve támadnak. Ismét 1-2 
ellenség.  

Csata közben néhány íjász is előkerül. A 
papjelöltet többször eltalálják, halálosan megsebzik. 
Ez már a csata bő közepén történik. Mikor 
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összeseik, a többiek segíthetnek neki vagy 
harcolhatnak tovább. A papjelölt  halála előtt nagy 
fényt látnak és Krad egyik angyala száll le. Előbb 
stabilizálja a pszionistát, majd elűzi a rablókat. 
Utána nyom egy mass healt.  

Ez maximum fél perc, mindenki dobhat 
akaraterő próbát 30-as célszámra. Ha elrontja, akkor 
csak bámul (rablók esetében menekülés), ha sikerül, 
akkor szabadon cselekedhet, bár megrendültnek 
minősülnek. 

Miután elmenekültek a rablók, az angyal, pár 
méterrel a pszionista előtt lebegve így szól: 

Keresd a tudást és szolgált Kradot, az Istenek 
tanítóját! 

Majd a többi kalandozóhoz fordul: 
Ti pedig segítsétek a kiválasztottat! 
 
Ezután lassan elhalványul és eltűnik. Mindenki 

megdöbbenve áll, találják ki mit csinálnak. 
Az egyik halott más, mint a többi. A 

szokásosnál sokkal jobb minőségű a ruhája és 
maszkja van. Mikor leveszik a maszkját kiderül, 
hogy kék a szeme és úgy általában nagyon szép. 
Elfnek tűnik, de hozzá illő képességben jártasak 
dobhatnak 10-15 körüli célszámra. A dzsennek 
tudják, hogy amund. Ha sikerül, akkor a többiek is 
megtudják, hogy amund. Néhány dzsad hallott már 
róluk. 

A karavánfőnök elhívja őket és elmondja, 
hogy egy előző karaván is talált már amundot, de 
nem beszélnek róla, hogy ne ijesszék meg az 
embereket. Az amund a főnök volt, de a rablók nem 
tudták, hogy micsoda. Azt hitték, hogy csak egy 
külföldi. 
Változások: 

Nem tudják, de mindegyikük kapott ajándékot 
az angyaltól. 

Papjelölt: Mély Hit képesség: Amikor felveszi 
az első Pap szintjét, akkor kap +1 Kegy értéket. Ez a 
módosító 3 szintenként 1-gyel nő, tehát 4. szinten 
+2, 7. szinten +3 stb. 

A többi karakter is kap egy ajándék 
képességet. Ez az én esetemben a következő volt, de 
itt fontosabb, hogy a játékosok olyan képességet 
kapjanak, ami illik a karakterhez: 

Fejvadász: Képzett-Alapfok, 
Előadóművészetre.  

Kardművész:  A test hatalma - Alapfok 

Hazafelé: 

A sivatagban más már nem nagyon 
történik. Egyik este meglepi őket egy 
homokvihar, de túl nagy gondot nem okoz, bár 
brutálisabb mesélők nyugodtan keríthetnek ide 
elveszést, betemetés, rejtekből rablótámadást, 
bármit.  

Innen a kaland is kicsit felgyorsul. Itt már 
össze lehet csapni a végét, legyen a megtérés és 
az angyal az utolsó igazi élmény. 

Az amund folyamatos beszédtéma. Mikor 
visszaérnek Enamonba, ismét átpakolás, 
sebesültek ellátása, majd vissza a tenger felé. 

Az őrök: 

Itt az egyik este 5 őr odamegy hozzájuk 
és nekik szegezik a kérdést, hogy „Kik vagytok 
ti?” 

A karavánfőnök jól láthatóan külön kezeli 
őket és ők is klikkesednek. Na, itt találjanak ki 
valami okosat, mert nem kéne elmondaniuk, 
hogy kik ők. Az őrök nem kimondottan 
ellenségesek, bár elég határozottak. Ha az 
őrökön múlik nagyon kicsi a verekedés 
kitörésének az esélye. 

Enamon másodszor: 

Semmi nincs. Átpakolás, a város szépen 
elvan, a támadás nyomai nem is látszanak. 

Equassel másodszor: 

Egy nap késéssel érkeznek a rablók miatt, 
az átpakolás rendben megy, ha mennek 
kocsmázni, akkor ismét találkozhatnak Trettel 
és haverjaival. Tret éppen egy pár kereskedőt 
néz marconán. Ebből is röhögés lesz. 

A tenger: 

Mikor jönnek visszafelé, a kapitány 
összehívja a hajót és bejelenti, hogy úgy tűnik, 
hogy valakik dézsmálják a hajó rumkészletét. 
Amíg nem derül ki, hogy ki az, addig nincs rum 
senkinek. Azonkívül eltűnt pár apróság is, mint 
pl. gyűrűk, értékesebb tárgyak. Ha a karakterek 
nekiállnak nyomozni, akkor sem találnak 
semmit, ez egy lezáratlan dolog lesz. Nem kell 
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mindent megoldani. Időre megérkeznek 
Pyarronba. 

Pyarron: 

Jelentés, mindenféle. Krantát nem 
látják. 

Ha elmennek Peregrumhoz és 
elmondják neki az angyalos történetet 
hitetlenkedve hallgatja 

03. Ó-Pyarron  

2.-3. szintű kalandozók részére 

Bevezetés: 

Ez a kaland egy átvezetés a következő 
nagyobb horderejű események felé. Az első 
papi küldetés, amiben a főpapság a 
Kiválasztott alázatosságát, akaraterejét 
vizsgálja. Jelentős nehézség nincsen benne, 
ha a kalandozók nem mászkálnak el túl 
messze a fősodortól, akkor 2-3 óra alatt 
lazán végigjátszható. Nekünk kb. 5-6 óra 
volt. 

Alap: 

3690 nyár, Adron negyedik hava. 
Körülbelül egy hét telt el az érkezésük óta. 

Laktanya ismét: 

Peregrum Orca hívja őket. Hellyel 
kínálja őket és elmondja, hogy köszöni az 
eddigi munkát, de attól tart, hogy mostantól 
szétválnak az útjaik. A többi csapat 
továbbra is az ő és Gerum parancsnoksága 
alatt marad, de őket a Papi Szék külön 
felügyelete és parancsnoksága alá 
helyezték. Nem fejti ki az okot, de 
mindenki tudja miről van szó. Látszik rajta, 
hogy érdekelné minden plusz infó, de nem 
kérdezi meg. 

Azzal búcsúzik, hogy reméli, hogy 
majd még találkoznak a jövőben és sok 
sikert kíván a továbbiakban, valamint 
elmondja, hogy ezentúl Angus Ubar atya 
adja nekik a parancsokat. A szállásuk és 
minden a régi, csak a főnök változik. 

Legjobb, ha minél hamarabb megkeresik Krad 
katedrálisában. Kérdés van? 

 
Amennyiben a papjelölt nem Krad, hanem 

valami más Isten felé tért meg, akkor ez a rész 
értelemszerűen javítandó. Én a továbbiakban erre 
már nem térek ki. 

A Katedrális: 

Amikor belépnek, egy fiatal kispap köszönti 
őket és kérdezi miben segíthet. Mellette pár eladni 
való templomi dolog. Aranykör sárgarézből, kis 
szobrok, gyertyák, ilyesmi. Mikor megmondják kit 
keresnek a Katedrális egy távoli sarkában lévő 
párosra mutat, hogy onnan az alacsonyabb férfi 
Angus. 

A Katedrális bazinagy és természetesen 
teljesen új. Az egyik első épület volt, ami elkészült a 
városban. Krad elég fontos Pyarron számára. 
Mindenhol díszítések, szobrok, szentek, írások, 
képek vannak. Büszkén hirdeti Pyarron 
feltámadását. 

Angus Ubar egy öreg, a 70-es éveit járó, de 
szellemileg tökéletes állapotban lévő pap. Alacsony, 
aszott vénember csillogó szemekkel és fehér papi 
ruhában. Ő a Katedrális főpapja és a Papi szék Krad 
vallású tagja. Nyakában lóg Krad Szent Szimbóluma 
az Aranykör. 

Érkezésükkor üdvözli őket, közvetlen, 
barátságos. Éppen egy másik pappal beszélget akit 
bemutat. Rielon Darlathnak hívják, markáns arcú és 
fiatalabb, mint Ubar. Körülbelül 50 éves lehet, ő is 
üdvözli őket. Rielon gyorsan ott is hagyja őket, Ubar 
megköszöni a fáradozását és a kalandozókhoz fordul 
és megkérdezi miben segíthet. 

Bemutatkozás után azt mondja, hogy már várta 
őket és megkéri őket, hogy kövessék. Nem mennek 
messzire, csak az egyik mellékhajóba, ahol nincsen 
senki. Ott ránéz a papjelöltre, majd azt mondja, hogy 
meséljen el mindent, hogy hogyan történt. A történet 
után megkérdezi, hogy mit szeretne tenni, szeretné-e 
követni az utat amit Krad jelölt ki számára.  

Nemleges válasz esetén kapufa, vége a 
kalandozásnak.  Ha igent mond, akkor elmondja, 
hogy remélte, hogy így fog válaszolni és tudja, hogy 
hite mély és komolyan gondolja. Tovább kérdezi, 
hogy hogyan szeretné ezt megtenni. Szerzetesként, 
Papként vagy Paplovagként szeretné szolgálni 
Kradot? A válasz után bólint és azt mondja, hogy 
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mivel reménykedtek ebben a válaszban, ezért 
mindent előkészítettek a továbbiakra, ezért 
megkérik, hogy jelenjen meg itt Krad első havának 
első napján 3 nap múlva, hogy elkezdjék a tanulást 
aminek a vége a pappá szentelése. Megemlíti még, 
hogy egy Krad pap számára óriási megtiszteltetés 
Krad kvartjában kezdeni a tanulmányait. Ő is akkor 
kezdte 56 évvel ezelőtt még Ó-Pyarronban.  

Ezután a többiekhez fordul és azt mondja, 
hogy tudja, hogy ők is fontos szerepet kapnak majd 
az eljövendő történésekben, ezért megmondja, hogy 
bármiben segít amiben tud. Iskolákból, tanárokból 
ők is a legjobbakat kapják és az elkövetkező pár 
hónapra. 

A tanulás: 

Itt egy kicsit szétválik a banda. Tényleg 
nagyon jó ellátást kapnak és tényleg jók a tanáraik 
is. Angussal mindannyian összebarátkoznak 
megtudják, hogy Rielon Angus helyettese. Ha a 
papjelölt 10-re a többiek pedig 15-ös célszámra 
dobnak egy emberismeretet, akkor azt is megtudják, 
hogy nagyon szeretne már feljebb kerülni a 
ranglétrán, akár Angus rovására is. Jó pap és igaz 
hívő, de  túlzottan vágyik a hatalomra. 

+50TP vagy +100TP a próbától függően. 

A Felszentelés: 

Ezután szintlépés, kaszt szint felvétel, majd 
eskütétel Antoh harmadik havában. Ezután 
következik a pappá szentelés, amire nagyon sokan 
érkeznek. Itt a város jórésze is, mert mindenki 
szeretné látni az embereket, akiket Krad elhívott. A 
katonák nagyon szépen elterjesztették a hírt, így 
mire a tanulás a végére ért már mindegyikőjük 
szembesült párszor a hírnévvel. Az utcán nem 
nagyon ismerik meg őket, de a Katedrális környékén 
már párszor észrevették, hogy bámulják őket vagy 
hogy Kradról suttognak a közelükben és rövid 
imákat mormolnak. 

A felszentelés nagyon szép meg minden, 
megkapja a pap a sötétkék palástját, de az igazán 
lényeges, hogy utána, mikor már eloszlott a tömeg 
Angus odamegy hozzájuk és tanácsokat ad.  

• Legyetek szerények és ne használjátok ki 
az emberek tudatlanságát valamint a saját 
hírneveteket! Ti most már többet tudtok 
és láttatok, mint az átlagember valaha is 

fog, ezt becsüljétek meg, de ne 
használjátok rosszra, mert magasról 
lehet igazán nagyot esni! 

Majd megkéri őket, hogy jöjjenek fel vele 
most a templomtoronyba és megmondja, hogy 
nézzenek bele a távcsőbe. Egy csillagképet 
látnak, amelynek a központi csillaga elég 
halvány és az egyik jobb felső csillaga pedig 
mintha enyhén villogna. Beszéljenek róla, hogy 
mit látnak. 

Az első papi megbízatás: 

Amikor megbeszélték, akkor Angus 
megmondja nekik, hogy ez nem normális, mert 
minden csillagnak ugyanúgy kéne világítania, a 
központi csillagnak pedig erősebben, mint a 
többi. Ez a csillagkép a Délsarok, ettől keletre 
lebegett Ó-Pyarron felett az égi templom, ami 
16 éve Ó-Pyarronra zuhant. A csillagkép akkor 
is elhalványodott, de nem tulajdonítottak neki 
jelentőséget és ezt a hibát most nem akarják 
megint elkövetni. Meg kell találniuk a Codex 
Starsa Enigie-t. Ez magyarázza el a csillagkép 
változásainak az értelmezését. Sajnos a könyv a 
Kódextárban volt Pyarron pusztulásánál, így 
nem lesz könnyű megtalálni, de el kell menniük 
és meg kell próbálniuk. Többen próbálták már 
megtalálni, de a szerzetesen nem adták oda 
senkinek és nem is segítettek senkinek. Talán 
nekik majd segítenek, hátha a kiválasztottság 
meghatja őket. Erőszakot tilos alkalmazniuk, de 
azon kívül minden áron meg kell szerezni a 
könyvet. Biztosan nem pusztult el, mert 
mágikus, így sebezhetetlen. Lehet, hogy 
Pyarron sorsa függ a könyvön, főleg most a 
Dúlás után. Van pár napjuk felkészülni, de 
legkésőbb 3 nap múlva indulnak Ó-Pyarronba. 
3 aranyat kapnak fejenként a költségekre. 

Indulás: 

Kapnak utazó lovakat, ezekkel gyorsabb 
lesz az út, de a 600 mérföldes út így sem lesz 
rövid. Kétszer egy hónap az út plusz amit ott 
töltenek. Nem kell sietniük. 
Lankont 

Kisváros Pyarron közelében. Semmi 
különös, két nap alatt érnek ide. Amint 
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elhagyják, egy tóvidék mellett haladnak el 
az erdőben. Végig erdő van. 
Leuseura 

az első hét végére érnek ide. Az 
utolsó tó mellett épült város. Innen már 
csak az erdő marad. 
Beor 

nagyváros, majdnem félút. A távolban 
erdők veszik körül, de maga a város nem 
erdőben van. Majdnem két hét alatt érnek 
ide. Több, mint 10000 lakos. Minden van. 
Megéri pihenni pár napot, elég jól állnak 
idővel. 
Siunames 

második hétvége. Beortól idáig 
síkságon jönnek, nem nagyon vannak fák. 
Találkoznak olykor pásztorokkal, legeltető 
parasztokkal. Ha akarják, beszélhetnek 
velük. Mikor innen továbbmennek, az 
erdőbe beérve rablók támadnak rájuk. 

Rablók! 

Fákról ugrálnak le, hatan vannak. Az 
egyikük lehet a főnök, a többi egyszerű 
rabló. Egyszerű 2. szintű fegyverforgatók. 

Rabló 
Ember – Fegyverforgató 2 
Erő 14 (+2) Ügy 12 (+1) Áks 14 (+2) 

Int 8 (-1) Aka 10 (0) Kar 9 (-1) 
Ellenállások: Fiz: 14 Ment: 10 Aszt: 9 
Ép: 14 
Fp: 16 
Ké: 3 
Alap Té: 2 
Fegyveres Té: 4 
Közelharci Vé: 13+2=15 
Távolsági Vé: 11+2=13 
 
Fegyver: Rövidkard – d8+2 és 

alkarvédő. Mindegyikőjüknek az 
alkarvédőjébe bele van vésve a neve és 
néhány nagyobb cselekedete valamint hogy 
hányadiknak csatlakoztak a csapathoz. /10 a 
vége, tehát tízen vannak. Ha jobban átnézik, 
akkor kiderül, hogy már csak voltak 10-en. 
Összesen hatan maradtak, őket meg most 
vágták le. Az alkarvédőkön 1/10 3/10 4/10 
6/10 9/10 10/10 van. A 10-nél 

hamarabbiaknál áthúzások javítások vannak. Rajta 
van még az elesett bajtársak neve is. 

 
Sauem 

harmadik hétvége előtt érnek ide. Itt 
találkoznak egy Krad lovaggal egy 
útkereszteződésben. Az Ördögnyelv helység felé 
tart, mert úgy hallotta, hogy ott van egy kolostor, 
amit még a Dúlásban feldúltak az orkok. Azt 
szeretné átnézni és tudás után kutatni benne. Duris 
Gahonarnak hívják, ha van valakinek valami 
földrajzzal vagy nyelvészettel kapcsolatos 
képzettsége (célszám 20), akkor a nevéből 
megtudhatják, hogy Abaszisz a szülőföldje. 
Erlant 

harmadik hétvége. Erlant elhagyva felérnek 
egy domb tetejére és óriási Byzoncsorda megy el a 
távolban. Kicsit elhagyatottabb itt a táj, de látszik, 
hogy valaha jobban kihasznált volt. Egy elég nagy 
kereskedelmi kikötő van a város szélénél. 
Közelednek Ó-Pyarronhoz. Egy hídon túl meg is 
látják. 
Ó-Pyarron 

Kicsivel az első hónap letelte előtt érnek ide.  
Látszik az egykori nagyság, de a város nagy 

része romokban hever, a belső részen pedig óriási 
falak mögött élnek a szerzetesek. Ott dolgoznak, bár 
földjeik, kertjeik az egykori közparkok területén 
vannak. Önellátásra rendezkedtek be, nem tartják a 
kapcsolatot a külvilággal, bár nem zavarják el az 
érkezőket. 

Mikor a kapuhoz jutnak egy szerzetes őrzi és 
kérésre beengedi őket. Megmondja, hogy hol 
találják a főszerzetest, majd visszatér a figyeléshez. 
A főszerzetes egy felújított házban lakik, szerény, de 
jó körülmények között. Háza nem kirívó a többieké 
közül. Sötét árnyalatú ruhát visel, nagyon öreg, 
legalább 90 éves. Nehezen mozog és beszél, de 
korához képest nincsen annyira rossz állapotban. Két 
fiatalabb szerzetes segíti a mindennapjait, ők mindig 
vele vannak. 

Eleinte nem nagyon együttműködő, de hamar 
megenyhül. Főleg, ha a kiválasztottságot 
megemlítik. Jó ember, de elege van a 
kincskeresőkből. Egy kisebb meggyőzés után 
beleegyezik, hogy segít. (célszám 10) Miután 
megmondják mit akarnak, kiküldi várni őket egy 
órát, amíg átnézik a listát, amin az eddig megtalált 
könyveket katalogizálták. Kiderül, hogy nincs náluk 
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a könyv. Egy még feltáratlan romkupacban lehet, 
mert még egy része van a városnak ahol régi 
könyvek lehetnek. Ők már többet feltártak, most 
azokat rendszerezik és mentik. 

Szívesen venné, ha odamennének, de a 
főszerzetes azt mondja, hogy ha találnak valami 
értékeset, akkor szeretnék, ha ők is választhatnának 
valamit. Ha beleegyeznek, akkor kapnak egy leírást, 
hogy nagyjából hol keressék a könyvet. Kapnak 
mellé még fejenként egy ásót is. Arra biztosan 
szükség lesz, valamint ha kérnek, akkor pár napra 
való ennivalót is, de bármikor visszatérhetnek. 

Az ásás: 

Megtalálják a szerzetesek által leírt területet és 
itt tényleg ásás lesz. A környéken minden romos. 
Látszik Ó-Pyarron régi nagysága, de valami 
iszonyatos módon le van pusztulva minden.  

A helyszín egy régi nagy épület romja. Óriási 
márvány és kőtömbök mindenfelé, a kb. 15 méter 
magas épület tetejének az egyik oldala egészben 
maradt és az fedi be majdnem az egész romkupacot. 
Ezt megmozdítaniuk lehetetlen, így marad az épület 
melletti leásás, majd onnan való bejutás a rom alá. A 
szerzetesek szerint a könyvtár valahol az épület 
alagsorában volt, ami jó eséllyel érintetlen. 

Több napon keresztül dolgoznak, lassan 
haladnak a törmeléktől. A környéken van egy régi 
közkút, abból van vizük, de keserves munka. Jópár 
napja dolgoznak, mikor egy kutya jelenik meg és 
hamarosan a többi haverja is. Támadnak. Ha 
megdobja valaki a Hallgatózás próbáját 15-re, akkor 
páncélt is tudnak venni, különben nem. 7 kutya jön, 
nem erősek, de sokan vannak.  

Vadkutyák: 

Erő 14 (+2) Ügy 14 (+2) Áks 16 (+3) Int 3 () 
Aka 3 () Kar 3 () 

Ellenállások: Fiz: 7  Ment: 5  Aszt: 5 
Ép: 10 
Fp: 12 
Ké: 4 
Alap Té: 1 
Fegyveres Té: 2 
Közelharci Vé: 14 
Távolsági Vé: 12 
Fegyver: Karom d6+2 
 

Ha legyőzték őket, akkor folytatódhat az 
ásás. Másnap észrevesznek egy macskát. 
Nagyon barátságos és tényleg jó fej. Ha nem 
zavarják el, akkor innentől kezdve követi őket. 
Jópofa és idővel majd a hatodik érzékére is 
tudnak hagyatkozni. Ha elkergetik akkor így 
jártak. 

5 nap ásás után beszakadnak egy vízzel 
eléggé eláztatott kisebb alagútrendszerbe, lent 
több könyvet is találnak. 4 használható van, 
valamint jópár szétázott. Azok 
használhatatlanok, érintésre szétmállnak, de 
amit találnak azok mágikusan védettek, így 
sértetlenek. 

Az 1. amit kerestek. A Codex Starsa 
Enigie 

A 2. egy Krad paplovag utazásait meséli 
el az Ekbir sivatagban. 

A 3. egy ismeretlen nyelven (Kyr) írodott 
könyv. Csak szöveg, bár tüzetesebb 
átvizsgálásra kideríthetik, hogy a most használt 
számoknak az ősei vannak benne időközönként, 
mintha valami napló lenne. Kyr ismerettel 
kiderül, hogy egy régi Kyr nemesi család több 
generációnyi történetét meséli el. Ezt választják 
majd a szerzetesek. 

A 4. könyvben ópyarroniul írt varázslatok 
vannak, varázsjelekkel. Többezer éves könyv 
lehet, 2. szinten érthetik az írást, de jobb, ha 
nem próbálkoznak vele. 

Mikor kijönnek, észreveszik, hogy a 
vízben több (d6+2) pióca is rájuk tapadt. Ha 
nekik nincs sebgyógyításuk vagy valami 
hasonló képességük (célszám: 20), akkor a 
szerzetesek leszedik őket vagy d6/2 sebzéssel 
leszedhetik őket. Ebben az esetben leszedett 
pióca*10% esély fertőzésre. Ha fertőződnek, 
akkor hazafelé 1 hétig elég gyengén van a 
karakter. Általános rosszullét, túléli. 

Ha megvannak, hazavihetik a többit. Ha 
nem akarják odaadni a könyvet, akkor a 
szerzetesek azt is megértik, nem állnak neki 
hisztizni. Elszomorodnak, az Istenek bocsánatát 
kérik rájuk, majd kérik őket, hogy távozzanak. 

Hazaút: 

Ha megadták a szerzeteseknek a 
könyvüket, akkor rákérdeznek tűlük, hogy 
hogyan akarnak hazatérni, majd ajánlják nekik 
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a hajózást. Innen nem indul hajó, de 
Erlantból igen. Szerintük meg kéne 
próbálni, mert sokkal gyorsabb, mint 
gyalog, persze pénzbe kerül. 4 ezüst/ fő, 
nem drága. Ezért mindenkinek saját kabinja 
van, a kajáért fizetni kell. 

Persze választhatják a gyalogos 
hazautat is. Mindkét esetben 
eseménytelenül telik, csak gyalog 1 hónap, 
hajóval pedig 2 hét alatt hazaérnek. Ha 
hajóznak, akkor az, aki tengeribeteg volt a 
viharban, az itt is dobjon állóképesség 
próbát 15-ös célszámra. Ha bukja, akkor itt 
is néha rosszul van. Akinek piócafertőzése 
van, az szintén. Ha valakinek minden 
összejön, az kurvarosszul van egész úton és 
még hazaérkezés után is gyógyul 3 napig. 

Hazaérés: 

Angus örömmel fogadja őket, kéri a 
jelentést és meghallgatja őket az útjukról. 
Megköszöni a segítséget és elvonul a 
könyveket tanulmányozni. Majd még hívják 
őket, most szünet. 

04. Shadoni viszály 

3.-4. szintű kalandozók részére 

Bevezető: 

Ez a kaland a 3691-es shadoni 
trónviszályba keveri bele a kalandozókat. A 
hivatalos ynevi történelem szerint 
Pentangelin hercegnő nyert végül, de a 
kalandozóknak lehetőségük van változtatni 
ezen. A játékidő ideális esetben 3-4 óra. 

Alap: 

3691 Kyel első hava, a Teremtő 
akarat ünnepe. A szokások szerint ez egy 3 
napos ünnep Kyel havának a közepén, de 
ezúttal a hivatalos városmegnyitó (Új-
Pyarront hivatalosan 3691-ben nyitották 
meg) miatt két hétig tart. Pyarronban több 
látványosság is van. Vásárok, ájtatosságok, 
mutatványosok. Munka kevés, mindenki 
készül az új évre. 

• A papnak elmélkedéseken, böjtön kell 
részt vennie. 

• A többieknek szabadprogram, de ha 
van családjuk, valami barátjuk, 
kapcsolatuk, akkor azoknak ki lehet 
találni egy kis pótcselekvést. A cél, 
hogy erősítsük a karakterek 
Pyarronszeretetét. 

Angus: 

Eltelik az ünnep, kipihenik, elvannak, majd 
Darton 2. havában Angus hivatja őket a papon 
keresztül.  Mikor odaérnek, akkor a szobájában 
beszélni kezd: 

Nagyon jól indult az év, de sajnos a folytatás 
nem ígérkezik ennyire jónak. Három, számunkra 
kellemetlen esemény is történt, történik jelenleg. 
Először is a sivatagból nyugtalanító hírek érkeznek, 
bár nem nagyon tudunk velük mit kezdeni. 
Másodsorban úgy tűnik, hogy újabb Zászlóháború 
van kialakulóban. Ez lesz a 14. Még nem tudunk 
sokat, de ha beigazolódnak félelmeink és Toron 
támadni fog, akkor készüljetek, hogy utatok 
hamarosan Északra visz. 

Azonban nem ezért hivattalak benneteket. Van 
egy sokkal sürgetőbb és veszélyesebb helyzet is 
számunkra. Mielőtt belekezdek, van kérdésetek? 

Ha valamelyikük rákérdez a Codex Starsa 
Enigieben talált információkra, akkor szívesen 
válaszol bármire. Persze elmondja, hogy amiket 
most hallanak, az szigorúan titkos, senkinek nem 
mondhatják. Az északi helyzetről nem sokat tud, a 
Taba-el-Ibaráról viszont szívesen mesél. Ha nincs 
kérdés vagy végeztek, akkor folytatja. 
• Evendil Bel Corma shadoni király meghalt az év 

első hetében. Már jó ideje beteg volt így várható 
volt, de nagy gond, hogy nincs egyenesági 
leszármazottja és ami még nagyobb gond, hogy 
nem is nevezett meg egyértelműen senkit, akit 
maga után szívesen látna a trónon. Élete 
alkonyán mentális egészsége is megromlott, így 
Theon Bel Estesso uralkodóherceg vette át a 
régensi feladatot, amit most nem akar visszaadni. 
Van viszont egy oldalági nőörökös, Pentangelin 
Bel Corma, aki bizonyos ősi törvények szerint 
igényt támasztott a trónra. A trónviszály kitört, 
itt kéne megfigyelői szerepet vállalnatok és 
Pyarron számára a legmegfelelőbb mederbe 
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terelni az eseményeket. Eddig kérdés? Ha nincs, 
akkor adok egy kis történeti visszatekintést. 

• A királyi család vérvonala a Psz. 1200-as évekig 
visszavezethető, így tulajdonképpen Ynev 
legrégebbi uralkodócsaládjáról van szó. A Bel 
Corma család és a shadoni királyi cím olyannyira 
összefonódott, hogy a shadoni közember 
számára eddig elválaszthatatlannak tűnt. 

• A Bel Estesso család uralkodóhercegi rangja 
szintén a régmúlt időkre nyúlik vissza. A 16.-17. 
szűzadban volt Shadon eddigi leghosszabb 
belviszálya, amikor a Bel Estesso család és a Bel 
Cormák küzdöttek a trónért. Végül a királyi 
család győzött, de csak kompromisszummal 
tudta biztosítani a békét. Azóta Shadon 
másodlagos hatalma a Bel Estesso 
uralkodóhercegi család. A századok folyamán 
ellensúly szerepét töltötték be a politikában, de 
az esetek zömében hű támaszai voltak a királyi 
családnak. Egyfajta konstruktív ellenzéki 
szerepet töltöttek be. Most viszont úgy érezte 
Theon, hogy ideje megszerezni az igazi 
hatalmat. 

• Mindkét család Pyarronbarátnak minősül, így 
nincs túl nagy rizikó a küldetésükben, de a jelen 
helyzetben fontos, hogy ez a viszály mihamarabb 
véget érjen. Shadon segítségére komoly szükség 
van a délvidék egyensúlyának fenntartásához. 

• Van még egy harmadik erő is, a papság. A 
papság támogatása nélkül nem lehet Shadont 
uralni. Jelenleg Ezüstfehér Eromo az egyház 
feje, ő kérte Pyarrontól a független 
megfigyelőket, mert fél a viszály 
elmérgesedésétől és reméli, hogy talán így 
sikerül gyorsan pontot tenni az ügy végére. 

• Ha nincs kérdés, akkor a többé-kevésbé pontos 
küldetés: 

Nincsen annyi konkrétum, mint eddig, oda kell 
menni, megfigyelni, amennyiben lehetséges, akkor 
elkerülni a vérontást és szükség esetén a papságnak 
a segítségére lenni és a számukra tanácsokkal 
szolgálni és így manipulálni a helyzetet egy békés 
végkifejlet felé. 

Egy tanács: 

Shadonban még a jövevények sem imádhanak 
nyíltan más istent. A mágia gyakorlása tiltott. Ez 
alól csak a Domvik papok kivételek. A fekete mágiát 
használókat halállal, az egyéb mágiát használókat 

büntetéssel sújtják. Valószínűleg veletek kicsit 
elnézőbbek lesznek, de ne feszítsétek túl a húrt. 
Nem kell nagyon sietni, de legkésőbb egy héten 
belül induljanak. A térkapuhálózaton keresztül 
menjetek.  

Ekkor előhúz pár papírt és az első 
néhányat odaadja: 

Mivel a jövőben valószínűleg sokat 
fogják használni, ezért kaptok egy-egy 
korlátlan utazásra feljogosító, a Papi Szék által 
lepecsételt dokumentumot. Ezzel soron kívül, 
felmutatásra bármikor utazhatnak Pyarron és 
szövetségesei által birtokolt kapukon keresztül. 
Mágiával hozzájuk van kötve, ha 1 mérföldnél 
messzebb kerülnek tőle, akkor megsemmisíti 
magát a dokumentum. 

Sok szerencsét, ha átérnek Shadonba, 
akkor a következő dokumentummal – itt 
elővesz egy másikat – keressétek Ezüstfehér 
Eromo-t. Az útra kapnak 5 arany költőpénzt, ha 
megérkeznek, megkapják első éves fizetésüket. 
Holnap reggel induljanak. 

Miután leléptek készüjenek fel és másnap 
reggel 8 körül indulás a Kapuk Teréről.  

Shadon: 

Másnap a Kapuk terén nagy tolongás, sok 
ember, ők tényleg soron kívül mehetnek a saját 
kapujukhoz (kábé olyan, mint egy 
diplomatarendszám és egy diplomataútlevél). A 
varázslók még meg is hajolnak előttük. A 
kapun túl látják a Shadoni Kapuk terét. 
Átérnek, egy kisebb kimerültséget éreznek, de 
az hamar elmúlik. Érdekes az itteni tér, mert 
sokkal kevesebb kapu van, kisebb forgalom és 
papok felügyelik a közlekedést.  

Itt már kicsit később van, olyan 11 körül, 
kérik tőlük a kapupénzt, 5 arany. Mikor 
felmutatják a papírjukat, akkor felírják a papír 
számát, majd egy biccentéssel továbbengedik 
őket. Mehetnek a Eromohoz. Egyelőre nem 
tudják, hogy hol van, ha otthon nem kérdezték 
meg, akkor itt bármelyik pap megmondja a 
téren. A téren levő papok beszélnek közöst, a 
közemberek csak shadonit. 
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Eromo: 

Akárhogy is jutnak el hozzá, Eromo a 
palotában van egy díszes tárgyalószobában, 
ahol éppen az aznapi tárgyalást készíti 
elő.Amikor megszólítják, elég 
fennhéjjázóan beszél, de mikor 
megmondják kicsodák, akkor sokkal 
közvetlenebb lesz. Folyamatosan látszik 
rajta, hogy sokkal felsőbbrendűnek érzi 
magát, de igyekszik nem mutatni. 
Emberismeretet dobhatnak rá (10-es 
célszám). 

- Éppen időben érkeztetek! 
Hamarosan kezdődik a tárgyalás 
következő része, szeretném, ha ti is 
megnéznétek és segítenétek a 
lefolytatásában, ha szükséges. Én mint 
egy közvetítő vagyok itt, remélem 
sikerül jobb belátásra bírni a feleket és 
Shadon érdekében megegyezésre 
jutunk. 

Ez már a tárgyalások harmadik napja 
és még semmit sem haladtunk, de tegnap 
mintha már látszott volna valami 
kompromisszumkészség mindkét részről. 
Érdekelnek benneteket a részletek? 

Ha igen, akkor a következőket 
mondja el: 

- A probléma alapját talán már 
ismeritek. Evendil Bel Corma meghalt 
és nincs utód. Egyenesági leszármazott 
nincsen és nincs egyértelműen kijelölt 
utód sem. Viszont a király élete végén 
egy elborult pillanatában Theon 
uralkodóherceget saját fiának hitte, aki 
egy déli barbárokkal folytatott harc 
során esett el és őt tette meg utódjává. 
Ő ezt szívesen elfogadta és azóta is azt 
hangoztatja, hogy a király mindvégig 
tiszta elmével tette meg utódjává. Ezt 
persze Pentangelin hercegnő, a király 
egy oldalági rokona nem ismeri el és ő 
maga foglalná el a trónt. Erre egy majd 
2 évezredes törvény adja neki a 
jogalapot, ami szerint a legközelebbi 
ágnak a legidősebb tagját illeti a trón. 
Pentangelin hercegnő már több éve 
tudatosan készül a kormányzásra, ezért 
ez a mostani vita számára rendkívül 

kellemetlen. Ennek megfelelően nem is 
akar róla tudomást venni, pedig ezzel 
súlyosbítja a helyzetet, mert az idő 
halad, a hatalom nem nála van és 
Theont egyre inkább elfogadják a 
nemesek, mint uralkodót. Na de ide is 
ért Theon uralkodóherceg, a tárgyalás 
után majd még beszélnünk kell! 

Belép a herceg a szobába három fős 
kiséretével együtt. Ugyanazon az ajtón lép be, mint a 
kalandozók. Magas, erős, karizmatikus, szimpatikus 
jelenség. Olyan, akit az emberek szó nélkül 
követnek akárhová. A bent lévők meghajolnak, a 
szolgák térdre ereszkednek, de a herceg erre nem tart 
igényt. Hangja, mély, zengő, illik a megjelenéséhez.  

Eromohoz lép, köszönti, a kalandozók felé 
biccent, de nem nagyon vesz róluk tudomást. 
Beszélnek egy kicsit Shadoniul, majd leül az asztal 
egyik szélére. 

Eromo megmutatja, hogy hol legyenek a 
tárgyalás alatt és egy szolgát ad melléjük, aki majd 
fordít nekik és kéri őket, hogy egyelőre csak 
figyeljenek és értsék meg a helyzetet. Utána majd 
beszélnek. Kicsivel később Pentangelin is 
megérkezik a széke mögötti ajtón keresztül tíz 
testőrével. Az egyik első kísérője elkiáltja magát: 

- Térdre a királynő előtt! 
Mese nincs, térdelni kell. Ha valamelyik 

kalandozó vonakodik Eromo egyértelműen 
tudomására hozza, hogy nem kéne. Ha valaki 
mégsem térdel, akkor az rövidtávon shadoni 
tömlöcben várja az ítéletet és ebben az esetben: 
Kalandod itt véget ért.  

Ha mindenki letérdelt, a királynő szó nélkül 
leül. 30-as éveinek a közepén, végén járhat. Nagy, 
drága ruhában van, arca mutatja az évezredes 
nemesség vonásait. Szép, de hideg szépség. Szőke 
hajú, vékony nő. Látszik rajta, hogy számára ez csak 
kényszerűség. 

Az ülésrend a következő: 

 



MAGUS                                                           Pyarroni különítmény - Kalandmodul                                         Kalandozok.hu 

18 
 

 

A tárgyalás: 

Eromo a közvetítő és a tárgyalást vezető 
szerepét tölti be. Igyekszik a feleket csillapítani, 
kompromisszumokra bírni őket. A segítségükre 
adott fordító néha lemarad néha kihagy részeket, de 
azt ők is észreveszik, hogy a tárgyalás 
meglehetősem hevesen telik. A fordító egyes 
kifejezéseket nem fordít le, az uralkodóherceg és a 
királynő direktben beszélnek egymáshoz. Zömében 
a saját igazukat bizonygatják (Meg kell tartanunk a 
király végső akaratát - Jogom van az uralkodáshoz), 
de az kiderül, hogy a királynőnek erősebb a 
jogalapja, az uralkodóherceg viszont több 
támogatóval bír.  

 
A tárgyalás azzal végződik 20 perc elteltével, 

hogy a királynő egy jól érezhetően becsmérlő 
beszólást követően kiviharzik a teremből, mire az 
uralkodóherceg is elmormol a bajsza alatt egy 
bazmeget. Majd feláll és ő is kimegy a mögötte lévő 
ajtón. Eromo próbálja tartóztatni őket, sikertelenül. 

Mikor a felek leléptek, Eromo leroskad a 
székbe, a fejét fogja és Shadoniul morog valamit. 
Pár másodperc múlva azonban felkel, a 
kalandozókra néz és így szól: 

• Most már van időnk beszélgetni. 
• Hellyel kínálja őket, beszél egy szolgával és 

folytatja. 
• Hamarosan megérkezik az ebéd is. Terv 

szerint együtt ebédeltünk volna az 
uralkodókkal (itt kicsit elhúzza a száját), de 
így alakult. 

Az ebéd megérkezik, lehet beszélgetni. Az 
ebéd közben ő is kérdez, beszél: 

• Szerintetek melyikük lenne az alkalmasabb? 
• Mit gondoltok az uralkodóheregről / 

hercegnőről? 
• Ízlik az étel? 
• Pyarronban biztosan nincs ilyen. Mennyire 

felvilágosultabb is a papságra hagyni az 
uralkodást. 

• Meg kéne látogatni az uralkodóherceget / 
hercegnőt este egy kis beszélgetésre. Lehet, 
hogy segítene az ügyön egy kis egyenkénti 
rábeszélés. Eljöttök? 

Ha igen, akkor este 8-ra értük mennek a 
szállásukra. Ha nem, akkor reggel 10-kor itt 
folytatódnak a tárgyalások. Ez után szól egy 
szolgának, aki elkíséri őket a szállásra. 

1 óra: 

Útközben látják, hogy ünnep van itt is. 
Hideg van, de az emberek így is kint táncolnak 
az utcán. A szolga tört közös nyelven elmondja, 
hogy itt is az új évet ünneplik. Ajánlja is nekik, 
hogy jöjjenek és táncoljanak ők is. Biztosan 
élvezni fogják. Ő biztosan itt lesz a családjával. 

A szállásuk a palota mellett van egy elég 
jó fogadóban. Egy lakosztályt kapnak, 
mindegyikük külön szobában, de egy 
lakrészben. Lepakolnak, kitalálhatják mit 
csináljanak. Lent a fogadóban nagy a nyüzsi, 
kint a városban szintén. Vétek lenne bent 
maradni. Ha van bulizósabb kalandozó, az 
biztosan nem akar kimaradni a mulatságból. 

Ha a fogadóban iszogatnak egy kicsit, 
akkor nagyon jó buli kerekedik.  Többször 
meghívják őket, haverkodnak, beszélgetnek. 
Tanulnak shadoni kártyajátékot, pénzben is 
játszhatnak, max 10 réz cserél gazdát. 
Kombinált ügyesség és intelligenciapróbákkal 
el tudják dönteni. 

Kint a városban szintén évnyitó ünnepek 
vannak. Őket is táncba viszik, fognak egy kis 
zsebtolvaj gyereket, ha megdobják az 
ügyességpróbájukat. Ha nem, akkor egyik 
kalandozónak eltűnik pár reze, ezüstje. 

5 óra: 

Nagy zajra figyelnek fel. Kint, a palota 
előtt egy fáklyás tömeg élteti a királynőt és 
követeli az uralkodóherceg lemondását. 
Hamarosan megjelenik pár ellentétes 
véleményen lévő és általános tüntetés és 
lázongás lesz a szimpátiatüntetésből. Pár részeg 
a fő hangadó. A két csoport egymásnak esik, 
tömegverekedés alakul ki. A palotából katonák 
törnek ki és pillanatokon belül szétverik a 
tömeget. Halottak nincsenek, de súlyos sérült 
több is. Ők megússzák, ha menekülnek, ha 
ellenállnak, akkor őket is beviszik. Rossz 
esetben harcolni kezdenek a katonákkal, akik 
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képzett fegyverforgatók. Többen vannak, 
mint amivel el tudnak bánni. 

Katona: 
Ember – Fegyverforgató 4 
Erő 16 (+3) Ügy 12 (+1) Áks 14 (+2) 

Int 8 (-1) Aka 10 (0) Kar 9 (-1) 
Ellenállások: Fiz: 16 Ment: 10 Aszt: 9 
Ép: 14 
Fp: 34 
Ké: 3 
Alap Té: 4 
Fegyveres Té: 7 
Közelharci Vé: 13+3=16 
Távolsági Vé: 11+3=14 
Fegyver: Bunkósbot: d6+3 Ha nagyon 

ellenállnak, akkor  
Egykezes buzogány : d8+3 
Pajzs: Kis fapajzs: +3 VÉ 
Páncél: Láncing: SFÉ: 3 
 
Valahogy megoldódik a probléma. 

Normál esetben visszatérnek a szállásukra 
és nem vitetik be magukat szétveretve a 
börtönbe. 

6 óra: 

Lent a kocsmában összefuthatnak egy 
pyarroni kereskedővel. Lehet nála érdekes 
dolgokat vásárolni. Főleg jó minőségű 
ruhákat, de kínál egy kis szobrot is. Egy 
faragott kő sárkányszobor, láthatólag 
nagyon régi. Majd 3795-ben történni fog 
vele valami. Mágiát nem sugároz, (50E-s 
leplezés van rajta) sima szépen megmunkált 
szobornak tűnik. Nagyon masszívnak tűnik, 
de igazából is elpusztíthatatlan. 2 aranyat 
kér érte, elméletileg egy paraszt találta 
valahol itt a környéken. 

8 óra: 

Jön értük egy másik szolga pár perc 
késéssel és elkíséri őket a palotába 
Eromohoz. Útközben, mikor a palotakerten 
haladnak át, pár bajvívó köszörüli rajtuk a 
nyelvét. Szót emelnek pyarroni 
felmenőikre, barbarizmusukra, csökkent 
intelligenciájukra. A szolga nem törődik 
velük. 

A látogatás: 

Megérkeznek Eromohoz, aki attól függően, 
hogy ki volt számukra a szimpatikusabb, dönt és őt 
látogatják meg. Mondja, hogy már mindent 
elintézett, várják őket. Előbb a szimpatikus félhez, 
majd a másikhoz mennek. 

(Ez a beszélgetés nagyon fontos, mert ezzel a 
döntésükkel oldalt választanak. Eromo mindenképen 
döntést csikar ki belőlük, hogy szerintük ki lenne a 
jobb uralkodó. Mikor egyértelműen döntést hoztak, 
mehet tovább a kaland.) 

Amikor odaérnek, fogadják őket. Az 
uralkodóhercegnél szívélyesebben, a királynőnél 
hűvösebben. Eromo igyekszik kipuhatolni a 
gondolatokat, motivációkat, esetleg javaslatokat is 
ad, a karakterek pedig szintén beavatkozhatnak.  

 
Az uralkodóhercegnél a fő mondanivaló: 

• Lemondhatna, mert a királynőnek 
erősebb a jogalapja. 

• Nem szolgálja Shadon érdekét a 
viszály. 

• Pontosan kikérdezi a király utolsó 
óráit. 

• Vegye el feleségül a királynőt. 
A királynőnél a fő mondanivaló: 

• Az uralkodóherceg jó uralkodó lenne. 
Menjen hozzá. 

• Népszerűségi kérdések, vegye 
komolyan a problémát. 

• Hogyan kívánja megoldani ezt a 
viszályt? 

 
Miközben a számukra szimpatikusabb jelölttel 

megy a beszélgetés, berúgják az ajtót és fegyveresek 
rontanak a királynőre / uralkodóhercegre és 
testőrségére. A királynőt / uralkodóherceget 
kimentik, de a csata marad. Eromo hátrébb vonul és 
próbálja legyűrni a támadókat. 10 fegyveres érkezik, 
ebből 3 a kalandozóké. Láthatólag a főnök, egy 
feketébe öltözött izmos fickó maszkban, valamint 
két közkatona. 

Theadon / Pentas 

Ember – Fegyverforgató 3 Harcos 4 
Erő 16 (+3) Ügy 13 (+1) Áks 14 (+2) Int 10 

(0) Aka 10 (0) Kar 14 (+2) 
Ellenállások: Fiz: 16 Ment: 12 Aszt: 14 
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Ép: 18 16 13 10 4 0  
Fp: 54 – 44, 36, 29 24 19 18 15 10 4 -2 
Ké: 6 
Alap Té: 6 
Fegyveres Té: 13 
Közelharci Vé: 17 +2 kitérés 
Távolsági Vé: 15 
Fegyver: Kétkezes buzogány: 2d10+6 +1TÉ 
Páncél: Nagyon jó sodronying: SFÉ:5 
Fegyverforgatás – Mesterfok +2 TÉ 
Kitérés + 2 VÉ +2 Sebzés 
Könnyűvért viselet 
Katona: 
Ember – Fegyverforgató 4 
Erő 16 (+3) Ügy 12 (+1) Áks 14 (+2) Int 8 (-1) 

Aka 10 (0) Kar 9 (-1) 
Ellenállások: Fiz: 16 Ment: 10 Aszt: 9 
Ép: 14 
Fp: 34 
 
Ké: 3 
Alap Té: 4 
Fegyveres Té: 7 
Közelharci Vé: 13+3=16 
Távolsági Vé: 11+3=14 
Fegyver: Egykezes buzogány: d8+3 
Pajzs: Kis fapajzs: +3 VÉ 
Páncél: Láncing: SFÉ: 3 
 
Eromo a csata után leveszi a maszkot a 

főnökről és kiderül, hogy a királynő / 
uralkodóherceg öccsét ölték meg a megmentés 
közben. Teljesen lesápad, ismét shadoniul morog 
maga elé, majd azt mondja, hogy menjenek. 
Miközben kilépnek, Eromo beszél pár szolgával és 
mire lelépnek, addigra nyüzsög a szoba papoktól és 
szolgáktól. A kalandozók Eromo lakosztályába 
mennek. 

Eromo megköszöni a védelmet és sajnálatát 
fejezi ki az események ilyen  szerencsétlen alakulása 
miatt. Azt mondja, hogy most már szinte bizonyos a 
polgárháború, így kéri őket, hogy most vonuljanak 
vissza szállásukra és holnap 10-kor legyenek 
szívesek elhagyni az országot a saját érdekükben. 
Természetesen kapnak kíséretet, mind estére, mind 
pedig a hazaútig vezető térkapuig.  
Az este: 

A visszamenetel és az este eseménytelen, bár 
többször gyanús zajokra ébrednek. Sok őr vigyáz 
rájuk. Soha nem találnak semmit, elég idegesek. 

Esetleg asztrálpróbák, kisebb félelemből adódó 
negatív módosítókra. 
Reggel: 

8-kor megjelenik a tegnapi kötözködő 
bajvívó és egy öregebb nemes. A bajvívó 
bocsánatot kér, majd az apja is. Elmondja, hogy 
a tegnapi kísérő szolga emelt panaszt és emiatt 
van most itt. Nem szeretné, ha ez alapján 
ítélnék meg a fiát vagy Shadont. Láthatólag 
nincs képben a tegnapi történésekkel. 

Visszaút: 

Amikor indulnának a szolga ajándékot ad 
nekik. Egy frankó (d10+2) shadleki buzogány, 
nagyon jó minőségű shadoni bor és egy nagy 
szép kenyér. Szimbolikus ajándékok. Harc, 
szórakozás, élet. 

Jelentés Angusnál, megkapják a 
fizetésüket. Angus rendesen kikérdezi őket, 
hogy hogyan is történtek a dolgok. 

 
05. Belső ellenség  

3.-4. szintű kalandozók részére. 

Bevezető: 

Ez ismét egyfajta átvezető kaland. Hosszú 
távon nincs hatása, inkább csak az 
összerázódás és pár tipikus NJK 
kalandozócsapattal való megismerkedés a 
célja. A játékidő 2-3 óra. 

Alap: 

3691 Uwel harmadik hava. Már 
megkapták és részben talán el is költötték 
fizetésüket. A fizetésnapon mindegyiküknek 
megmondják, hogy egy hét múlva 
jelentkezzenek Angusnál. Később ezt 
pontosítják egy kora délutáni 1 óra körüli 
időpontra. Itt az idő a következő munkára. 
Eszükbe jut, hogy esetleg kereshetnének valami 
rendes munkát is, ahonnan nem gond, ha 
esetleg hiányoznak néha. Fedésnek is jó. 
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Angus először: 

A templomban a szokásos helyen 
találják meg Angust, a templom egyik 
mellékhajójában, miközben ismét Rielonnal 
beszélget. Érkezésükre Rielon ismét lelép 
egy biccentéssel, Angus pedig behívja őket 
a dolgozószobájába. Miután bementek, már 
ott van egy barbár (Arnold ), egy fiatal 
ember nő (Nijmegen (mint a Holland 
város)) és egy elf (Alinar). A barbár és az 
kiscsaj beszélgetnek és a kiscsaj éppen 
röhögcsél valamin, az elf pedig Angus 
könyveinek a gerincét olvasgatja. Miután 
beérnek, mindhárman feléjük fordulnak, bár 
a kiscsaj még mosolyog egy kicsit. Az elf 
hosszú, fehér ruhában van, hasonlóan néz 
ki, mint Angus, bár a nyakában egy 
drágaköves nyaklánc van. Arca fiatal, de 
mégis bölcsességet sugároz. A barbár elég 
marcona kinézetű, (Emberismeret 25 után 
kiderül az Élet jellem) prémekbe van 
burkolva, a kiscsaj pedig szürkés-feketés 
sokzsebes laza ruhát visel. Elég szép, de 
tipikusan az, akiben van valami.  

Miután mindenki megérkezett Angus 
beszélni kezd. Becsukja az ajtót, majd 
bemutatja előbb a már ott levőket, mint a 4. 
számú speciális egység, majd a most 
érkezetteket, mint a 3. egység. Elmondja a 
jelen levők neveit, majd rátér a tárgyra. 

 
Örülök, hogy mindannyian 

megjelentetek, egy kis történeti áttekintéssel 
kezdeném beszédemet az újonnan érkezettek 
kedvéért. Arról ugye már tudtok, hogy 
Pyarron több egységet is felállított érdekei 
védelmében, viszont azt még nem tudjátok, 
hogy ezeket a csapatokat különböző profil 
alapján állították fel. A 3. egység – itt a 
kalandozókra mutat – általános csapásmérő 
és diplomáciai feladatokat old meg, míg a 
másik 4. egység – itt a másik csoportra 
mutat – információszerzéssel és 
felderítéssel foglalkozik.  

Nos, a 4. egység Alinar vezetésével 
érdekes információkra bukkant. Ez még 
nem meglepő, de ami viszont az, hogy 
mindezt Pyarron városfalain belül tette 
meg. A tárgyra is térek, Alinarék egy 

Amund hitű Amhe Ramun szektát találtak a 
Kereskedőnegyedben! – Itt szeme megvillan, hogy 
ilyen gyalázatosság történhet Pyarronon belül – Ezt 
a fészket ki kell füstölni! Ezért van szükség a 3. 
egységre, akik a fizikai megoldásokban jobban 
jeleskednek. Viszont a 4. egységre a felderítési 
információk és a helyismeret miatt van szükség. 
Logikus tehát, hogy e két egységet ezúttal közös 
problémamegoldásra küldjük. Szóval a ma esti 
program szerint menjetek és ismerkedjetek meg,  
egymásban nyugodtan megbízhattok, holnap délre 
pedig ismét jelenjetek meg itt, további eligazításra. 
Kérdés? 

 
A kérdéseket megválaszolja, majd további 

dolgaira hivatkozva elküldi őket és jó szórakozást 
kíván. Miután kiértek a templomból Alinar kezdi a 
bemutatkozást. Kicsit feszélyezett mindenki, bár 
Nijmegen oldottabb a többieknél. Ajánl is egy helyet 
a Szórakozónegyedben (Fükresz alfele fogadó), amit 
valószínűleg el is fogadnak. Ha nem, akkor 
mondjanak jobbat. Este 6 órát beszélnek meg, majd 
mindenki elmegy a dolgára. 

A buli: 

Este 6-kor megjelenik mindkét csapat a 
Fükresz alfele fogadónál. A 4. számú pontosan 
érkezik. Asztal van, pia rogyásig (Pyarron fizeti), 
ismerkedjenek. A kiscsaj a pap mellé kerül, 
beszélgetésbe elegyedik, kérdezgeti, hogy mi a 
hobbija, munkája stb. Mikor kiderül, hogy pap, 
akkor bólogat, majd átül a egy másik karakterhez (a 
legmagasabb karizmájú az esélyes). Ővele egész jól 
össze is haverkodik az este folyamán. Az elf eleinte 
figyel, majd a kiscsaj lelépése után a pappal a 
munkáról kezd el beszélgetni. A barbár közben 
ivóversenyre hívja a ránézésre legerősebb karaktert. 
(itt az az ideális, ha minden karakter számára van 
valami egyéb elfoglaltság, nem csak a sima 
beszélgetés. Szükség esetén pl. lehet többen is 
ivóversenyezni.) Nem lehet lebeszélni, ha kell, akkor 
a Megfélemlítés képzettségét is beveti. Ha viszont 
beleegyezik, akkor örömmel beleveti magát, minden 
baja elszáll és a következő szabályokkal inni 
kezdhetnek: 

Mindenki veszi az AKS/2 értékét. Ennyi kört 
bír az adott karakter. Ezt felírják egy lapra. Ezután 
jön az első kör. Mindenki dob D6-tal, hozzáadja az 
állóképesség módosítóját. Akinek kisebb, az levon 
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egyet az AKS/2 értékéből. Döntetlen esetén 
mindketten levonnak.  Aki előbb eléri a 0-t az kidől. 

Akárhogy is a barbár nagyon bírni fogja ez 
után azt, aki ivóversenyezett vele. Közben a kiscsaj 
és a másik karakter is elbeszélgetnek, az 
értelmiségiek pedig megbeszélik, amit meg kell 
(főleg a küldetésről, háttérről, tanulásról megy a 
témázás). A buli végével mindenki visszavonul a 
szobájába és reggel ébresztő. A barbár és az 
ivóversenyesek iszonyú másnaposak, de szerencsére 
a barbárnak van egy jó receptje, amivel rendbe 
tudják hozni magukat délig. 

Amit megtudhat a pap: 

• Bő egy hete akadt a szekta nyomára Nijmegen 
egy piacon, pár ismerős árussal való beszélgetés 
közben (megint valami új szekta van a 
Veremben). Ők ejtettek el egy megjegyzést, 
aminek aztán Nijmegen utána is nézett. Kicsivel 
később beszélt Alinarral, majd Arnolddal is. A 
kereskedők beszéltek sok Kék Holddal 
kapcsolatos dologról is. Innen a gyanú. A 
bizonyosságot egy a kukából kiszedett Amund 
nyelvű levelezés szolgáltatta. 

• A Verem egy elég meredek esésű lépcsővel 
rendelkező föld alatti raktárépület. Nagyon régi, 
még a régi városfal alapjából is őriz részeket. Kis 
kapacitása miatt raktározásra már nem 
használják, hanem bérbeadják. Már régebben is 
találtak itt szektákat, a zegzugos kiképzése és a 
földalatti helye miatt alkalmas az elbújásra. 

• Amhe Ramunról és az Amund történelemről 
mindent megtudhatnak, ami az Alapkönyvben a 
fajoknál megvan. 

• Nem tudni a szekta teljes méretét, de kb. 30 fő a 
becsült létszám (a hely méretéből becsülve). 
Egyszerű városlakók. 

• Nem tudni, ki lehet a szekta vezére, biztosan egy 
karizmatikus szónok. 

• Holnap egy Amund ünnep lesz, biztosan tartanak 
valami megemlékezést estefelé. Jó eséllyel akkor 
kell lecsapniuk, mert mindenki jelen lesz. 

• Kérdések alapján, még pár dolgot megtudhatnak 
amit logikus módon tudhat Alinar. 

Angus másodszor: 

• Angus ezúttal a dolgozószobájában ül és 
elmosolyodik, mikor meglátja az elnyűtt 
fejeket. 

• Úgy látom jól sikerült az ismerkedés, 
remélem mindegyikőtök jól érzi magát, 
mert ma már igazi dolog lesz. Talán 
megbeszéltetek már pár dolgot, 
remélem nem fogok sokat 
megismételni. Elmondja azokat a 
dolgokat, amik este kimaradtak plusz a 
következőket: 

• Azért titeket küldünk, mert nem 
szeretnénk felesleges pánikot kelteni a 
civil lakosság körében. A katonaság / 
városőrség bevetése ezért nem ajánlott. 
Rajtuk kívül szinte senki nem tud a 
bevetésről. 

• Ma este sötétedés után kell behatolnotok 
a Verembe.  

• Az előző küldetésekkel ellentétben 
ezúttal nyugodtan alkalmazhattok 
erőszakot, sőt ajánlott. Ez a szekta óriási 
veszély Pyarronra nézve, mindenképpen 
el kell pusztítani. 

• A szektát el kell pusztítani. Aki ellenáll, 
azt meg kell ölni vagy hatástalanítani. 
Ebben a küldetésben a Pyarroni 
Inkvizícióhoz tartoznak. 

• Ha esetleg valami további információt 
találtok a szektáról, akkor azt hozzátok 
vissza. 

• Miután rendet tettek, Pszivel szóljanak 
neki és hamarosan küld egy csendes 
eltakarítóbrigádot. Ez után azonnak 
térjenek vissza a templomba 

 
Ez után még egy kicsit gondolkozik, majd 

rájuk néz: 
Azt hiszem ennyi. Kérdés? 
Miután mindennel végeztek, 

nekiállhatnak készülődni, majd este sötétedés 
után támadás. 

Odaút: 

Az odaúton összefutnak Krantával. 
Szokásos örömködés, elfutás, néha tiszta 
pilanatok. Megint nem sikerül belőle 
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információt kiszedni, de töbször mondja a 
következő mondatot: 

• Kék mélység, mélykékség, 
kék mélység, mélykékség.  

(Ez Amudot jelent a Veremben (a 
szemszíne miatt). Aki erre rájön, annak 
instant 200TP) 

A Verem: 

A Verem egy szűk utca végén áll. Egy 
régi, kicsinek látszó föld alatti raktárépület. 
Van egy kocsik számára is használható 
nagy bejárata, ami be van többszörösen 
reteszelve, zárva, stb. Van egy kisebb sima 
bejárat is, mellette ablak. Csak az őrszoba 
és a környéke van a föld felett. Utána elég 
erősen lejt lefelé. Felette újabb építésű 
házak. 

Az ablak el van függönyözve, de fény 
van bent és hallgatózással beszélgetés 
hangja szűrődik ki. Hosszabb hallgatással 
néha indulatos szavak és olykor nevetést is 
el lehet különíteni. Igazán jó 
hallgatózáspróbával (25) 3-5 embert lehet 
megkülönböztetni. 

A bejutást meg kell valahogy 
oldaniuk. A kisebb ajtó nyitva van, minden 
gond nélkül be lehet menni. Ha ennek 
ellenére berúgják az ajtót, akkor a bent 
levők is agresszívebbek lesznek. Ha csak 
belépnek, akkor egy baráti kártyapartit 
szakítanak meg a 4 őr között. A nagyobbik 
ajtót nem tudják zaj nélkül kinyitni. Ha 
megpróbálják, akkor kijön az egyik őr és 
riadóztatja a többieket. 

 

A 4 őr egyike Peregrum százados. A többi őr a 
haverja, akik itt védik a megbízóik értékeit. Most 
éppen kártyáznak, ha már így ráérnek. Úgysem jön 
erre soha senki. A következő dolgokat lehet kiszedni 
belőlük szép szóval, kínzással, akármivel: 

• Nem tudják, hogy mit védenek, a 
megbízók elég titokzatosak.  

• Elég nagy a mozgás az elmúlt pár 
napban. Sok dolgot hoztak be. Nagy kék 
arcképeket (Amhe Ramun arca. Erről a 
pap vagy Alinar tudni fog 
(Történelemismeret 15 + INT próba)). 

• Kb. fél órával ezelőtt a főnökük, 
bizonyos Gardas azt mondta, hogy az 
elkövetkező 3 órában ha nem nagyon 
muszáj, akkor senki se zavarja őket! 

• Minden héten a 2. napon van a legtöbb 
mocorgás. 

• Ami még jön és logikus, hogy tudhatják 
 

Harcértékek, ha szükségesek: 

Katona: 
Ember – Fegyverforgató 4 
Erő 16 (+3) Ügy 12 (+1) Áks 14 (+2) Int 8 (-1) Aka 
10 (0) Kar 9 (-1) 
Ellenállások: Fiz: 16 Ment: 10 Aszt: 9 
Ép: 14 
Fp: 34 
Ké: 3 
Alap Té: 4 
Fegyveres Té: 7 
Közelharci Vé: 13+3=16 
Távolsági Vé: 11+3=14 
Fegyver: Hosszúkard: d10+3 
Pajzs: Kis fapajzs: +3 VÉ 
Páncél: Láncing: SFÉ: 3 
19  
 
Peregrum: 
Ember – Fegyverforgató 3 Harcos 6 
Erő 16 (+3) Ügy 14 (+2) Áks 14 (+2) Int 12 (+1) 
Aka 10 (0) Kar 14 (+2) 
Ellenállások: Fiz: 17 Ment: 13 Aszt: 15 
Ép: 20 
Fp: 70 
Ké: 7 
Alap Té: 8 
Fegyveres Té: 15 
Közelharci Vé: 18 +2 kitérés 
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Távolsági Vé: 16 
Fegyver: Másfélkezes Kard: 2D8+4 +1TÉ 
Páncél: Sodronying: SFÉ:4 
Fegyverforgatás – Mesterfok +2 TÉ 
Kitérés + 2 VÉ +2 Sebzés 
Pszi – Mesterfok 
Pszi Pont – 21 – Fájdalomcsillapításra használja 
őket. 
Statikus Pszi Pajzsok: 15E Asztrális 15E Mentális 

 
 
 

Miután átjutottak az őrökön lemehetnek a 
raktárba. Látszik az épületen, hogy igazán jó munkát 
végeztek az építtetők. A szobák tartalmai a 
következők: 

Raktár 1 – Teli zsákok és áporodott, nedves 
szag. Amikor megnézik, akkor kiderül, hogy már 
régen elázott és elrohadt búza. Értéktelen. 

Raktár 2 – Egy kupac szúette bútor. Ha több 
időt töltenek a tanulmányozással, akkor 
értékbecsléssel kiszúrhatnak egy régi értékes 
komódot. Ha kihozzák, akkor 2 aranyért eladható. A 
többi csak tüzifának jó. 

Raktár 3 – Üres szoba sok kosszal és 
patkányszarral. 

Raktár 4 – Újabb nagy kupac romlott búza. Ha 
jobban körülnéznek, akkor Észlelés 15 fölött 
észreveszik, hogy a por nem egyenletes, mert van 
egy csapás az egyik fal felé. Titkosajtó, ami úgy 
aktiválódik fél percre, ha az egyis zsákot lelökik az 
egyik súlyérzékelős kőről. Ha töketlenkednek, akkor 
Nijmegen rájön. 

 
Ha megvan a titkosajtó, akkor egy kis 

átjáróhoz jutnak. Itt már jóval gyengébb minőségű a 
fal és úgy általában minden. Mintha gyorsan csapták 
volna össze. Csak libasorban férnek el, találják ki a 
sorrendet. Kb. 20 méteren keresztül kanyarog a 
folyosó, majd egy ajtóban végződik. 

Amhe Ramun üdvözöljön testvérem: 

Az első ajtón átlépőt két újonc üdvözli: Amhe 
Ramun üdvözöljön testvérem! 

Ahogy szépen mennek át, kicsit meglepődnek, 
majd a papnál leesik nekik, hogy para van. Így ő már 
Üdvözlöm Atyám, miben segíthetünk?-öt kap. 
Támadnak vagy mást csinálnak? 

Az Előszobába jutnak, ahol a Szentély 
felé vezető folyosó két oldalán két bazinagy arc 
van. Amhe Ramun Arca, az amund papok szent 
szimbóluma. Az üdvözlőknek eléggé instant 
lebukás. 

 

 
A szobában még két szék van és egy ajtó 

balra és egy jobbra. 
 
A Raktár: Mindenféle kacat. Füstölők, 

tükrök, tüzifa, kisebb Amhe Ramun 
kegytárgyak, amund pénzérmék és egy Szent 
Szimbólum egy polcon, jól látható helyen. 

Dolgozószoba: Be van zárva. Nijmegen 
ki tudja nyitni, de simán be is lehet rúgni az 
ajtót. Díszes dolgozószoba, a végében egy 
asztallal, jobb oldalt könyvekkel és az asztal 
mögött egy ládával. A könyvek főleg történelmi 
és földrajzi kötetek, a Taba El Ibara és az 
amund kultúra eléggé felülreprezentált.  

A láda tartalma: Zárva van. Ha Nijmegen 
még eszméleténél van, akkor kinyitja. Ha már 
nincs, akkor törhető. Törés esetén az üveg bor 
40%-ban eltörik és mindent eláztat. A 
dokumentumok használhatók maradnak, de 
azért gáz. Tartalma némi pénz (4 arany, 15 
ezüst, 32réz), és iratok plusz a bor, ami ha 
megmarad, akkor 5 aranyat érő általuk nem 
beazonosítható borkülönlegesség. A 
dokumentumok elsősorban beszerzési listák, 
megrendelések, számlák borítékokban (13 
boríték van). Hosszabb tanulmányozás után egy 
érdekes levélsorozatra is bukkanhatnak egy 
nagyobb (7. számú) borítékban. Egy bizonyos 
Arin és Gardas levelezése, amiben Arin 
támogatásáról biztosítja Gardast, cserében 
pedig Gardas a jövőben fontos pozíciót ígér 
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Arinnak. Nyílvánvaló bizonyíték arra, hogy 
valaki Pyarronra pályázik. 10-es Int felett 
azért mindenki tudja, hogy itt amundokról 
van szó. Arint névről senki nem ismeri, de 
Angusnak ez nagyon érdekes információ 
lesz. Ha ott helyben megtalálják és 
elolvassák a levelezést, akkor +200TP 
mindenkinek, ha csak visszaviszik, akkor 
+100TP. 

A Szentély felé vezető folyosó: 
Szintén zárt az ajtó. Nagy vasajtó, nem 
betörhető, de Nijmegen pillanatokon belül 
kinyitja. Sajnos, amikor a zár kattan, ő egy 
pillanatra nem figyel oda és egy kicsapódó 
tű megmérgezi. Feljajdul, majd 3 körön 
belül elalszik. Hosszú távú károsodás nincs, 
de ebből most egy darabig kiesik (1 óra). 
Alinar és Arnold megnézik a mérget és ezt 
meg is tudják tippelni. Miután az ajtó 
kinyílt, Arnold Nijmegennel visszavonul a 
folyosóra és ott várja meg a csata végét, 
valamint a menekülőket tartóztatja fel. 

Mikor itt átmennek még egy faajtón 
kell átmenniük, aminek a túlsó oldaláról 
idegen nyelvű kántálást hallanak. Az ajtó 
nyitva van, ha belépnek, akkor a Szentélybe 
jutnak. 

A Szentély: Nagy terem, sok fa 
paddal és szemben egy oltárral. A padló fel 
van szórva homokkal és nagyon meleg van. 
Sok fáklya, nagy fény és pár melegítő 
eszköz. Ezek kb. 1m átmérőjű kőtálcák, 
amikben fát égetnek. A cél, a Taba El Ibara 
minél teljesebb megélése. 

A padokon végig emberek ülnek, 
férfiak, nők, pár gyerek is. Látszólag bele 
vannak merülve a szertartásba, amit egy 
másik ember tart. Rajta díszes fémmaszk 
van és habár az ajtóból nem látszik (esetleg 
az elf szúrja ki) kék szeme van és nagyon 
szép arca. Jelenleg a terem végében lévő 
nagy Amhe Ramun szobor felé fordulva, 
kezét az ég felé tartva imádkozik 
fennhangon. 

Alinar semmit nem tesz, várja a 
karakterek döntését és cselekedeteit. 
Tárgyalásnak igazából nincs értelme, habár 
a Pap beszél Közös nyelven. Ha mégis 
beszélnek, akkor rendkívül sok indulattal 
felkorbácsolja a híveket, akik támadnak. 

Persze közel sem az összes, fegyvertelenek, kivéve 
az 3 őrt, akik az első sorból próbálnak közelebb 
verekedni hozzájuk. A többi hívő fanatikusan 
rohamoz. A nem támadó hívők megpróbálnak 
elmenekülni. 

 
Átlag szektás 35db (d20+10 harcol): 
Ember – Közember 4 
Erő 12 (+1) Ügy 12 (+1) Áks 10 (+0) Int 10 (+0) 
Aka 9 (-1) Kar 10 (+0) 
Ellenállások: Fiz: 12 Ment: 9 Aszt: 10 
Ép: 11 
Fp: 20 
Ké: 1 
Alap Té: 2 
Fegyveres Té: 3 
Közelharci Vé: 11 
Távolsági Vé: 11 
Fegyver: Ököl: d6 
 
Fegyveres szektás 3db: 
Ember – Fegyverforgató 3 
 
Erő 16 (+3) Ügy 12 (+1) Áks 14 (+2) Int 8 (-1) Aka 
10 (0) Kar 9 (-1) 
Ellenállások: Fiz: 16 Ment: 10 Aszt: 9 
Ép: 13 
Fp: 28 
Ké: 3 
Alap Té: 3 
Fegyveres Té: 6 
Közelharci Vé: 13+3=16 
Távolsági Vé: 11+3=14 
Fegyver: Hosszúkard: d10+3 
Pajzs: Kis fapajzs: +3 VÉ 
 
Amund Pap: 
Amund – Pap 5 
 
Erő 10 (+0) Ügy 10 (+0) Áks 12 (+1) Int 14 (+2) 
Aka 12 (+1) Kar 17 (+3) 
Ellenállások: Fiz: 14 Ment: 13 Aszt: 15 
Ép: 14 
Fp: 40 
Ké: 3 
Alap Té: 3 
Fegyveres Té: 6 
Közelharci Vé: 12 
Távolsági Vé: 10 
Fegyver: Tőr: d6 
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Pszi pajzsai nincsenek, de asztrális varázslatokra 
immúnis, mentális hatások ellen pedig 30E-s 
védelemmel rendelkezik. 
 
A következő varázslatokat használja, cselekedeteket 
hajtja végre: 

1. kör: Emberi fül számára artikulálatlanul 
ordibál és hörög, mire a hívek támadásba 
lendülnek 

2. kör: Elkezd kántálni. A varázstudók látják, 
hgoy varázslat készül. 

3. kör: 5E erejű Őstűzrobbanás a karakterek 
közelében. Bőven sebzi a saját embereit is. 

4. kör: Újabb kántálás 
5. kör: A földön szétszórt homok kavarogni 

kezd. 
6. kör: Az egész Szentély egy homokviharrá 

változik. Sebezni nem sebez, de mindenkire 
a Lelassult hatás érvényesül 

7. kör: Nem látszik, de Alinar hátrébb húzódik. 
8. kör: Nem látszik, de Alinar a kör végére 

megszünteti a homokvihart. 
9. kör: Alinar az Íjával torkon lövi a Papot. Ha 

eddig nem kapták el élve, akkor már nem is 
fogják. Később kiderül, hogy a 7.8. körben 
valamiféle áldozatot mutatott be. 
 

Ha kinyírták vagy elfogták az amundot, a 
szektatagok megadják magukat. Meg lehet őket ölni, 
nem lesz következménye, de nem szükséges a 
felesleges vérengzés. Ha végeztek az írtással, akkor 
szólhatnak Angusnak. 10 perc múlva megjelenik a 
takarítóbrigád, addig a haldoklókat stabilizálhatják, 
ha akarják. Mehetnek jelenteni. 

Angus harmadszor: 

Mikor visszaérnek, Angus elmondja, hogy 
akik sebesültek, tehát támadtak, azokat lecsukják, 
majd átnevelő táborba küldik, a többieket pedig 
elengedik, de figyelemmel követik. 

Majd ez után megköszöni a segítségüket és 
útjukra engedi őket. Ezentúl a pap minden az 
amundok elleni fohásza 2-vel könnyebb. Évente ez 
egyel javul 10-ig. 

Kiegészítés: 

Amhe Ramun Arca – Szent Szimbólum 

Az első hold könyörtelen istenének 
Szimbóluma a felsőbb lény stilizált képmása; 
ezüstből, ritkábban hasonló árnyalatú és 
textúrájú ősi fémekből készül, ráadásul 
viszonylag kicsiny, amiért is az avatatlanok 
gyakorta pénzérmének vélik. Amhe Ramun 
arca szokványos amund vonásokat mutat, 
hatalmas szemei azonban mindenkor üresek - a 
hagyomány szerint csak az istenség újbóli 
megtestesülésekor telnek meg kékezüst 
ragyogással... (Figyelem! A P.sz. 3692-ben 
vagy ezután felbukkanó Szimbólumok már 
sugározzák ezt a különös energiát!) 

06. Északi Kirándulás  

4.-5. szintű kalandozók részére 

Bevezetés: 

Ez egy sokkal hosszabb kaland, mint a 
korábbiak voltak. Mire a kalandozók ideérnek, 
már elég magas szintűek ahhoz, hogy 
komolyabb diplomáciai küldetéseket is 
elvégezzenek. A kaland végén nagyon sok 
múlik, mert Eligort elméletileg a toroniak egy 
külső síkra űzik, de itt lehetőség van a 
változtatásra. 

Elég sok minden le van írva, de a 
tapasztalatom azt mutatja, hogy elég sokszor 
kell improvizálni majd a kalandozók miatt. A 
kaland elég nagy szabadságot enged meg nekik 
és ezzel hajlamosak pofátlanul visszaélni. 

Valamint ajánlott a KM-nek elolvasni az 
Északi Szövetség kiegészítő vonatkozó részeit. A 
játékidőt nehéz megbecsülni. Egy kevésbé 
kreatív csapat 3-4 óra alatt biztosan 
végigrohan rajta, nekünk tartott vagy 12-13 
óráig a sok játékosok által generált mellékszál 
miatt. 

Alap: 

3691 Adron második hava. Angus hivatja 
őket a papon keresztül másnap délre. A 
templom előtt vásár van, most ünneplik a Fény 
és Mágia ünnepét, aminek köszönhetően a 
város nagyobb terein kirakodóvásár és 
mutatványosok szórakoztatják az embereket. 
Sok illúzionista, kisebb mágiahasználó, de 
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látszik, hogy kontárok még egy 
varázslóadeptushoz is.  

A templom előtt: 

Ha akarnak vásárolhatnak valamit, ha 
akarnak mehetnek egyből a templomba. 
Nem kell sietniük. Amikor viszont a 
templom felé veszik az irányt a tömegben, 
akkor a leghátul álló szúrást érez (Nagyon 
magas Észleléspróbát lehet dobatni), majd 
fegyverrántás hangjait hallják. A következő 
körben pedig rájuk ront négy fegyveres. Az 
emberek ordítva, sikoltozva menekülnek.  

A hátbaszúrós tört pyar nyelven az 
áldozat fülébe súgja hogy „Pentangelin 
királynő / Bel Estesso (attól függően, hogy 
kinek tettek keresztbe Shadonban) 
üdvözöltet benneteket!” 
 
Shadoni bérgyilkosok: 
Ember – Fegyverforgató 3 Harcos 4 
Erő 16 (+3) Ügy 14 (+2) Áks 14 (+2) Int 13 
(+1) Aka 11 (+0) Kar 10 (+0) 
Fizikai ellenállás: 20 
TÉ: 7 
Mentális ellenállás: 12 +10  
Szívósság: 8 
Asztrális ellenállás: 12 +10 
Gyorsaság: 8 
Tudat: 2 
Ké: 10 
Kitérés + 2 VÉ 
Alap Té: 7 
Könnyűvért viselet 
Fegyveres Té: 12 (erőből forgatva + MF) 
Fegyverforgatás MF 
Közelharci Vé:  24 (pajzs) + 2 kitérés 
Edzettség +2 Szívósság 
Távolsági Vé: 16 (pajzs) 
Fürgeség +2 Gyorsaság 
Orvtámadás AF – Egyiküknek - +d10 
sebzés 
Páncél: ,Sodronying: SFÉ: 4 
Fegyver: Hosszú Kard: d10+5 (erőből 
forgatva + MF) 
Ép: 20 
Fp: 58  

 

Hogyha szarul állnak, de legkésőbb 10 kör 
múlva több fegyveres érkezik a templomból és a 
környékről, akik besegítenek és velük együtt 
lenyomják a támadókat. A csata vége után pár 
perccel visszatérnek az emberek, elkezdik a 
kataszrófatúristáskodást. Több pap is előjön a 
templomból és ellátják a sebesülteket. A 
kalandozókat beviszik a templomba Rielon Darlath 
látja el őket. Mindenkit rendbehoz, az esetleges 
haldoklókat stabilizálja. Behozzák a támadókat is, ha 
van túlélő, akkor egy kötözés után elviszik és 
kihallgatják őket. Miután nagyjából rendbejöttek, 
Angus a dolgozószobájába hívja, viszi őket és 
belekezd a mondanivalójába. 

Munka lefújva: 

Mit gondoltok kik voltak ezek? 
Elbeszélget a támadókról, közben bejön Rielon 

és halkan Angus fülébe súg pár dolgot. Angus 
bólint, leül, majd miután Rielon távozott így szól. 

• Shadoniak. Most már biztos. Úgy látszik 
Pentangelin / Bel Estesso nagyon a szívére 
vette, hogy megöltétek az öccsét. Pedig 
éppen oda akartalak küldeni benneteket 
újabb tárgyalásokra, de mennyire jó, hogy 
nem tettem. Most menjetek haza, majd 
hamarosan szólok és kitalálunk valamit. 
Ha nem muszáj, akkor ne nagyon tegyétek 
magatokat ki veszélynek és mindig 
nézzetek a hátatok mögé. A házaitokhoz 
pedig őröket rendelek. 

Ez után lehet hazamenni. 
 
 

Újabb hívás: 

Egy héttel később újabb hívás, hogy jöjjenek. 
Ezúttal nincs támadás, nincs történés, Angus fogadja 
őket. Rielont nem látják. 

• Van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír, hogy 
úgy tűnik, hogy nem kell több támadástól 
tartanotok. A rossz viszont, hogy ez azért 
lesz, mert elmentek Északra egy kis időre. 
Két hete Darton magához szólította az egyik 
erigowi nagykövetünket és a jelenlegi izzó 
északi politikai helyzetben nem engedhetjük 
meg, hogy Pyarron közvetlen információk 
nélkül maradjon. A többi követet is 
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hazahívtuk, az ő helyüket fogjátok átvenni. 
Erigowban minden országnak három követe 
van, mert így jobb döntéseket lehet hozni. 
(Ez itt tipikusan három kalandozóra van írva, 
de egy kis módosítással kiterjeszthető többre 
is) Minden döntésben közösen döntenek, de 
minden személynek van egyéni területe is. 
Döntsék el melyikük lesz a politikai, a 
gazdasági,szociális és a katonai ügyekben 
érintett diplomata. Tudja, hogy nem 
mindegyikük érzi magáénak a feladatot, de 
nyújtsák a tőlük telhető legjobbat, ha szükség 
van rájuk. Erigow nagyon jó politikában, 
megéri hallgatni rájuk. Pillanatnyilag nincsen 
egyértelmű küldetésetek, csak hogy 
maradjatok életben, figyeljetek és minden 
fontosabb történésről minket is 
informáljatok. 

• Persze az könnyen lehet, hogy a 
történések fényében utasításokat 
fogunk adni, ez majd akkor derül ki, 
mikor szükséges lesz. Minden 
második nap kérek pszin keresztül 
egy rövid jelentést – itt a Papra néz – 
és minden hét első napján egy 
hosszabb írásbeli beszámolót, amit 
egy futár hoz vissza nekünk 
napnyugtakor.  

• Erigowba fogtok menni, ez az Északi 
Szövetség központja. Nem valószínű, 
hogy sok dolgotok lenne, ezért 
fogjátok fel ezt az utazást ajándéknak 
és ne pedig kötelességnek. Tegyetek 
jó benyomást magatokról és ezáltal 
Pyarronról a hercegnek és 
környezetének. Ha problémátok van, 
jelentkezzetek nyugodtan, ha esetleg 
valami diplomáciai bonyodalom 
adódna akkor külön ajánlom, hogy 
konzultáljatok velem, mielőtt döntést 
hoztok. 

• Három nap múlva indultok, és úgy 
készüljetek, hogy hosszú időre 
maradtok, biztosan több hónapig.  

• (ha esetleg egyes karaktereknek van 
családja, akkor biztosítja a 
kalandozókat azok épségéről és 
védelméről) 

• A költségvetésetek 20 
arany/hónap/fő. Ezt egy erigowi 
bankból tudjátok felvenni 
minden hónap elején. Az ételről, 
szállásról természetesen nem 
kell gondoskodnotok, azt 
Pyarron közvetlenül intézi. Ez az 
egyéb kiadásokra lesz, Erigow 
drága, de elégnek kell lennie. 

• Odaérkezésetekkor egy Altemor 
Dein nevű ember fog várni 
benneteket a kapunál. Elvezet 
benneteket a szállásotokra és ad 
pár tanácsot. Személyesen 
ismerem, megbízhattok benne, 
nagyon barátságos fickó. 

• Van kérdés? Ha nincs, akkor 
adok egy kis olvasnivalót 
Erigowról ismerkedésképpen. 

Miután mindent megbeszéltek, 
távozhatnak, három nap múlva napkeltekor 
várják őket a kapuk terén. 

Erigow: 

A kapuk terén a szokásos módon átjutnak 
soron kívül az Erigowi kapun. A túloldalon 
Altemor Dein várja őket. Mélykék 
teljesvértezetbe öltözött magas, izmos férfi. 
Páncélján Aranykör szimbólum van. Ránézésre 
50 év körüli (valóságban betöltötte  90-et) 
lehet, haja tejfehér, szeme kék, látni rajta Kyr 
származását. Hangja mély, megfontolva beszél 
és keveset. Azt viszont barátságosan és 
tisztelettudóan. 

Amint átlépnek odalép hozzájuk, 
mindegyikőjüket nevén szólítva köszönti, 
kifejezi örömét a találkozásra, majd kéri őket, 
hogy kövessék. Egy hintóhoz vezeti őket, majd 
miután mindegyikőjük beszállt, ő is beszáll.  

Az út tíz percig tart, addig lehet vele 
beszélgetni. Magától pár kérdést tesz csak fel, 
inkább udvariassági okokból: 

• Hogy van Angus? Rég láttam már. 
( ha kérdezgetik a kapcsolatukról, 
elmondja, hogy régen együtt 
járták a világot, együtt tértek meg, 
és Angus papnak állt, ő pedig 
Aranykör lovag lett. 
Meggyőzéssel (20-as célszám) 



 MAGUS                                            Pyarroni különítmény - Kalandmodul                                                 Kalandozok.hu 

29 
 

elmondja azt is, hogy Angus fiatal 
korában nagyon értett a 
fegyverforgatáshoz, később lett csak 
pap, amikor ő Aranykör lovag. Nekik 
is megvolt a saját megtérési élményük, 
de erről majd máskor beszél.) 

• Hogy áll Pyarron újjáépítése. 
Még nem is volt Új-Pyarronban. Fél, 
hogy Ó-Pyarront keresné benne, ezért 
inkább el sem megy. 

• Voltak már Északon? Mit 
tudnak róla? Ő maga Erigowi 
születésű, szinte egész Ynevet bejárta. 

Mikor ezt kibeszélték, odaérnek egy 
nagy udvarházhoz a nemesi negyedben. Az 
egész utca hasonló magasságú és méretű 
házakból áll, mindegyik előtt egy zászló. 
Őket a pyarroni zászlajúba kíséri be 
Altemor. Ha kicsit képben vannak a 
zászlókkal, akkor rájönnek, hogy ez 
egyfajta diplomata-negyed. Az összes 
nagykövetség ebben az utcában, a 
Belsővárosban van, a pyarroni a predoci és 
az yllinori követség között. A shadoni 
sokkal lejjebb van az utcán, ha érdekli őket. 

Maga a ház nagyon nagy és 
fényűzően berendezett. Mikor belépnek, 
akkor egy 11 fős szolgacsoport fogadja őket 
felsorakozva. Egy lakály lép előre, mint a 
ház szolgáinak a vezetője és Senimoroként 
mutatkozik be. Kicsit alacsonyabb, mint ők, 
furcsa Niarei vágású szeme van. 
Szolgálatáról biztosítja őket. Ez után 
Altemor elköszön és elmondja, hogy holnap 
ebéd előtt visszajön és szeretne velük egy 
kicsit beszélgetni. Addig pedig 
ismerkedjenek meg az erv etikettel. 
Senimoro szívesen megmutatja nekik 
holnapig az alapokat. Ez után visszaszáll a 
hintóba, majd elmegy. 

A ház: 

Egy nagy udvarház több szobával. A 
felső szinten van öt szoba, mindegyik 
szobához fürdőhelyiség és egy szolga jár. 
Kérésre lehet férfi szolga vagy női. 
Mindegyik átlagos kinézetű, ha fontos, de 
rendkívül készséges. Panaszuk nem lesz rá 
normális esetben. A szobák egy előszobára 

nyílnak, ahol egy kis beszélgetőasztal van öt székkel 
és egy lépcső az alsó szintre. 

Az alsó szinten abból a szobából, ahova 
beléptek vezet fel a lépcső. Ezen túl van egy ebédlő, 
mellette egy nappali féle, benne mindennek ami egy 
szolid bulihoz szükséges. Van vizipipa, asztal, 
kártyák stb. 

Hátrafelé konyha, raktárok, istálló, 
melléképületek. Még egy kisebb kert is van egy 
paddal és pár fával. Az egész házról süt az 
igényesség és az életszeretet. 

Ha valóban komolyan gondolják az etikett 
megtanulását, akkor másnapig megvan a program. 
Ebben az esetben felírhatnak egy Ismeret Etikett 
(erv,pyarroni): 1-et. Nem sok, de nagyon beégni 
nem fognak. Pár lényegesebb szót is megtanulnak. 

Miután megismerik a házat találják ki mit 
csinálnak másnapig. Improvizáció, de a városban 
azért történhetnek dolgok. 

A város: 

A város neve ugyanúgy Erigow, mint az 
országé. 400000 lakosa van. Északon a harmadik 
legnagyobb város, csak Shulur és Ifin nagyobb nála. 
Van benne minden ami szükséges, az árak 1,3-mal 
szorzandók a pyarronihoz képest. Kivételek persze 
vannak. Az abbitacélnak alacsonyabb a szorzója 
(1,7, a 2 helyett). A ruhák kicsit jobb minőségűek és 
sokkal színesebbek. Az emberek könnyedebbek, de 
huzamosabb figyelés után van bennük valami 
feszengés. Háborút éreznek. 

Fontos a Legendák Tornya (Enica Gwon – 
Legendák és enigmák), a Sigranomoi egyetem és a 
piac. A piacon tényleg minden van ami Északon 
elérhető. Már az alapterülete is óriási és kisebb 
kerületekre oszlik az eladandó portéka szerint. Ilyen 
pl. a lovászkerület, az élelemkerület, a 
fegyverkerület stb. 

Az egész városban nagy a nyüzsi, a 
közbiztonság tökéletes. Rosszabb hírű negyed nincs, 
maximum rosszabb hírű fogadó, de az is csak a 
kiszolgálási minősége és nem az áru minősége miatt. 

A város utcáin mindenfelé kisebb mágiákkal 
találkoznak. Pipagyújtó, egérűző, teakevergető 
trükkök. A város vezetése ezeket engedélyezi, nekik 
azért furcsa. Pyarronban is előfordulnak ezek, de 
nem ilyen széleskörűen. 

Az utcán elég sok féle fajt látni. Több elf és 
törpe is mászkál szerteszét, néha csoportokba 
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verődve. Több utcazenészt látnak, akik mindenféle, 
esetenként sikamlós dalokkal szórakoztatják a 
közönségüket. Az élő zene a kocsmákban teljesen 
elvárt. Tipikus több felé hallott nóta pl. a hajadon, 
aki elcsavarta egy marsall és az unikornisa szívét is. 

A sigranomoi egyetem körüli kocsmákban 
félrészeg diákokat találnak, akik egy padon ülve 
nagy hangon erv nyelven vitatkoznak. Valószínűleg 
nem értik őket, de viccesek. 

Az első bál: 

Ebéd után megjelenik Altemor. Elmondja, 
hogy napnyugta után este 8-ra hivatalosak a hercegi 
palotába a heti bálra. Minden héten valamilyen 
tematika alapján rendezik a bált, ezúttal Pyarron a 
téma az ő tiszteletükre. Ezúttal ők lesznek a 
díszvendégek. Kapnak ruhákat, tökéletes pyarroni 
szabással, de erigowi bálokra is emlékeztető 
jegyekkel valamint egy névre szóló meghívót. A 
ruhákat Altemor szolgái hozzák, a meghívókat ő 
maga adja át. Ezután elköszön és elmondja, hogy 
majd a bálban találkoznak. 

Amikor odaérnek, átvezetik őket egy 
előszobán, majd egy lépcsőn kell lemenniük. Ott a 
kikiáltó elkéri a meghívókat és név alapján bejelenti 
őket. 

A lenti zsivaly miatt nem sokan veszik őket 
észre, de szórványos taps azért felhangzik. Akkor 
többen is felnéznek, de nem feltétlenül vágják, hogy 
mi van. Lehet vegyülni. 

A terem egy nagy díszes terem, férfiak és nők 
kb. fele-fele arányban. Elég sok egyéb fajú vendég is 
van. Főleg elfek, de néhány törpe is feltűnik. A 
ruhák a kinti divathoz hasonlatosak, de kevésbé 
színesek. Valószínűleg a Pyarroni téma miatt. A 
terem egyik felében megy a tánc, a másikban 
asztalok, fotelek és egy bárpult. A lépcső a fotelek 
közé ér be, ülésrend nincsen, oda ülnek ahova 
akarnak. Van üres asztal is, van nagyobb asztal pár 
emberrel, ahogy tetszik.  

Altemor lent üdvözli őket, jó szórakozást 
kíván, egy kicsit elbeszélget velük, de látszik, hogy 
mással van elfoglalva. Ez után elnézést kér és egy 
öregebb nővel kezd el beszélgetni. 

A bál folyamán többször is pyarroni zenék 
csendülnek fel és az ételek között is több pyarroni 
fogást találni. 

Politikai harc: 

Pár perc múlva odajön hozzájuk egy fickó 
és bemutatkozik: 

• Akrim DiNael vagyok, elnézést a 
zavarásért. Ha jól tudom, akkor 
Pyarron új nagyköveteihez van 
szerencsém. Én magam Erigow 
hercegének politikai tanácsadója 
vagyok. Elnézért tudatlanságomért, de 
megkérdezhetem, hogy melyikük 
felelős a politikai ügyekért? 

Akrim egy kicsit alacsony vékony ember. 
A 30-as éveinek a legelején járhat. Nagyon 
intelligens és többször is megcsillantja 
humorát. Szép fekete ruhát visel, egy szolga a 
távolból követi és lesi parancsait. 

Mikor jelentkezik a felelős, akkor hozzá 
fordul. 

• Azért érdeklődtem, mert nagy 
hobbim más országok politikai 
berendezkedésének 
tanulmányozása és pontos 
megismerése. Megtenné, hogy 
egy kicsit mesél nekem erről és 
kitölti esetlegesen hiányos 
ismereteimet? Tapasztalt politikus 
vagyok, de Krad mindig sarkall az 
új ismeretek megszerzésére. 

Ha belegyezik az érintett, akkor egy 
beszélgetés kezdődik, Akrim nagyon értelmes 
kérdéseket tesz fel, összehasonlítja más általa 
megismert rendszerekkel a pyarronit. Végül 
egyfajta vita alakul ki az ideális politikai 
rendszerről. Ez kicsit hasonlóan zajlik, mint az 
ivóverseny egyel korábban: 

Ismeret – Politika képzettségpróbákat 
dobnak 10 percenként. Felírják a különbséget 
és ezt folyamatosan összeadják. Ha a kalandozó 
nyer, akkor pozitív, ha Akrim, akkor negatív 
irányba mozog az eredmény. Maximum 12 10 
perces körig vitatkoznak, ez után meg kell 
nézni, hogy mennyi lett a végeredmény: 

0-20  vagy 0- -20 – Mindkettőjük 
rendszere kiállta a másik próbáját. 

20-50 vagy -20 - -50 – Az egyik rendszer 
jobbnak bizonyul, de nem sokkal. 

50+ vagy -50- - Az egyik rendszer sokkal 
jobbnak bizonyul.  
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Eredménytől függetlenül jó viszony 
alakul ki a két fél között. Akrim az este 
további részében is szívesen marad a 
kalandozókkal. Akrim Ismeret – Politika 
képzettsége 15, INT módosítója +2. 

TP: A különbség*10. Mind negatív, 
mind pozitív szinten. Nem csak a sikerből 
lehet tanulni. 

Csajok: 

A többi kalandozó nem tudni mihez 
kezd, de két csaj kinézi őket. Nilin és Vierre 
pár perc különbséggel kezdenek el 
szemezni a kalandozókkal. Mindegyikük 
elég jól néz ki. 

Vierre D’Virre fekete hosszú hajú, 
fekete szemű, mélyen kivágott ruhájú, 
hosszú szoknyájú csaj. Most szórakozni, 
táncolni, nevetni szeretne. Ruhája fehér, 
kék díszítésekkel. 

Nilin Kirs barna hajú, Vierréhez 
hasonlóan szép csaj. Alacsonyabb, mint 
Vierre és melegbarna a szeme. Szintén mély 
dekoltázs, de neki a hátán is vágott a ruha. 
Ruhája szintén fehér, de neki piros 
díszítések, szalagok vannak rajta. Célja 
ugyanaz, mint Vierrenek. Tánc, szórakozás, 
nevetés. 

Mindkét csaj jó társaság, 
intelligensek, hozzá tudnak szólni a 
dolgokhoz. Leitatni nem nagyon lehet őket. 
Van tartásuk is és bírják is. Viszont egy 
kellemes estét el lehet velük tölteni. 
Teljesen esélytelen megfektetni őket. 

(Amennyiben több, mint három fős a 
kalandozócsapat, akkor itt egy kis extra 
készülésre van szükség. Lehet berakni új 
csajt, lehet egy másik kalandozó ismereteire 
alapozó vitát kezdeményezni, mint pl. a 
politikai harc, stb. Itt mindenféle népség 
megfordul, sokmindenhez értenek. Persze 
mondjuk a hátbaszúrásról nem ez a legjobb 
hely beszélgetni.) 

TP: 100 

A bál vége: 

A bál késő éjjel ér véget. A hazaút 
eseménytelen, a csajok nem engedik 

hazakísértetni magukat, viszont Akrim hintóval 
hazaviszi őket és meghívja őket a jövő heti bálra is. 
A téma még nem adott, de majd intéz meghívót, 
azon minden meglesz. Jöhet egy eseménytelen hét. 

Közjáték 1: 

Nem sok történik, egy esetet levéve. Egyik nap 
ebéd után egy kisebb csoportnyi ember jelenik meg 
a házuk előtt és a követeket keresik. Senimoro 
behívja őket az előtérbe és lehívja a kalandozókat. 

5 férfi, 4 asszony és 8 gyerek várja lent őket. 
Kicsit furcsa tájszólással beszélik a közöst, ruhájuk 
szakadozott, büdösek is, de nagyon tisztelettudóak. 
Főleg eleinte. Az egyik öregebb kezd beszélni, 
mikor kérdezik. 
• Felségesúr, nagy az én bajom. Én és tisztes 

családom Pyarron nagy városából keveredtünk 
ide még régen, itt dolgozunk, mindahányan. 
Nagyon keményen, mert hát el kell tartani az 
asszonyokat és a gyerekeket, de ezek az 
erigowiak nem ismernek Istent és kirabolnak 
minket mindig. Nem tudna esetleg egy kicsit 
segíteni rajtunk, szegény gyerekek éheznek, meg 
nekünk sincs mit ennünk. Nekem is kéne egy kis 
pénz, mert olyan beteg vagyok, de hát nem 
tudom én megvenni a drága gyógyfüveket. 
Kérem Kegyelmesúr, segítsen, mert 
mindannyian itt veszünk! 

Ezt kezeljék le. Ha elküldik őket, akkor 
agresszívebbek lesznek, ha pénzt adnak nekik, akkor 
többet kérnek és később is visszajönnek. 

Agresszív esetben: 

Kegyelmes úr, ezt nem teheti velünk. Ismerek 
ám én nagy hatalmasságokat Pyarronban. Nem 
örülnének, ha meghallanák, hogy bánik velünk. 

Ó, hogy a rák ülne a szíved helyére te szemét. 
Itt ülsz az aranyházadban, aztán nem adod meg ami 
nekünk jár! Megátkozlak örökre, te szemét és a 
gyerekeidet is! 

Igazi átok persze nincs, de +200TP van. 
(Minden valódi népcsoporttal való hasonlóság 
kizárólag a véletlen műve.) 

Közjáték 2: 

Senimoro kérésre szívesen tanítja őket tovább 
Etikettre és Erv nyelvismeretre. Ezen a héten 



MAGUS                                                           Pyarroni különítmény - Kalandmodul                                         Kalandozok.hu 

32 
 

Ismeret Etikett (erv, pyarroni) 2-re juthatnak, 
valamint Erv nyelvismeret: 1-et is kaphatnak. Ha 
rágyúrnak, akkor Etikettből 3. Nyelvismeretből 
pedig a 2. szint a maximálisan elérhető számukra. 

 
(Én ezekért a képzettségekért nem kértem KP-

t, mert nem úgysem kerülnek sokba, viszont 
hasznosak és a kalandozóknak is jó érzés, hogy 
jutalmazva vannak.) 

Közjáték 3: 

A héten párszor meglátogatja őket Altemor. 
Elbeszélget, jól érzi magát, megkérdezi őket, hogy 
minden rendben van-e, ilyesmi. Elmondja, hogy 
örül, hogy Akrimmal összehaverkodtak, mert habár 
még csak rövid ideje van a hercegi udvarban, többen 
nagy jövőt jósolnak neki. Apja helyét tervezi 
átvenni, ha ő úgy gondolja, hogy itt az ideje a 
visszavonulásának. Az apa politikai tanácsadó, igazi 
tapasztalt vén róka. 

A második bálra valóban Akrimtól érkezik a 
meghívó. A téma: A nyár. Legyen szívesek ennek 
megfelelő ruhában jönni. Senimoro szívesen segít a 
vásárlásban. A kevés ruhadarab miatt 2-4 aranyért 
tudnak megfelelőt vásárolni. Ha felhasználnak 
néhányat a házban levők közül, akkor 1 aranyba 
kerül. 

Második bál: 

Kezdés ugyanakkor, ha mennek minden 
ugyanaz. Ugyanúgy bejelentik őket, bár ezúttal 
elmarad a taps. Lemennek a tánctérre, ahol Akrim 
üdvözli őket. Megkérdezi milyen volt a hetük, 
elmondja, hogy ő többször is a palotában volt, mert 
kicsit feszült mostanában a helyzet. Ha kérdezik, 
akkor az egyértelmű dolgokat elmondja, miszerint: 

• Toron megint mozgolódik. 
• A Szövetség is háborúra készül, de nem 

örülnének neki.  
• Abaszisszal sokat közeledtek az 

álláspontok, pedig korábban még inkább 
Toronhoz álltak közelebb.  

• Időre van szükség. 
Ez után inkább kellemesebb témákra tereli a 

beszélgetést. Ha a diplomata tovább beszélget, akkor 
megint kialakulhat egy vita. 

Vierre itt van, Nilin viszont nincsen. Lehet 
más csajoknál is próbálkozni, bár Vierre nagyon jól 

néz ki. Mint legutóbb, de kevesebb ruhában. Új 
csajozás esetében Csábításpróbákat kell dobni.  

• 10-es célszám elérése esetén egy 
beszélgetés,  

• 15-ös célszám elérése esetén egy 
komolyabb beszélgetés, pár tánc,  

• 20-as célszám elérésekor a teljes 
este együttes eltöltése is 
elképzelhető. 

Egyéb báli dolgok: 
Ryell, Narna, Jadis nevű csajok vannak. 

10+d8 szépséggel (ebből d3 smink). 
Atlar Merra, Erian Pagat és egyéb fickók. 
Foglalkozásilag a férfiak tanácsadók, 

katonatisztek, diplomaták, kisebb hercegek. 
Mindegyikükkel lehet beszélgetni. Nem 
barátságtalanok, de nem is túl közvetlenek. 

Késő este maga III. Dagatere a herceg is 
megjelenik. Lejön a tömegbe és habár testőrei 
nem engednek senkit, hogy hozzáérjen, 
többekkel elbeszélget. Mélykék díszpáncélban 
érkezik aranydíszítésekkel. Haja hosszú és 
hófehér, látszik, hogy teljes egészében Kyr 
vérű. Egyik testőre Altemor. Amikor Altemor 
meglátja a kalandozókat, akkor a fülébe súg 
valamit, mire a herceg odamegy egyikükhöz 
(d3) és kézfogás nélkül, köszönti: 

• Üdvözlöm Erigowban legnagyobb 
déli szövetségesünk szószólóját, 
remélem jól szórakoznak szerény 
bálunkon. További kellemes estét 
kivánok! 

Majd bólint és továbbmegy. Pár emberrel 
beszélget, majd visszamegy a lépcsőn a 
testőrségével és egy fenti erkélyre ül ki. Onnan 
kábé fél óra múlva észrevétlenül távozik. Addig 
viszont csendesen figyel és  a tanácsadóival 
beszélget. 

Lent közben izgatott beszélgetés, mert a 
herceg ritkán jön. Vajon köze van ahhoz, hogy 
a Nyár a téma? 

Ez után veszi észre a pap, hogy Szent 
Szimbóluma kezd elszíneződni. Ha jobban 
utánanéz vagy valaki ért hozzá (Alkímia, 
esetleg magasabb Értékbecslés), akkor 
észreveszik, hogy arannyá válik. Ennek a 
herceghez semmi köze. 

Ez után szépen lassan vége a bulinak. 
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Közjáték 4: 

A hét közepén mikor éppen a 
városban kószálnak keresi a gazdasági 
diplomatát egy törpe. Megígéri, hogy 
visszajön. Mikor hazaérnek pár óra múlva, 
kb. vacsoraidőben meg is jelenik. Senimoro 
az utasításukra beengedi, majd a törpe 
bemutatkozik: 

- Dúrin Ogg vagyok és egy 
üzleti ajánlattal jöttem. Láttam már 
ön(öke)t a herceg báljain, amin én is 
aktív résztvevő vagyok és ha nem 
gond, kicsit utánakérdeztem önöknek. 
Ezért elnézést kérek, de az én 
esetemben és az üzleti tevékenységem 
során szükséges, hogy megbízható 
emberekkel kerüljek kapcsolatba, mert 
egy rossz döntés könnyen az utolsó is 
lehet. Remélem a jövőben több közös 
üzletünk is lehet. Érdekli ön(öke)t egy 
rendkívül jövedelmező lehetőség? 

Pozitív válasz esetén folytatja, 
ellenkező esetben megköszöni a lehetőséget 
és elköszön. 

- Tarin gazdasági diplomatája 
vagyok és az ajánlatom a következő. 
Nem fogok kertelni, mert nem a 
kenyerem, de a válasz előtt kérem 
gondolkozzanak el az ajánlaton. 

- Mint tudják Tarin az Északi 
Szövetség rendíthetetlen tagja és mi a 
törpék látjuk el ásványokkal és 
bányacikkekkel a Szövetséget. Ez a 
kapcsolat minden félnek rendkívül 
előnyös, van azonban egy szerfelett 
igazságtalan törvény Erigowban és 
Erenben, ami néhány fél 
kiszolgáltatottságára épül. Ez pedig az, 
hogy a Délvidék és az Észak között 
csak ezekből az országokból van 
térkapu, a kapukon történő 
kereskedelmet pedig irreálisan magas 
vámokkal és jutalékokkal terhelik. 
Ezért kisebb értékű termékek esetén 
nem éri meg a kereskedelem, magas 
értékű termékek esetén pedig a haszon 
jórésze e két ország kincstárát 
gyarapítja. 

- Ebben az esetben lenne szükségem az 
ön segítségükre. Legjobban egy 
példával tudnám illusztrálni a munkát. 
Vegyünk engem, egy becsületes törpe 
bányászvállalkozás tulajdonosát. 
Kibányászok egy kisebb mennyiségű, 
mondjuk egy kisebb erszénnyi 
drágakövet, mondjuk gyémántot. 
Drága pénzen megvágatom, valódi 
értéket készítek belőle, ami mondjuk 
100 aranyat ér. Ezt én délen akár 150 
aranyért is el tudnám adni, de az 
erigowi vámok és a kapudíj ebből a 
nyereségből elvisznek több, mint 30 
aranyat. Mire visszaérek, a nyereségem 
jó, ha 10 arany. 

- Viszont ha ön(ök) megtennék, hogy ezt 
a kis erszényt – itt kirak egy erszényt 
az asztalra, ami nagyot koppan – 
eljuttatják Pyarronba a 
kapcsolatomhoz, akkor 
visszaérkezésükkor szívesen térítek 20 
aranyat a fáradozásukért. Tudom, hogy 
önök Pyarronba ingyen, korlátlanul és 
átvizsgálás nélkül utaznak, ezért önök 
semmilyen kockázatot nem vállalnak, 
tehát nagyon kis idő és 
energiaráfordítással sok pénzt 
kereshetnek. Kérem gondolják meg az 
ajánlatomat és mikor holnap 
visszajövök, remélem pozitív választ 
adnak. 

Egyértelmű kérdésekre válaszok: 
Miért ne jelentsék fel? – Nem hinnének nekik. 

Nincs bizonyítékuk. Különben is ő már régóta 
megbecsült erigowi diplomata, ők meg csak most 
érkeztek. 

Ez most csempészet? – Nem szereti az ilyen 
csúnya szavakat. Csak egy kis ügyeskedés. 

Honnan veszi, hogy nem lépnek le a 
gyémántokkal? – Tudja. Különben sem jutnának 
messzire. (Ha mégis megpróbálják, akkor az egy 
extra kaland) 

Ki a kontakt? – Sakki Ogg, a testvére. A 
Fükresz Alfele kocsmában szokott tivornyázni 
hétvégenként. Ott megtalálhatják. Ha elfogadják a 
megbízatást, akkor várni fogja őket. 

Ez után mosolyog egy kicsit, megissza a 
kitöltött borát, elrakja a gyémántokat és elmegy. Ha 
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szóval tartják vagy kérdésük van, akkor persze 
marad, de feleslegesen nem időzik. 

 
4. nap vissza is jön és választ kell neki adni. 

Mindkét választ megköszöni és pozitív visszajelzés 
esetén majd még jelentkezik. Ebben a kalandrészben 
már nem. 

+300TP 

Közjáték 5: 

Egyszer mikor kint mászkálnak az utcán, az 
egyiküket megpróbálják kizsebelni, de észreveszik. 
Egy középkorú férfi az, aki amikor lebukik elfut. Ha 
üldözik, akkor a csatornahálózatba menekül és ott 
megtalálják a régi kyr Alagútvárost. A fickó itt 
össze-vissza cikázik, majd elveszik. Futás próbát 
tehetnek, 25-ös célszám elérésekor elkapják. 

Egyébként pedig megcsodálhatják a régi Kyr 
mesterek műveit, egy másik város van a felsőváros 
alatt. Boltok, kereskedők, lakások és kicsit több 
rosszarcú ember, de vannak katonák is 
rendfenntartási céllal, bár elég ritkásan. Az árak 
olcsóbbak, a minőség ingadozóbb. 

Közjáték 6: 

A következő hét első napján egy levél érkezik. 
Két részből áll, mint az eddigiek is. Az első egy 
nagyon díszes meghívó a hétvégi bálra magától a 
hecegtől. Cikornyásan megfogalmazott diplomatikus 
meghívó, amely a két azonos hitvilágú / erkölcsű 
nép közeledésére hívja fel a figyelmet. A második 
lapon a bál témáját fejtik is ismét, ami ezúttal a 
Szerelem. Megjelenés alkalomhoz illő öltözékben. 
Senimoro segít, ha kérik. Kevés, vékony, tapadós, 
színes ruhák. Az ő számukra eléggé furcsák, olykor 
kínosak.  

Harmadik bál: 

A bál a szokásos időben kezdődik. Ismét 
fennhangon hirdetik az érkezőket. Annyi különbség 
van, hogy ezúttal bemondják, hogy a herceg külön 
meghívottjai. Amikor érkeznek, a herceg még 
nincsen itt. 

A társaság körülbelül ugyanaz, bár egy egyik 
nemes elhozta az egyik udvari orkját is. Teljesen 
emberi, tisztelettel van kezelve, de valahogy mégis 
tulajdonnak tűnik. Ha beszélgetnek vele, akkor 

kiderül, hogy fajtájához képest rendkívül 
intelligens és azon elmélkedik, hogy mennyire 
jó ötlet lenne, ha az Északi Szövetség sokkal 
szorosabbra fogná magát és így egyszer és 
mindenkorra eltörölné Toront Ynevről. Vele is 
lehet politikai vitázni, de a vége az lesz, hogy 
csüng az ellenfele szavain és várja a tanítást. 

Akrim nincsen, viszont emlékeznek az 
egyik haverjára, aki érdeklődésre megmondja, 
hogy más dolga akadt otthon. 

Nilin vagy az előző csaj is itt van. 
Mindegyik megy a kalandozóhoz, aki rájuk 
nyomult. Kicsit kellemetlen, mert egyszerre 
jönnek oda. Nilin múlt héten beteg volt, ezért 
nem tudott jönni. Ha dönt közöttük a 
kalandozó, akkor az egyik megsértődik, a 
másik pedig örül. A választott pedig egész este 
örömmel táncol, beszélget, ismerkedik. 

Vierre nagyon pörög. Kicsit be is iszik, a 
kalandozót egy kicsit félreeső helyre viszi, 
megcsókolja, ha a kalandozó előhozza, akkor 
idő előtt lelépnek és szex is lehet a kalandozók 
szállásán. Nagyon szép csaj, tökéletes szerető. 

Amikor Vierrék lelépnek, kicsivel később 
III. Dagatere herceg is megérkezik. Szintén 
elbeszélget emberekkel, majd ismét felmegy az 
erkélyére. Egyik szolgája kb. negyed óra múlva 
megjelenik a kalandozóknál és szól nekik, hogy 
a herceg hivatja őket. Mikor kiderül, hogy egy 
hiányzik, akkor a herceg tudomásul veszi, de 
nem erőlteti az előkerítését. Így is elegen 
lesznek, beszélni kezd: 

- Köszönöm, hogy elfogadták a 
meghívást. Remélem tetszik a bál. 
Magam is sokat jártam le 
trónörökösi koromban. Sajnos az 
államügyek már elviszik az időm 
nagy részét. Főleg mostanában. 
Egyébként hogyan tetszik 
Erigow? Remélem pozitív 
véleményük van róla. 

Itt tart egy kis szünetet tart, megvárja a 
véleményeket, az esetleges kritikákat, 
majd folytatja. 

- Köszönöm, hogy ezeket 
elmondták, de ha nem gond, 
rátérnék a meghívásom valós 
okára. Említettem már a sűrűsödő 
államügyeket, valamint bizonyára 
tudnak róla, hogy Toron 
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mozgolódik. Szeretném, ha Pyarron 
első kézből értesülne az itteni 
történésekről, mert meg vagyok 
győződve, hogy fontos események 
következnek. A jövő hét folyamán 
Toronból egy diplomáciai követség 
érkezik és szeretném, ha önök is jelen 
lennének a találkozón. A Szövetség 
részéről Eligor, Eren hercege, 
Jómagam és néhány tanácsadóm 
fogunk részt venni, valamint önök, ha 
beleegyeznek. Toron részéről egy 
Tharr pap jön két kísérőjével. 

- Szeretném, ha látnák, hogy 
mivel nézünk szembe és az eljövendő 
háborúban - mert biztos vagyok benne, 
hogy az készül – Pyarron  hű 
szövetségesünkként segíteni tud. Nem 
tudom mi lesz a tárgyalások 
végkimenetele, igyekszünk húzni az 
időt, de sajnos arra is van esély, hogy 
már most megkapjuk a hadüzenetet. 

- Két kérésem lenne. Az egyik, 
hogy jöjjenek el a tárgyalásra, valamint 
beszéljenek feljebbvalóikkal az 
esetleges Szövetségi tárgyalásokról. 
Megteszik? 

Aki esetleg nemet akar mondani, a 
herceg meggyőzés 16 +5 hercegi jelenlét + 
karizma 3 + összhang 2 –re dob megyőzést. 
Ez 26+d20. Célszám a karakter Akaraterő 
+d20 próbája. Ha valaki megdobja az 
ellenpróbát, akkor a többiek újradobhatnak 
a hercegi jelenlét módosító nélküli 
célszámra. 

Negatív válasz esetén a hercegen 
rosszallás fedezhető fel. Megköszöni, hogy 
meghallgatták, majd mehetnek vissza a 
bálba. Pár nap múlva Pyarronból Angus 
szól, hogy haladéktalanul térjenek haza. 
Nagy lebaszás lesz. 

Pozitív válasz esetén megköszöni a 
segítséget, majd megmondja, hogy a pontos 
időpontot majd egy futár viszi ki nekik, de 
valamikor a következő hét közepén várható. 
Ismét megköszöni a beszélgetést, majd 
elnézést kér, de most szeretne a 
tanácsosaival beszélgetni. 

Miután lemennek, nem sokkal később 
a herceg távozik, az emberek pedig lopva 

nézik őket, hogy mi dolguk lehetett. Elindul több 
pletyka is: háború, kereskedelem Pyarron és Erigow 
között, egyszerű diplomáciai fogás, valami titkos 
paktum, stb.  

A bálnak nem sokkal később vége, Vierre is 
hazamegy, mire a többiek hazaérnek már csak a 
nagyon vigyorgó kalandozó van otthon, a csajt már 
nem látják. 

Közjáték 7: 

A hét első napja egyházi ünnep. Az erigowi 
Krad lovagrendet ünneplik a Védelem Ünnepén. 
Eléggé militáns ünnep, sok árus van, de a 
hadieszközök most sokkal nagyobb számban vannak 
jelen. Ezeknek az árából d10+10 százalék 
árengedényt is adnak az árusok. 

Nagyon sok viadal, megrendezett utcai 
csetepaté van, az egyetlen közös benne, hogy mindig 
egy Északi Szövetségi lovag nyer és tesz igazságot. 
Mikor kimászkálták magukat, hazaérésükkor éppen 
betoppan a követ, ami a meghívót hozza a 
tárgyalásra. A 4. napon lesz délben, a hercegi 
palotában. Ezt a meghívót hozni kell. Legyenek 
szívesek korábban érkezni. 

A tárgyalás: 

A szoba egy díszes terem. Eligor és III. 
Dagater ül középpen, jobbjukon 3 vagy 4 
(kalandozók számától függő) tanácsadó. Az egyikük 
Akrim, a másik valószínűleg az apja. Ők a bal 
oldalon kapnak helyet, ülnek, ahogy tetszik. Az 
asztal túloldalán fog ülni a Tharr pap és a két 
kísérője. 10 őr van a teremben. 

Mikor odaérnek, Akrim megmutatja a helyüket 
és elmond pár tudnivalót. 

• A Tharr pap eléggé csúnya. Ezen ne 
lepődjenek meg és ne is tegyék szóvá, 
valamint igyekezzenek egyéb módon 
sem kifejezni. 

• Valószínűleg a Pap csak a herceggel 
hajlandó beszélni, de vele is csak Kyr 
vére miatt. A többieket lehet, hogy nem 
is veszi figyelembe. Emiatt direkt tőle 
kérdezni valószínűleg felesleges. 

• Egyébként mi van veletek? Régen 
beszéltünk.  

Ez után egy kis rizsaszöveg, aztán bejön egy 
fickó és bejelenti Drayh Rukh-ot Tharr Papját. Ez 
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után belép a pap, a botjával végigvágja a hirdetőt és 
ráüvölti, hogy: „Drayh Rukh, te pondró!”. A 
kalandozók számára ugyanaz amit ő hörög, 
maximum egy kis akcentusbeli különbség lehetett. 
Ez után bejön, kérdés nélkül leül még mielőtt az álló 
fogadói hellyel kínálnák. Kísérői állva maradnak. 

Vörös köpenyben van, kísérői feketében. A 
pap arca mint egy szörny arca. Látszik, hogy emberi, 
de olyan módon el van torzulva, ami csak mágiával 
vagy mérgekkel lehetséges. Végig kelések, ráncok 
borítják, fogai feketék, szeme sárgásbarna. Beszéde 
kicsit sziszegős. Mikor ideges, akkor pedig hörög. A 
kísérők arcát csukja takarja. 

Mindenki más is leül, a pap kicsit körbenéz és 
közös nyelven beszélni kezd a herceghez: 

- Féltek Torontól. Jól teszitek. Mi 
hárman jöttünk és ti majd’ húszan 
vártok minket. Az átkutatás a belépés 
előtt különlegesen felháborító volt. Mit 
képzeltek ti? Kik vagytok ti? Senkik! A 
legjobban úgy járnátok, ha már most 
meghajolnátok Toron előtt. Kyriával 
senki sem szállhat szembe! 

Ez után még toroni nyelven is mond valamit. 
A herceg válaszol. Szemében félelemnek nyoma 
sincs. Megszokta már ezt a hangnemet. 

- Nincs igaza. Habár országaink 
rendszerint háborúznak, de ennek nem 
kell mindig így lennie. Hiszek benne, 
hogy a megbékélés... 

Ekkor a pap közbevág. 
- Lófaszt! Ilyen megalázások után mint 

amit itt elszenvedtem ne beszélj nekem 
itt megbékélésről! – itt megint toroni 
szöveg, majd vissza közösre – ráadásul 
ezen a semmirekellő nyelven kell 
beszélnünk, mert ezek a délvidéki 
fattyak nem értenek civilizált beszédet. 
Legközelebb a kutyáitokat külditek 
tárgyalni? 

A herceg itt feláll (jóval magasabb, mint a pap 
és kísérői) és erélyesebben szól vissza: 

- Miért jött hát kegyelmességed? 
Itt a pap is feláll, a herceg felé hajol, elővesz 

egy pergament, majd így szól: 
- Hát ezért. 

Majd átnyújtja. A herceg elveszi, leül, kibontja 
a pecsétet, Eligorral összehajolnak, olvassák az írást. 
A tanácsadók szintén suttogni kezdenek egymás 

között, a katonák rezzenéstelenül állnak. 
Mindenki a tekercset nézi, a papra senki sem 
figyel. 

(Dobhatnak Észlelést 20-as célszámra 
vagy Hallgatózást 25-re.) Közben a pap 
motyogni kezd, kezeit összefonja a bő csukja 
ujjai alatt és Eligort bámulja. Kb 20 másodperc 
után artikulátlanul felüvölt, kezeit szétcsapja, 
kisérői összeesnek, ő pedig pár másodperc után 
megtámolyodik. 

Ha valakinek megvan, akkor az 
cselekedhet. 15 másodperce van elmondani mit 
akar. Ha nem sikerül, akkor csak les. Ha 
megzavarják (FP sebzés, varázslat) a papot, 
akkor akkor a varázslat megszakad, Eligor 
megmenekül. Fontos tudni, hogy folyamatosan 
látnia kell Eligort, hogy a varázslat sikeres 
legyen, valamint a kezében tartott pergament 
sem engedheti el. 

A tekercs: 

A tekercsben egy 50E-s mágia van, ami 
Eligort egy külső síkra juttatja. A két kísérő, 
csak mint elem funkcionál. A tekercs 
széttépéskor kiszívja a két kísérő életerejét és 
manává alakítja. Abban az esetben, ha 
megszakad a varázslat, de a tekercs eltépődik, 
akkor 10d6 sebzés mindenkinek a környéken. A 
varázslás után a két kisérő eltűnik, teljesen 
feldolgozódik. Csak a csuhájuk marad meg. 

Ha nem sikerül megszakítani a 
varázslatot: 

A herceg felugrik és Eligor is. A pap 
röhögni kezd, majd Eligor elkezd kifakulni. 
Nézi saját kezeit, majd 5 mp alatt eltűnik. A 
herceg felüvölt: 

- Elfogni! 
A katonák kivont fegyverrel már ugranak 

is, a pap az első kardot pusztakézzel hárítja, 
majd a támadó katonát egy furcsa tőrrel 
megszúrja. A következő katona viszont átszúrja 
a papot, aki földre rogy és még halála közben is 
hörögve röhög. A sebesült katonának nem lesz 
nagyobb baja. 

Pár pillanat múlva további katonák 
jönnek, kicsit később dorani varázslók is. A 
papnál egy eltépett tekercset találnak, a 
varázslók elviszik kivizsgálni, a hullákat 
eltakarítják, a kalandozókat pedig a herceg 
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kérésére hazaviszik. A tekercsen hadüzenet 
volt. Majd értesítik őket, addig teljes 
titoktartás! 

Ha sikerül megszakítani a 
varázslatot: 

A pap harcolni kezd, de nem 
jelentősek a harcértékei (Novícius 3, 
Boszorkánymester 6, Pap 3). Karaktertől 
függetlenül dob egy megszakító támadást és 
17-20-ig talál és d6-ot sebez. Következő 
körben már nem talál és egy odaérkező 
katona leszúrja. Utolsó leheletével még 
rásziszeg a varázslatot megszakító 
kalandozóra és toroni nyelven megátkozza. 
Ez valódi átok. 

128Mp-os átok, ebből 120Mp a 
felhasználható Az Állóképességet fogja 
csökkenteni 5 ponttal. 20Mp 1E - 120Mp 
6E Fizikiai Ellenállást kell dobni ellene. 
Ehhez jön egy +2-es INT módosító. 

Tehát ha 8+d20 nagyobb, mint a 
kalandozó fizikai ellenállása, akkor kifejti 
hatását. 

Akárhogy is lesz, a herceg hazaküldi 
őket, annyit még elmond, hogy az papíron a 
hadüzenet volt. Majd értesíti őket a 
továbbiakról. 

Aki megszakította a varázslatot és 
megátkozódott annak +500TP 

Közjáték 8: 

Hazaérnek, este már jön is a követ. 
Másnap reggel 8-ra összehívták a 
Nagytanácsot. Jöjjenek ők is, mint 
szemtanúk, de 7-kor a herceg külön 
beszélgetni akar velük.. A hercegi 
tanácsteremben lesz. 

Közjáték 9: 

Ha beszélnek Angussal, akkor egy kis 
időt kér, majd 2 órán belül jelzi, hogy 
természetesen Pyarron segít, bár a 
konkrétumok kidolgozása időbe telik. Nagy 
dícséretet kapnak, ha megmentik Eligort. 

 

A hercegi beszélgetés: 

Odaérésük után a herceg egyből a tárgyra tér. 
Látszik, hogy nagyon sok dolga van. 

Számíthatunk Pyarron segítségére? 
Egy Igen/Nem-et vár, esetleg egy kis kifejtést. 

A magyarázkodásnak nem örülne. 

A Nagytanács: 

Odaérnek, már sokan vannak ott: 
Erigow tartományurai (országnagyok) 

nyolcan, Krad, Dreina, Antoh, Ellana főpapja / 
főpapnője valamint egy eléggé viharvert fickó (A 
Viharmágusok képviselője), plusz még pár varázsló 
és Altemor. Ezen kívül még Akrim apja és még 
néhány egyéb tisztviselő, a herceg és Eligor, ha 
megmentették. Nagy a ricsaj, miután mindenki leült 
egy kör alakú asztal köré, akkor beszélni kezd a 
herceg. 

- Adron harmadik hava a lángok hava. 
(ekkor a kalandozók is észreveszik, hogy 
valóban, a hadüzenet az előző hónap utolsó 
napján érkezett.) Ezt a hónapot az elmúlt 
évszázadban a szerelem lángjaira való 
emlékezésnek szenteltük, de ezúttal a 
háború lángjai kerülnek előtérbe. Mert akár 
tetszik, akár nem, kitört a háború. 
Reméltük, hogy elkerülhető vagy legalább 
elodázható, de nem így lett. Tegnap Toron 
ármányos módon támadást indított 
ellenünk, 

a) ami az itt jelenlevő kalandozóknak 
köszönhetően meghiúsult 

b) ami Eligort, Erigow legnagyobb 
szövetségesét egy külső síkra űzte. 

A szövetségeseinket már értesítettük és  
a) Pyarronra is számíthatunk. 
b) remélhetőleg Pyarronra is számíthatunk 
A mozgósítást is megkezdtük, bár időbe telik 

feltölteni a tartalékos hadtesteket és a majd’ 100 év 
béke után újra felkészíteni az országot egy háborúra. 
Kérem a jelenlevőket, hogy álljanak ki Erigow 
mellett a nehéz időkben is. 

Most pedig térjünk rá a részletekre: 
... 
Itt elkezdik megbeszélni a konkrét 

intézkedéseket, ez a kalandozók számára már nem 
túl érdekes. Egy kis idő elteltével szünet és ki is 
vezetik őket. Ez már nem az ő dolguk. Mikor vége 
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lesz, hazamennek és eszükbe jut, hogy pont most 
kezdődne a bál, de minden valószínűség szerint ez 
most elmarad. 

Vierre viszont ott van és várja a kalandozóját, 
majd teljes idegességben odamegy az érkezőkhöz és 
a szerelme fülébe súgja: 

- Nem jött meg. 
+200TP, ha ez megtörténik. A többiek is 

kapnak 50TP-t a visítva röhögés miatt. Nem szabad 
megdugni minden szembejövő grófkisasszonyt. 

 
(Az látszik, hogy itt a kalandozókon nagyon 

sok múlik és sokszor teljesen kalandon kívüli 
cselekedetekre is van idejük. Ezt a kalandot 
elsősorban tapasztalt mesélőknek ajánlom, mert 
nekem is meggyűlt alatta a bajom a játékosokkal. 

Kicsit túlreagálták Angus kérését, miszerint 
„figyeljetek és minden fontosabb történésről minket 
is informáljatok” és nekiálltak titkosrendőrséget 
felállítani. Volt még pár egyéb is (Pl. Vierrenek 
később is lett szerepe), de a lényeg, hogy nem szabad 
meglepődni, ha esetleg a kaland lefolyása nem lesz 
olyan sima, mint ahogy itt le van írva.) 

07. A Dwoonok Zászlaja 

5. szintű kalandozók részére 

Bevezetés: 

Ez egy tipikus road trip jellegű kaland. Van 
benne egy csata, ahol elég könnyű elpatkolni, de 
azért megcsinálható. Sok kisebb részből áll, ezek 
egymással sokszor csak lazán kapcsolódnak. Elég 
sok üresjárat és tájleírás van a kalandban, a csatát 
levéve nem annyira pörgős, inkább beszélgetős, 
lazulós. A játékidő az előzőkalandhoz hasonlóan 
elég változó, valahova 4-8 óra közé raknám. 

Ez és az ezt követő a kalandrészek úgy van 
megírva, hogy a kalandozóknak sikerült megmenteni 
Eligort. Amennyiben ez nem így történt, úgy pár 
dolgot szükséges módosítani, de szerencsére Eligor 
inkább csak pártfogói szerepet játszik, akit szükség 
esetén akár III. Dagater is helyettesíthet. 

Alap: 

3691 Adron harmadik hava. Egész Erigow fel 
van bolydulva. A szokásosnál is többen vannak az 
utcán, sokkal több a katona és a hangulat is 

nyugtalanabb. Nem csak negatív szempontból. 
Mindenki fel van pörögve, mindenki a 
háborúról beszél. Látszik, hogy sokan örülnek 
neki és Toron végső eltörlésére készülnek. Sok 
helyen újoncoznak és nagyon sok a jelentkező 
is. A kovácsoknál jóval aktívabban folyik a 
munka. 

Az átok: 

Ha nem bagatellizálják el, akkor az átkot 
Ellana főpapnője leszedi. 

Vierre D’Virre (1. 3. 5. nap): 

Vierre a nagy múltú D’Virre grófi család 
sarja. Apja Radaconte D’Virre, Monegris 
grófja. Anyja Rutenor grófjának harmadik 
lánya, Karina Rutenor. Vierrenek két bátyja van 
(Enika, Radaconte), mindegyik a seregben 
szolgál egy a Dwyll Unióval közös 
seregtestben. Valószínűleg hamarosan 
hazatérnek eligazításra. 

A család Erigow egy nagyon befolyásos 
családja, az apa híres hirtelen természetéről, de 
ugyanakkor igazságosságáról is. Az apa 
jelenleg Erigowban van, az anya pedig az 
otthoni birtokot igazgatja. Csak Vierre az 
állandó erigowi lakos, bár a ház ahol lakik 
természetesen az egész családnak bőven elég. 

Nem tudni, hogy mi lesz, ha az eset 
kiderül, sok minden történt már ilyenkor más 
családoknál. Ha a férfi nemes volt, előfordult 
egy gyors házasság, alsóbb osztályok 
képviselőinél viszont kivégzés is. Átlagos 
esetben gyakori volt a párviadal, amiben a nő 
„védője” rendszerint jóval erősebb volt, így ezt 
is egy fajta kivégzésnek lehetett tekinteni. Az 
így született gyerekek szinte kivétel nélkül 
árvaházba kerültek, bár volt példa arra is, hogy 
a nőt tagadták ki a családból gyerekestől. 

Vierre nem akar az apja elé kerülni, sokat 
beszélget a kalandozóval, nem tudja mit kéne 
tenni. 4. nap viszont kiderül, hogy mégsem 
terhes. Viszont azt nem tudja, hogy akar-e még 
találkozni a kalandozóval. Dilemmázzanak egy 
kicsit. Mire a csaj döntene vagy lenne valami, 
addigra éppen menniük kell. Ez a hét 5. napján 
történik.  
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A katona (1.): 

A hét első napján megjelenik egy 
katona a szállásuk előtt és mindenképpen 
azzal akar beszélni, aki lezúzta a Tharr 
papot. Ha tudnak beszélni, akkor elmondja, 
hogy ő volt Eligor egyik testőre. Ha nem 
mentették volna meg Eligort, akkor őt 
kivégezték volna, így csak lefokozták 
tizedesnek. Nagyon köszön mindent, bólint 
és elmegy. 

(Persze, ha Eligort nem mentették 
meg, mindez nem történik meg.) 

A dícséret (2.): 

Ha megmentik Eligort, akkor Pyarron 
a dícséretet máshogy is kifejezi. 2. nap 
érkezik egy csomag Pyarronból. Angus a 
feladó. Benne egy levél és három 
ezüstgyűrű. A levélben a következő áll. 

 
Kedves Barátaim, 
Nagy szolgálatot tettetek Pyarronnak 

Eligor megmentésével és Pyarron nem 
felejti ezeket. Kérem fogadjátok el ezt a 
csekély ajándékot hálánk jeléül. Ezek a 
gyűrűk segítséget nyújtanak a Toron elleni 
védekezésben azáltal, hogy miközben 
viselitek őket, a Toroni átkok és a 
fejvadászaik mesterkedései hiábavalóak 
lesznek ellenetek. Remélem minél kevesebb 
alkalmatok lesz használni őket és inkább 
csak szépségükben gyönyörködtök a 
jövőben. 

Tájékoztatlak benneteket ezen felül, 
hogy Eligor személyes kérésére ezentúl az ő 
testőrségébe tartoztok. A részleteket őtőle 
tudjátok majd meg. Természetesen 
Pyarronban továbbra is tárt karokkal 
várunk benneteket amennyiben úgy 
gondoljátok, hogy ez a megbízatás nem 
nektek való. 

Baráti üdvözlettel, 
Angus 
 
Játéktechnikailag ez azt jelenti, hogy 

minden átok ellen +10 és minden 
meglepetés ellen +5 járul a mentődobáshoz. 

Eligor kérése (3.): 

A 3. napon levél érkezik Eligortól, amiben a 
következő áll: 

Kedves ... a kalandozók nevei ..., 
 
Nem tudom elégszer megköszönni azt amit 

értem tettetek. Segítségetek nélkül már minden 
bizonnyal egy külső síkon bolyonganék remény 
nélkül, viszont ellenségeink terve dugába dőlt 
hősiességeteknek köszönhetően. Ezért szeretnélek 
kérni benneteket, hogy ezentúl legyetek testőrségem 
segítségére amennyiben ez lehetséges. 

Kérem gondoljátok át ajánlatomat és a hét 
utolsó napjának estéjén keressetek meg a palotában 
és tartsatok velem az aznap esti bálon. 
Tájékoztatásul a téma a „lángok”. 

Tisztelettel, 
Eligor, Eren Hercege 
 
Beszéljék meg mit akarnak. Pyarron utasítása 

egyértelmű volt, de ezt a kérést visszautasíthatják, 
ebből nem lesz harag. Angus pszivel elérhető, ha 
beszélni akarnak vele. 

Ha nem mentették meg Eligort, akkor egy 
sima meghívót kapnak a hercegtől. a bálra. A téma a 
„lángok”. 

Törpészkedés (4.): 

Ha beleegyeztek múlt héten, akkor az 4. napon 
korán reggel megjelenik Dúrin Ogg és hoz egy 
zacskó drágakövet, az első szállítmányt. Lehetőleg 
még aznap délután/este el kéne vinni az öccsének a 
zacskót. A szokásos helyen lesz. Mikor átveszi 
akkor ad nekik egy elismervényt, ami alapján Dúrin 
majd kifizeti nekik a 20 aranyat visszaérkezéskor. Ő 
a Kapu fogadóban lesz egész este, ott megtalálják, 
de ha valami miatt ott nem találkoznak, akkor majd 
keresi őket. 

Ha elindul(nak), akkor minden különösebb 
probléma nélkül átjutnak a térkapun. Egy őr 
megkérdezi, hogy van-e elvámolnivalójuk, de látszik 
rajta, hogy ő maga sem gondolja komolyan a 
kérdést. 

A kocsmában Sakki már ott van. Sakki tipikus 
törpe. Szakáll, sör, pocak, stb. Kábé annyi idős lehet, 
mint Dúrin. Gond nélkül odaadja a már előkészítet 
papírt és a visszaút is ugyanannyira eseménytelen 
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mint az odaút. Egy óra alatt megfordulhatnak ha 
sietnek. 

Dúrin valóban ott van a Kapu fogadóban és 
oda is adja a megígért összeget. Mindenki örül, a 
törpe további utakat helyez kilátásba. 

A város (4): 

Minden fel van bolydulva. Valahogy mindenki 
nyugtalanabb. Ha kérdezgetnek, akkor 
megtudhatják, hogy Tiadlan királyát megölték az 
úton. Mást nem tud senki. Estefelére kiderül, hogy 
térkapubalesetben vesztette életét. 

Eligor (5.), bál, vacsora : 

Az 5. nap este 8-ra érkeznek a bálba. Vierre 
nincsen itt, de Nilin és az esetleges másik csaj igen. 
Egy köszönés és egy kis beszélgetés belefér, de fél 
óra múlva Eligor is megjelenik. Leül az egyik szélső 
fakkba és a szolgájával behívatja a kalandozókat is. 
Egyből a lényegre tér: 

- Mi a válaszotok? 
Amennyiben nemet mondanak, akkor nem 

erősködik, elfogadja, sajnálatát fejezi ki, de egész 
este jó kedvűen beszélget velük és természetesen a 
vacsorára is hivatalosak maradnak. Ebben az esetben 
a kaland kicsit máshogy alakul, a kalandozókat 
három eseménytelen nap múlva visszahívják 
Pyarronba és a kalandsorozat véget ér. 

Pozitív válasz esetén bólint és folytatja: 
- Még el sem kezdődött a háború, de 

veszteségeink máris jelentősek, 
meggyilkolták Tiadlan királyát. 
Térkapun keresztül jött volna, de 
átlépés közben rácsukják a kaput. 
Szerencsére a lobogója megmenekült. 
Ez után a térkapuhálózaton leállítják a 
forgalmat és csak külön hercegi 
engedéllyel utazhat mindenki 
bizonytalan ideig. 

- És ez még nem minden. Az egész 
Északi Szövetség területén sok vezetőt, 
tisztet és katonát öltek meg a hét 
folyamán toroni fejvadászok. Nehéz 
ilyet mondani, de Toron szépen 
előkészítette ezt a háborút. 

- Most viszont beszéljünk a jövőről. 
Örülök, hogy elfogadtátok a 
felkérésemet és segítségeteket 

rövidesen szeretném igénybe 
venni. Holnap lesz egy 
megbeszélés a Zászlóhordozók 
között, majd holnapután 
elindulunk délre. A többi hadúr is 
elindul a holnap megállapított 
harcállások elfoglalására. Ezen a 
tanácskozáson sajnos ti nem 
lehettek jelen, de holnap után 
hajnalban elindulunk. A pontos 
cél csak holnap derül ki, de 
nagyon valószínű, hogy a Dwyll 
unió nyugati része lesz a cél. 
Akkor velem tartotok? 

Amennyiben igen, akkor megkéri őket, 
hogy hajnalhasadásra jöjjenek a hercegi palota 
elé. Onnan indulnak. Lovuk van? Ha nincs, 
akkor kapnak. 

Ez után lehet kérdezni, fontos dolgokról 
már nem esik szó. Ha gondolják lemehetnek 
táncolni, szórakozni (Nilin és a másik csaj itt 
vannak, de Vierre továbbra is hiányzik), de más 
különleges már nem történik. Eligor éjfél előtt 
távozik. Az ismerősök közül Akrim és Dúrin 
van jelen. A hangulat jó, várakozó. 

Amennyiben Eligort nem mentik meg, 
alapból egy elég unalmas bál lesz belőle. 

A hét eleje: 

Ez a nap készülődéssel telik. Ha 
kimennek a városba, akkor több Vörös hadurat 
is látnak vonulni a Zászlóikkal. Nagyon 
fenséges és nagyon felemelő az egész 
készülődés. Mindenki várja a háborút, 
mindenki nyüzsög, mindenki hangoskodik.  

A reggel: 

Hajnalhasadásra odaérnek és a látják, 
hogy a hercegi palota tele van emberrel. Eligor 
hamar meglesz, egy lóról adja a parancsokat. 
Mellette III. Dagater herceg. Egyikükön sem 
látszik páncél és így nagyon látszik, hogy 
Eligor mennyivel erősebb. Dagater 
felsőbbrendűsége és kyr vére szinte sugárzik, 
ellenben Eligor ereje és magabiztossága, hangja 
az ami megragadja az embert. Mikor 
odamennek, mindkét herceg üdvözli őket, de 
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csak Eligor az aki beszél is velük. 
Dagaternek más dolga van. Eligor nagyon 
elemében van. 

- 1000 mérföld  áll előttünk 
barátaim. Célunk a  Dahassir erőd, a 
Dwyll Unió kapuja. Itt várjuk majd be 
a Toroni hordákat és innen Shulur is 
karnyújtásnyi távolságra van. 
Keressétek meg Altemort, aki szintén 
velünk tart, mint az erigowi csapataink 
vezére és majd ő elmondja a szükséges 
tudnivalókat. 

Ez után máshoz fordul és további 
utasításokat ad.  

Altemor kicsit arrébb beszélget 
szállásmesterekkel, katonákkal. Amikor 
meglátja a kalandozókat örömmel köszönti 
őket, és hamar lerázza a többieket. Ő is 
páncél nélkül van. 

- Üdvözöllek benneteket! 
Elnézést, de belevágok a közepébe. Mi 
leszünk az előörs. Pár óra múlva 
indulunk, a szekerek és a katonák majd 
csak valamikor délután. Száz jó 
katonával megyünk dél felé Rone 
irányába. A kapunál találkozunk 
másfél óra múlva, jó? Lovatok van? 

Ha kérdeznek válaszol, de látszik, 
hogy dolga lenne. Ha nincs lovuk, akkor 
szól az istállómesternek, aki ad nekik három 
utazólovat. 

Másfél óra múlva odaér melléjük 
lovon, elkiáltja magát, hogy „Előörs 
utánam!” majd elindul. 

Az út eleje: 

Eseménytelenül telik az út első két 
napja. Ha érdeklődnek Altemortól, akkor a 
következőket tudhatják meg. 

- Az út tényleg 1000km. Terv 
szerint az Feloldozás havának a végére 
odaérnek.  

- Az erigowi sereg létszáma 
100 000 fő, de további erősítés is 
várható. Ez az, amit hirtelen össze 
tudtak szedni. 

- A Dwyll Unió mindig 
magasabb harckészültségben van. 
Pontos sereglétszámot nem tud 

Altemor, de 100 000 – 200 000 körül 
lehet náluk is a létszám. 

- A vár kb. 10 000 embert tud ellátni, de 
5000 ember a hivatalos várvédelem. 
Ők is ebbe fognak beletartozni. Óriási 
építmény. 

- A pap vigyázzon. Ne kérkedjen hitével 
és semmi szín alatt ne szídják Ranilt! 

A harmadik nap reggele: 

Az első két nap eseménytelenségével szemben 
Altemor kelti őket. 

Keljetek, sietnünk kell. Majd útközben 
elmondom. 

Elkészülnek, még bevárnak pár embert, aztán 
tízen elindulnak Altemor után. Ügetésben haladnak, 
a menet közben Altemor minden csoporthoz 
odamegy és elmondja a tudnivalókat: 

- A Dwoon lobogót ellopják tegnap éjjel. 
Indulás előtt mindenki bent 
szervezkedet a városban és csak a 
szokásos őrség vigyázott a zászlóra. 
Jött pár fejvadász és tolvaj, az őrséget 
megölték, de nekik is sikerült egy 
fejvadászt kinyírni. Ekkorra odaért az 
erősítés, így a rablók a menekülést 
választották. A zászlóval megléptek, de 
a halottból dorani nekromanták 
kiszedték az útvonalat és az egyik 
tervezett pihenőpontot.  

- Nagyon gyorsan haladnak, ma kora 
este érnek az első pihenőpontjukra, ami 
egy elhagyatott jelzőtorony innen fél 
napi járóföldre. Oda megyünk és 
ezúttal mi ütünk rajtuk. Persze nem 
biztos, hogy ide jönnek, de meg kell 
próbálnunk. A jelzőtorony neve 
Elhassar, valamikor Kyria idejében 
még egy kisebb erősség volt, a 
hatodkorban azonban elhagyták, mint 
sok másikat is. 

Kérdésekre szívesen válaszol, van idejük. 
- Azért ennyien mennek, mert 

mindenképpen meg akarják lepni őket. 
A 11 emberből 5 íjász, 1 Altemor, 3 
Kalandozó, 2 pedig Altemor legjobb 
katonája.  

- Az ellenség 5 fejvadászból és 1 
tolvajból állt, ebből 1 fejvadász már 
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halott. Ennek ellenére ne becsüljék le 
őket. A toroni fejvadászok nem 
véletlenül híresek. 

Mikor odaérnek, akkor átnézik a helyet. 
Csapdát nem állítanak, egyből lebuknának. Elhassar 
egy kisebb erősség volt. Jelenleg már nincsen 
stratégiai helyen sem. Kábé 20*20-as alapterületű 
kis helyőrség. Korához képest nincsen rossz 
állapotban. A falak még sok helyen állnak, az 
íjászok mind fel tudnak mászni és el tudnak rejtőzni. 
A vár tele van kőhalmokkal, fadarabokkal, itt el 
tudnak bújni a közelharci katonák is. A lovakat egy 
közeli erdőben rejtik el Altemor ötletére. 

A csata: 

Este 7 óra körül érkeznek meg a fejvadászok 
lovon. Már sötétedik, de még jól látni erv ruhájukat 
és erv rangjelzéseiket. A vár előtt kikötik őket, majd 
egy alacsonyabb  feketébe öltözött elég romlott képű 
alakot közrefogva bejönnek. Közben toroniul 
beszélnek. Az egyik lovon meglátják a bebugyolált 
zászlót is. Azt is behozzák. 

Amikor bent lerakják, Altemor jelt ad és az 
íjászok egy sortűzzel lelövik az egyik fejvadászt. 
Erre mindenki előugrik rejtekéből és a harc a 
kezdetét veszi. 3 fejvadász, 1 tolvaj. 

 
(Persze szükség esetén a fejvadászok számát 

növelni is lehet.) 
 
Miközben Altemor előugrik, a tolvaj 

hatalomszót használ! 
Csontrombolás: Altemor fegyverforgató keze 

egy iszonyatos roppanással kettétörik. Elejti 
másfélkezes kardját és üvöltve összegörnyed. 10 
körig ő nem vesz részt a csatában. Bár üvölti, hogy: 

- A tolvajt basszameg!!! A tolvajt!!! 
A második körben ismét hatalomszó 

következik. 
Az egyik kalandozó, egy harcos és egy íjász 

kap Vérdagályt: Erő, Gyors., Áks. k6 körig 3-mal 
csökken. Minden testnyíláson elkezd kifolyni a 
felgyülemlett mindenféle testnedv. Az időtartam 
lejárta után komplett ruhacseréig Megrendültnek 
számítanak. 

A tolvaj minden hatalomszó elmondása után 
felnyög, zihál. A harmadik kör elejére egy íjász 
átlövi a torkát. 

 

Toroni fejvadász: 
Ember – Fegyverforgató 3 Fejvadász 6 
Erő 14 (+2) Ügy 16 (+3) Áks 16 (+3) Int 12 
(+1) Aka 12 (+1) Kar 8 (-1) 
Fizikai ellenállás: 22 
TÉ: 6 
Mentális ellenállás: 14 +10 
Szívósság: 9 
Asztrális ellenállás: 12 +10 
Gyorsaság: 9 
Tudat: 3 
Ké: 12 
Kitérés + 2 VÉ 
Alap Té: 6 
Könnyűvért viselet 
Fegyveres Té: 11 (MF) 
Fegyverforgatás MF 
Közelharci Vé: 23 + 4 kitérés, bal kezes 
védekezés 
Edzettség +2 Szívósság 
Távolsági Vé: 13    
  
Fürgeség +2 Gyorsaság   
     
Képzett hárítás (3 hárítás/kör) 
Páncél: Sodronying: SFÉ: 4 
Fegyver:  
Lagoss: d10+3 (erőből forgatva + MF)  
Pugoss védelemre. Mindkét fegyver +1-es. 
Ép: 22 
Fp: 78  
Abban az esetben, ha egy kalandozó a tolvaj 
közelébe kerül és támadni is tudja, akkor a 
fontosabb értékei: 
Fizikai ellenállás: 14  
KÉ: 9 
Mentális ellenállás: 15 +30 (stat)+10 (din) 
TÉ: 6+3 
Asztrális ellenállás: 12 +30 (stat)+10 (din) 
Közelharci VÉ: 17 
Fegyver: Tőr, Sebzés D6+2+méreg 
Ép: 10 
Fp: 35 
A méreg: 

10E-s fegyverméreg. A fegyveren 3 
sebzésre való adag van. 

Erős hatása azonnali égő fájdalom a seb 
helyén. 4d6 sebzés, következő körben pedig 
2d6. Utána a fájdalom minden utóhatás nélkül 
elenyészik. 
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Gyenge hatása hasonló, mint az 
előzőleg leírtak, de a sebzés csak 2d6 és 
1d6. 

A csata után: 

A csata után Altemor a kezét 
szorongatva, sziszeg: 

- Átkozott Kobra! 
Kérdésre pár szóban mesél a Kobrák 

tolvajcéhéről és a hatalomszavakról. A 
sebesülteket, halottakat ellátják, elföldelik, 
majd a zászlóval (egy gyors ellenőrzést 
követően) elindulnak visszafelé. Pénz, 
azonosításra alkalmas dolog nincs a 
fejvadászoknál. Majd le kell jelenteniük, 
hogy hol hagyták a holttesteket. Pár órára 
szükség van míg felkészülnek a visszaútra. 
A sötét ellenére egy pár órányit még 
lovagolnak, majd egy kisebb facsoportnál 
lesátoroznak éjszakára. A sebesültek nem 
őrködnek, de a többieknek meg kell 
osztaniuk az időt. 6 óra alvás engedélyezett, 
másnap reggel pirkadatkor már úton kell 
lenniük. Lassabban haladnak, mint odafelé, 
de délutánra visszaérnek az egységükhöz. 
Nagy éljenzés fogadja őket, a zászlót 
ezentúl nagyon durván védik. Aznap már 
nem mennek tovább, bevárják a Dwyll 
küldöttséget, pihenés. Altemor karját egy 
pap meggyógyítja. 

A Zászló: 

A Zászló egy 3*5 méteres vörös, 
néhány helyen szakadozott zászló. Közepén 
egy 12 sugaras napkorong található. Tartója 
eredetileg 10 méter hosszú, habár ezt most 
5 méteresre vágták a könnyebb szállítás 
miatt. A tartóra van feltekerve a zászló és 
így vitték a fejvadászok egy lovon. 
Kibontva, a Zászlóhordozó kezében súlya 
sokkal könnyebb, mint így és felemelve 
mágikus hatása is van. 

A hatás: Felemelés után a Zászlóból 
szikrázó fény sugárzik, de Ranil hívőnek ez 
nem bántja a szemét. Mindenki más 
képtelen ránézni. Ezen kívül jellemtől 
függő erősség ellen kell asztrális ellenállást 
(asztrál + d20) dobni 1000 méteren belül a 

nem Ranil hívőknek. Siker esetén csak -1 
KÉ,TÉ,VÉ-re 100m-en belűl a fény miatt. 
Sikertelenség esetén ez -3-ra módosul 1000 méteren 
belűl, valamint a morál is megcsappan. 

Az célszám a következőképpen alakul: 
Rend, Élet: 10 
Rend vagy Élet: 15 
Rend, Halál vagy Káosz, Élet: 15 
Káosz vagy Halál: 20 
Káosz, Halál: 25 

A dwoon küldöttség: 

Kora estére érkeznek meg Erigowból. Több 
magas rangú tiszt és 100 fölötti katona. A vezetőjük 
szokás szerint egy nagy páncélos alak, mellette 
pedig egy Ranil pap. Amint ideérnek, Altemor 
köszönti őket, ők viszont. A beszélgetés erv nyelven 
folyik. 

- Gar da Ranga vagyok. Örülök a 
találkozásnak. Hol van a zászló? 

Altemor kicsit meglepődik, de válaszol. 
Hátraint, két katona átadja a zászlót: 

- Itt van, tessék! 
Ez után még egy kis beszélgetés, fesztelenebb 

hangnemben, majd Altemor szól a kalandozóknak, 
hogy jöjjenek közelebb. A kalandozók és a 
résztvevő katonák felsorakoznak, majd Gar da 
Ranga elég rossz közös nyelvtudással és erős 
akcentussal szól hozzájuk és ervül a többi 
katonának. 

- Ral da Ranga köszöni a segítségeteket. 
Nem marad hálátlan. 

Ez után bólint egyet, majd visszafordul még 
pár szó erejéig Altemorhoz. Ha érdekli a 
kalandozókat, hogy miről beszéltek, akkor a 
következők kerültek szóba: 

- A zászlóörzők kapitányát kivégezték. 
- A Dwyll Unió nagyon lekötelezett 

erigowi szövetségeseik segítsége miatt. 
Igyekeznek viszonozni az elkövetkező 
háborúban és Ranil segedelmével ez 
sikerülni is fog. 

- A Dahassyr erőd már készül a 
fogadásukra. 

- Gar da Ranga, Ral da Ranga 
másodunokatestvére. Ő lesz az új 
Zászlóőr. 

Az egész látogatás negyed óra alatt lezajlik. 
Utána a csapat dél felé továbblovagol. 



MAGUS                                                           Pyarroni különítmény - Kalandmodul                                         Kalandozok.hu 

44 
 

Az este: 

Az este maradéka csöndesen, egy mértékletes 
mulatással telik. Előkerülnek mindenféle 
zeneszerszámok, ha a kalandozók között van zenész, 
akkor nagy sikert arat. Altemor beszélget 
mindegyikükkel. Dumálós este. Altemor szívesen 
válaszol kérdésekre, de mesél a fiatal koráról is. 

A pappal beszél a megtérésről:  
- Azt tudom, hogy te hogyan tértél meg, 

de te nem tudod az én esetemet. 
Kettőnk megtérése kicsit hasonló, 
szóval elmondom, ha érdekel. Már 
elhagytuk Eriont, korai kalandozásaink 
színhelyét és észak felé vettük az 
irányt. Mivel éppen nem volt 
Zászlóháború, ezért kénytelenek 
voltunk más kalandokat keresni. Mi is 
beleestünk abba a hibába, amibe sokan 
beleesnek, amikor kezdik elbízni 
magukat és Ediomad tárnái felé vettük 
az utunkat. 

- Ediomad fentről nézve sokkal 
barátságosabb, mint gondolná az 
ember. Nem látszik, hogy micsoda 
sötétség lakozik a mélyében. Én is 
elindultam lefelé egy barlangba öt 
társammal. Jómagam, Angus, Hiere 
valamint Maldon és Ambar, Krad 
legyen kegyelmes lelkükhöz. Egész jól 
haladunk, nem nagyon találkoztunk 
senkivel. Volt pár kisebb csatánk, de 
sem aquir, sem zsákmány nem jutott, 
úgyhogy egyre mélyebbre hatoltunk. 
Már az első esténket is eltöltöttük lent 
és egyre biztosabbak voltunk a 
dolgunkban. Másnap reggel azonban 
találkoztunk azzal, amire azóta sem 
szeretek gondolni.  

- Éppen reggeli után voltunk, 
elindultunk és egy sziklaperemen 
lenézve megláttunk egy fura kis 
szerzetet. Eléggé szerencsétlennek 
nézett ki, de tudtuk, hogy igazi aquirral 
van dolgunk. Megcsókoltuk aquirtól 
védő talizmánjainkat, ahogy a 
közelbeli város vándorvarázslója 
ajánlotta, majd Maldon és Ambar 
felhúzta íját és két tökéletes lövést 
eresztett meg felé. Az aquir bőréről 

viszont lepattantak a nyílvesszők 
majd két szót szólt. Mindketten 
azonnal összeestek, Maldon fülén 
száján folyott valami, Ambar 
pedig úgy esett össze mint akinek 
nincs csontja. Hiere mágiával 
akarta támadni az aquirt, de 
varázslata úgy foszlott szét, 
mintha nem is lett volna. Nem 
volt mese, rohantunk ahogy 
tudtunk. Az aquir pedig nem 
üldözött minket. Nem talált rá 
méltónak. Kicsit később 
visszamentünk társaink 
holttestéért és kiderült, hogy ami 
Maldon fülén kifolyott az az agya 
volt, Ambarnak pedig egy ép 
csont sem maradt a testében. 
Mindezt két szó miatt! 

- Összeszedtük társainkat, kint 
eltemettük őket és akkor a sírok 
felett egy-egy aranykör jelent meg 
és ott is maradt egy órán 
keresztül. Angus addigra már 
Krad híve volt és miután 
visszaértünk, azonnal be is 
iratkozott a teológiára, én pedig az 
Aranykör Lovagrendbe kértem a 
felvételemet, majd pár évre rá fel 
is avattak. Hiere, habár hívő lett, 
az ő életét nem forgatta fel 
ennyire az eset. Viszont ami 
biztos, soha többé nem mentünk 
Ediomadba. 

Egy másik kalandozóval egy kalandról: 
- Fiatal koromban nagyon sok felé 

megfordultam. Életem nagy részét 
töltöttem Erionban, a kalandozók 
városában. Itt volt egy olyan 
megbízatásunk, amit azóta 
emlegetek, legalább annyira, mint 
az az utáni mulatságot. Mondhatni 
szokásos módon indult. Angussal, 
Maldonnal és Hiere-rel 
ücsörögtünk egy fogadóban, 
amikor egy fura alak lépett be. 
Mondtuk is, hogy mennyire klisés, 
főleg amikor odajött hozzánk és 
egy megbízást ajánlott. 
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- Mint kiderült egy 
gyógyfűárus és egy boszorkány rontja 
az üzletét. Ővele kellett elbeszélgetni 
egy kicsit, hogy ugyanmár legyen 
szíves költözzön arrébb. Persze ő ebbe 
nem ment bele és mire észbekaptunk 
már zombik hada rohant ránk. Nem 
tudjuk hogyan csinálta, de az biztos, 
hogy a másnapot sem ő, sem pedig 
mocskos szolgái nem érték meg. A 
gyógyfűárus szépen megjutalmazott 
minket és a boszorkány cuccai is elég 
sokat értek. 

- A sors iróniája, hogy pár 
évre rá a megtérésünk után újra 
összehozott a sors minket a 
gyógyfűárussal, aki ezúttal már 
ellenségünk volt, mert mint kiderült 
boszorkánymesteri praktikáknak 
hódolt. Valószínűleg már annak idején 
is, de akkor Krad még nem volt 
segítségünkre a döntéshozatalokban és 
a pénznek is nagy volt a csábítása. 
Azért a boszorkányért sem volt kár. 

Egy harmadik kalandozóval egy 
buliról: 

- Volt egy nagyon jó 
mulatozásunk. Ez még fiatalkoromban 
történt vagy 50 éve. Én lovagként, 
Angus pedig egyszerű kardforgatóként 
kereste kenyerét. Erionban egy jól 
sikerült megbizatás után, amiben vagy 
10 aranyat kerestünk úgy gondoltuk itt 
az ideje egy igazi mulatozásnak. Úgy 
gondoltuk, hogy már felnőttünk ahhoz, 
hogy Torozon Tavernájában tegyünk 
tiszteletünket, de így visszagondolva 
csodálom, hogy túléltük. 

- Erionban mindenféle népek 
megfordulnak. Torozon Tavernájában 
pedig még inkább. Itt is voltak 
goblinok, orkok is, akik együtt ittak 
elfekkel, törpékkel, emberekkel. 
Hihetetlen, én mondom. Mi először 
csak egyedül izogattunk Angussal, 
Maldonnal és Hiere-rel. (Hiere dorani 
varázsló volt. Nem rég lett meg a botja, 
igazi varázsló lett belőle) Iszogattunk, 
de ahogy az ilyenkor lenni szokott, 
Angus a ki tudja már hányadik körnél 

meglökött egy nagy marha orkot, 
akinek kilöttyent a söre. Habár 
megpróbáltuk elsimítani, mégis 
verekedés lett a vége. Pillanatokon 
belűl röpültek a székek, asztalok és fél 
óra múlva a fél Taverna az őrség 
tömlöceiben ücsörgött. Innen végül 
elengedtek mindenkit miután 
kifizettették velünk az okozott károkat. 

- Szabadulásunkat hol máshol 
ünnepeltük volna, mint Torozonnál. 
Ráadásul ott volt az ork is, - ekkor 
megtudtuk, hogy Garshnak hívták - aki 
meglepetésünkre három korsó sörrel 
fogadott minket a szerinte tökéletes 
tegnap estére emlékezve. A lényeg, 
hogy aznap este úgy berúgtunk, hogy 
két napig nem bírtunk felkelni. Aznap 
este ráadásul teleporttal mentünk haza. 

Tovább: 

Reggel felkelés után mennek is tovább. 
Útközben Altemor sokat beszél a Dwyll Unióról. 
Most, hogy látták már egy küldöttségüket jobban el 
tudják képzelni a mentalitásukat. Fontos dolgok: 

- Nehéz nép és a Szövetséghez képest 
nagyon különleges. Csak a 
Zászlóháborúk és Toron közelsége 
miatt tagja a Szövetségnek.  

- Királyuk nincs, csak volt. Jelenleg a 
lovagrendek választják maguk közül a 
vezetőjüket. Ennek ellenére már régóta 
a da Ranga család tagjai a vezetők. 
Jelenleg Ral da Ranga. 6 nagy és közel 
30 közepes lovagrend uralkodik. Kis 
lovagrendből nagyon sok van.  

- A parasztság röghöz kötött. Az adó 
50%, de a Vinali medence az egyik 
legjobb termőföld északon. A városi 
polgárság csekély. Ők ervek, de nem 
szeretik őket. Ranil hite szerint miattuk 
romlik az erkölcs. 

- A papi tanács tévedhetetlen. Emiatt 
nagyon megmerevedett az egész 
ország. Képtelenek a változásra, mert 
ha a tanács egy ügyben 1000 éve 
hozzott egy döntést, akkor az örökké 
érvényes. 
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- A törvények nagyon szigorúak. 
Börtönbüntetés szinte nincs, de sok a 
csonkolás, halál, számüzetés. Minden 
bűn megbocsáttatik, ha a bűnös áttér 
Ranil hitére. Vitás esetekben gyakori a 
parázson járás és nappal, tűzzel való 
igazságtétel. Ranil megsegíti az 
igazakat. 

- A fénnyel kapcsolatos mágiák nagyon 
könnyen jönnek létre, de Ranil kincseit 
engedély nélkül dézsmálni bűn. Az éj 
szolgái ellen használni viszont 
engedélyezett. 

- A barter virágzik, Aranyat nem 
használnak. Inkább ezüstöt. Az arany 
díszítésre való, szent fém.  
 

Aznap estére Rone-ba érnek. 

Rone: 

Rone erigowi nagyváros, innen kezdődik a 
Daibol hegység. Innen látják el ipari és 
bányásztermékekkel a fővárost. Sok vasöntöde van, 
mindegyik fegyverkovácsnak van most munkája. A 
kalandozók késő délután érnek a városba az 
előőrssel. Kint fognak táborozni a városon kívül, de 
mindenki eltávot kap és pár szerencsétlen őrt levéve 
beveszi magát mindenki a kocsmákba. A kalandozók 
azt csinálnak amit akarnak, Altemor szintén 
kocsmázik az embereivel. Amik történhetnek: 

- Nagy dínom dánom, jó hangulat, 
csajok, szokásos dolgok. 

- Az egyik kocsmában a buli elején 
találkoznak egy fickóval, aki 
bemutatkozik: Enika Korranonak 
hívják. Ha valamelyikük bemutatkozik, 
akkor rákérdez, hogy csak nem az, aki 
megmentette Eligort és visszaszerezte a 
zászlót? Ha igennel válaszolnak akkor 
innentől fizet nekik pár kört és 
kifaggatja őket mindenről. 
Amennyiben húzódoznak a 
válaszadástól, akkor egy három 
fordulós Meggyőzés próba-ellenpróba 
játék kezdődik. A fickó bárd. Értékei: 

Meggyőzés 8 Emberismeret +1 Átverés +1 
Karizma +3 = 13+d20 

A beszélgetés végén a bárd megköszöni a 
beszélgetést, egy arrébb eső boxba ül és írni kezd. 

- A buli végére a bárd szót kér és 
egy éneket énekel a kalandozókról 
és hőstetteikről. Kicsit kiszínezve, 
de azért elég reálisan. Az 
esetleges különleges 
ismertetőjegyeik benne vannak a 
dalban. 

Továbbindulás másnap délben. Néhányan 
még kicsit odavannak, de alapvetően jó 
állapotban és főleg nagyon jó hangulatban 
hagyja el az előörs a várost. A bárd is velük 
tart. Közel akar lenni a tűzhöz. (Ez a bárd volt 
végül a fejvadász tanítója, aki által megszerezte 
első bárddszintjét.) 

A Daibol Hegység szelleme, a Hegyek 
Asszonya: 

Rone után az út hirtelen emelkedésnek 
indul. Másfél hétig kapaszkodnak felfelé. Elég 
jó az út, annyira nem megerőltető, de azért 
érezhetően nem haladnak annyira jól, mint 
eddig. Másfél hét múlva az egyik pihenőnél 
egyikük (aki K10-zel a legnagyobbat dobja) 
elmegy a dolgát végezni és meglát egy 
szellemnek látszó valamit (Észlelés célszám 
10). Ha nem követi, akkor párszor még 
megjelenik a következő napok folyamán aztán 
utána többet nem. Ha megnézi, akkor szépen 
lassan megy előtte, mintha vezetné. 

Pár perc követés után megszólal a 
kalandozó fejében egy gyönyörű női hang. Egy 
történetet kezd el mesélni. Minden ... fél 
percnyi sétát jelent, a szellem követőjének fel 
sem tűnik: 

Lyssa gyönyörű volt ... Minden 
férfi Lyssát akarta ... Lyssa játszott velük 
... Lyssa élvezte őket ... Lyssa szerette 
őket ... Az úr is szerette Lyssát ... Lyssa 
nem szerette az urat, de szerette a 
jómódot ... És Lyssa tovább szerette a 
férfiakat, de az úr megharagudott ... Lyssa 
elmenekült, fel a hegyekbe ... A hegy is 
szerette Lyssát és Lyssa is szerette a 
hegyet ... Lyssa szereti a hegyet és az 
embereket is. 
Amennyiben út közben a kalandozó meg 

akar fordulni, megteheti. Csak egy hosszú 
rosszkedv az ára. Miután elhagyják a hegységet 
mindez elmúlik. 
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Ha a kalandozó szól a társainak két 
alkalommal teheti. Ha akkor, amikor még a 
többiek látótávolságban vannak, akkor a  
szellem eltűnik. Ha akkor amikor már 
nincsenek, mert pár szöveget már elmondott 
a szellem, akkor a többieket hamis 
ösvényekre tereli és mindig visszajutnak a 
kiindulási helyükre. 

Mikor végigér a szöveg, akkor a 
szellem megáll és éppen egy patak mellett 
vannak. Hátrafelé az ösvény, előre és balra 
sziklafal, jobbra pedig a patak. A szellem a 
patak felett lebeg, jó érzés itt lenni. Minden 
nyugodt, szép. Ekkor a szellem testet ölt és 
habár látszik rajta természetellenes mivolta 
egy nagyon szép nővé alakul. Kevés fehér, 
gyolcsszerű ruha van rajta. 

A patakban áll, a hangok elhalkulnak, 
a színek kiélesednek, kezében pedig egy 
csillogó piros követ tart. A követ nyújtja a 
kalandozó felé és mosolyog.  

Ha nem akarja elfogadni, akkor úgy 
adja oda neki, hogy az érezze a tökéletes 
csábítást.  

A szellem dob egy Átverés (5) próbát 
Karizma (5) –tel. 10+d20 

A kalandozó dob egy Emberismeret 
próbát. A kalandozó próbájának értékéből 
kivonjuk a szellem átverés próbáját. Erre a 
célszámra a szellem dob egy Meggyőzés (5) 
próbát Karizma (5)-tel. Ha sikeres, akkor a 
kalandozó elfogadja a követ.  

Ha a kalandozó ellenáll, akkor a 
szellem jól láthatóan elszomorodik. 
Kínálgatja a követ, de ezúttal már 
próbadobás nélkül. Ilyenkor a kalandozó 
elmehet, elfogadhatja a követ, azt tesz amit 
akar.  

Ha végleg sem fogadja el, akkor 
háborítatlanul ér vissza a táborba és amíg a 
Daibol hegységben mennek, addig 
észreveszi, hogy sokkal kevésbé fárad el a 
nap végére. Ez mostantól minden alkalomra 
igaz, amikor erre jár.  

Ha elfogadja, akkor nagyon más lesz 
a történés. Amikor a kezében tartja a követ, 
akkor a szellem elmosolyodik, hátralép és 
dob egy csókot. Ebben a pillanatban egy 
kisebb rengés rázza meg a hegyet, mire a 
szellem rémülten felpillant és elenyészik. 

Ez után egy újabb rengés következik és egy 
hegyomlás veszi kezdetét. A kalandozónak 
menekülnie kell. 

Itt hétszer kell ügyességpróbát dobnia, minden 
alkalommal más célszámra. Siker esetén sikerül 
kikerülnie a zuhanó kövek nagyrészét, sikertelenség 
esetén nem. Az első oszlopban a célszám, a 
másodikban a teljes, a harmadikban pedig a 
csökkentett sebzés található: 

 
Célszám Teljes sebzés Csökkentett sebzés 

20 d6 - 
23 2d6 d6/2 
23 2d6 d6 
20 4d6 2d6 
25 3d6 1d6 
25 2d6 d6 
15 d6 - 

 
Ha megmenekül, akkor utána már nem 

történik semmi rossz vele az út folyamán, de azért 
pár napig még kicsit jobban megijed a szokásosnál, 
ha legurul pár kő a hegyoldalról. 

A kő: 

Hideg érzetű kő, nagyon szép. Értékbecslés 5 
fölötti képzettségnél rubinnak tűnik. Értékbecslés 10 
fölötti értékkel biztosan rubin. Értéke 50 arany 
körüli. 

Altemor a Hegyek Asszonyáról: 

Ha megkérdezik Altemort az egészről, akkor 
azt mondja, hogy valószínűleg a legendák Hegyek 
Asszonyáról van szó. Néha megajándékozza az erre 
járókat, de a férjével vigyázni kell, mert maga a 
hegy az. Nem igazán tud róla mást. A Dwoonokat 
kéne megkérdezni, de itt most nincsen egy sem. 

A Dwyll Unió: 

A lángok havának utolsó napja már bőven a 
Dwyll Unió területén éri őket. Aznap pihenőnapot 
kap a sereg, aminek mindenki nagyon örül. A 
pihenőnapokat együtt tölti az előörs és a sereg 
nagyobb része. Semmi dolog nincs, az emberek 
beszélgetnek, semmi extra. Másnap reggel viszont 
indul a menet. Szerencsére már lefelé haladnak, mert 
ezek az utak már rosszabbak, mint az erigowiak. 
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Sok kisebb falun és erődítésen mennek át, de 
igazán nagy város nincsen. Megtudják, hogy nem is 
nagyon van, Elharesse lesz a következő. Feloldozás 
havának első hétvégére érnek oda. Itt megint 
pihenőnap, mert fel kell tölteni a készleteket. Addig 
Altemor szól nekik, hogy jöjjenek vele, mert mutatni 
akar nekik valamit. Bemennek a városba és felviszi 
őket egy torony tetejére és körbemutat. 
A várost mutatja először: 

- Látjátok az embereket? Semmi extra 
nyüzsgés, semmi idegesség. Ez egy 
hadigazdaság, nekik az hogy háború 
van fel sem tűnik. Nekik mindig 
hadiállapot van. Nézzétek az utcákat és 
a várost. Minden település ami mellett 
eddig eljöttünk erődítve volt, pedig 
még északon vagyunk. Ez délen még 
hangsúlyosabb. Az utcák vékonyak, 
nem látszik, de sok helyen pár perc 
alatt beomlaszthatóak egyes házak, 
amivel rögtönzött barikádok és falak 
emelhetők. A dwoonok a szövetség 
legjobb építészei. Törpéktől tanulták a 
mesterséget. 

Aztán elnéz Dél felé és néhány magas, vékony 
toronyra mutat. Néhánynak villog a teteje: 

- Látjátok azokat a tornyokat? 101 ilyen 
tornyuk van. Bármilyen információt 
órákon belül el tudnak juttatni a 
fővárosba a határvidékekről azokkal a 
villanásokkal amit láttok. 
Kérdezhetitek miért nem használnak 
Pszit. Hát azért mert azt nem mindenki 
ismeri és Toron sokmindent tud 
korlátozni. Még az elme hatalmát is. 
Csodás a dwoonok szervezettsége. 

Aztán Nyugatra mutat: 
- Azon az úton megyünk tovább. Habár 

az erőd innen délnyugatra van jobban 
megéri a kerülő Magras felé, mert így 
kevesebbet kell a legendásan rossz 
dwoon utakon haladnunk. Persze ha 
kevesebben lennénk, akkor mehetnénk 
hajóval. A folyami hajózás nagyon jól 
működik. 

Aztán Délkeletre: 
- Ott pedig látjátok azokat a világoszöld 

mezőket? Azok a híres hilomi 
hagymaföldek. A hilomiak nagyon 

büszkék a hagymáikra. Még 
versenyeket is rendeznek minden 
évben. Egyszer majd talán 
megnézzük. Most viszont gyertek, 
mert valamit a saját szemetekkel 
kell látnotok. 

Ezután elindul lefelé és a keleti kapun 
keresztül elhagyják a várost és elmennek a 
Fekete Mérföld hídhoz. 

A Fekete Mérföld 

Elharesse városánál egy 56 lyukú híd. 
Igazából hosszabb, mint egy mérföld. Általában 
azt hiszik, hogy a fekete bazalttömbökről kapta 
a nevét, de bizonyos régi feljegyzésekből úgy 
tűnik, hogy csak később kapta a színét nem 
tudni miért. Az biztos, hogy rengetegen itt 
vetnek véget az életüknek, talán az ő fájdalmuk 
változtatta át a hidat ilyen feketévé. 

Nagyon baljóslatú az egész híd, 
mindegyikükre nagyon rossz kedv száll. 
Miközben beszélgetnek, elvonul mellettük 
Kelet felé egy kb. 10 fős éjfekete páncélos 
lovas. Van köztük egy páncél nélküli alak (Alyr 
Arkhon) is és pár orkforma (fehér orkok) is. 
Nagyon fura banda azt biztos. Az elől lovagló 
alak mosolyog (Airun al Marem). A 
kalandozók, ha akarnának sem tudnának ilyet 
tenni. Ha van dzsenn akkor az nagyon rosszul 
érzi magát a társaság jelenlétében. (Alex con 
Arvioni miatt (amund)) Altemor nem ismeri a 
fickót, de ismerős neki. 

Egy kis nézelődés után visszatérnek a 
sereghez és másnap indulnak is tovább. Este 
senkinek sincs eltávozás. Aludják ki magukat. 
Elalvás előtt Altemor felkiált: 

- Ó, hogy Orwella rogyassza az 
eget az egész bandájára! 

Itt jutott eszébe, hogy kiket láttak. Még 
nem találkozott velük, csak elmondásokból 
ismerte a Dartonitákat, de most már tudja. 
Röviden elmondja a történetüket. 

3644 - Airun Al Marem születése, '63-ban 
Darton papjává szentelték, '75-ben találkozott 
Vaskezűvel, '76-ban kikiáltotta magát Darton 
földi helytartójának, '77-ben Amhe-Ramun 
fegyverzetéért indult, meghalt, feltámadt, itt 
ismerte meg Alyrt, '85-ben a lassan magához 
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térő pyarroni egyház kitagadta, '91-ben 
rendjével Rowonba, északra települt 

Airun al Marem legalább olyan 
jelentős, ha nem jelentősebb kiválasztottja 
Dartonnak, mint a pap kalandozó Kradnak. 
Viszont jóval előrébb jár már az úton. 

Közben észreveszik, hogy a dwoonok 
félnek a sötétségtől. Mindig mindenhol van 
egy kis fény, legalább egy gyertya vagy 
fáklya. 

Út a Dahassyr erődbe: 

A következő három hét 
eseménytelenül telik. A fejvadász tanul, a 
többiek nézelődnek. Másfél hétig jó úton, 
utána pedig rossz, felázott, útnak csúfolt 
mezőn mennek. A Feláldozás havának az 
utolsó hetének a közepére érnek ide. Az 
érkezés előtt egy héttel Angus szól a 
papnak, hogy készüljenek fel egy kis 
meglepetésre az erődben. Nem árul el 
konkrétabbat, de érződik, hogy valami nagy 
dolog van készülőben. 

Az erőd: 

Bazinagy, masszív szerkezet. Egy hágó keleti 
tetején áll, bárki, aki átmegy a hágón figyelemmel 
kísérhető és szükség esetén támadható. Erre nagy 
segítség a sok helyre felszerelt távcsövek. Dwoon 
gyártmányok, a kalandozók jó eséllyel most látnak 
először ilyen nagy teljesítményű, szép munkákat. 

 
(Az erőd tervrajzát egy valós vár neten 

fellelhető alaprajzáról vettem minimális 
módosításokkal. Csak gondoltam szólok.) 

 
Az erőd 2 falrendszerből áll, nagyon nehéz 

elképzelni, hogy bevehető. Az alaprajza a 
következő: 
 

Északkeletről a hegytető van egy kis síksággal. 
Ezért a vastagabb falak. Délről és Nyugatról 
vékonyabbak a falak, mert nagyon meredek a 
sziklafal. A szikla sem bírná el, és a támadás sem 
lehet annyira kemény innen. A várba vezető út is 
délről érkezik. Fontos hozzátenni, hogy a ”vékony” 
falak is vannak annyira vastagok, mint Pyarron 
városának védművei. Kb. 500*400 m-es falak. 7-8 
m, magasak. 
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A várvédelem: 

5000 ember, ebből 500 erigowi és ereni, a 
többi dwoon. A várvédelmet Morel Dolan 
várparancsnok irányítja. 10db 500 fős alakulat van, 
mindegyik egy ezredes parancsnoklása alatt. Az 
egyik ezredes lesz Altemor. Ló kevés van a 
városban, szinte mindenki gyalogos, a dwoonoknak 
jobban fekszik a gyalogos harcmodor. Sok a törpe, 
látszólag mérnökök, építészek, de mindegyiknek van 
azért csatabárdja is. A 5000 emberből az egyik ezred 
a kiszolgálószemélyzet (kovácsok, szakácsok, 
sebkötözők, papok, stb.). A kalandozók Altemor 
egységébe kerülnek majd, de persze a pap lehet, 
hogy átkerül a sebkötözők közé. Ahogy majd akarja. 

A találkozó: 

Amikor bevonulnak késő este az előörs első 
részében egy Pszi Csettintést hallanak. Mikor 
odanéznek, Angus mosolyog az üdvözlő tömegben 
és integet nekik. Miután lemálháznak Altemorral 
odamennek hozzá, aki megropogtatja az öreget, aki 
mondja is, hogy: 

- Uhhh, látom te jobb erőben vagy mint 
én. Óvatosan bánj velem én jobban 
öregszem ám, mint te! 

Majd ez után Angus velük is kezet fog, majd 
elbeszélget velük az útról, mindenféléről. Kicsit 
később Eligorék is megérkeznek. Ezután szól, hogy 
figyeljenek arra, amit a hirnök mond ott nem messze 
mellettük: 

- Figyelem katonák! A Dwyll Unió és 
Ral da Ranga köszönti mindnyájukat. 
A várkapitány, Morel Dolan mindenkit 
vár a ma esti nagy ünnepségre, ahol 
Eligor herceg, Angus Ubar 
nagytiszteletű szövetségesünk és Ral 
da Ranga vezérünk is emeli az est 
fényét. Az esemény két óra múlva 
kezdődik a várudvaron, várunk 
mindenkit sok szeretettel! 

Majd jól láthatóan elkezdik kigörgetni a jó 
dwoon borokat tároló hordókat és hurcolni az 
ételeket. A katonák éljeneznek, két óra múlva pedig 
már mindenki várja a megnyitót. 

A kitüntetések: 

Ral da Ranga nyitja meg a fogadást a 
várudvaron. Nem messze tőle áll Morel Dolan, 
Angus, Eligor és egy Ranil pap. Eddigre már 
minden kaja, pia, zenész a helyén van, de még 
nem lehet hozzányúlni. Ral rövid beszédet 
mond, majd elkezdődik a mulatozás. 

- Bajtársak! Az ellenség elindult és 
körülbelül egy hét múlva ide is ér. 
– Itt fújjolás hangzik a tömegből – 
Ezen a helyen fogjuk megtörni és 
visszazavarni a shuluri 
posványába, a hitetlen férgeket. 
Mindannyian várjuk már azt a 
napot, amikor végleg 
leszámolhatunk ősi 
ellenségeinkkel, de addig még sok 
tennivaló vár ránk. 

- Ranil kegye és áldása velünk van 
és ezt a Hetedik Vörös Lobogóval 
is közvetíti felénk. – Itt mögötte 
két katona kibontja a lobogót. 
Általános éljenzés a tömegben. A 
lobogó aktiválódik fényár tölti be 
a várudvart – Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy a 
lobogót szövetségeseink szerezték 
vissza Torontól és ezért 
köszönetet érdemelnek. Ezért 
kérem, hogy lépjen fel ide mellém 
Altemor Dein, és - a kalandozók 
nevei és a kisegítők nevei -.  

Mikor mindenki összejön, folytatja. 
Jól nézzétek meg őket katonák! Ranil 

velük volt útjukon és olyan tettet vittek véghez, 
amiről mindannyian álmodunk. Kérlek ezért 
benneteket, hogy fogadjátok el a legnagyobb 
kitüntetést, amit külhoni kaphat, Ranil jelölését. 

Ez után a várparancsnok kitűzi mellükre a 
kitüntetést nagy tapssal és éljenzéssel kísérve, 
ami egy aranyból készült napkorong 12 
sugárral. A nap Ranilt, a 12 sugár a 12 dwoon 
nagyvárost  és főleg a bennük található 12 
legnagyobb Ranil katedrálist jelképezi. 

Ez után Ral beszél még egy kicsit 
bajtársiasságról, hősiességről, majd megnyitja a 
bulit. Ott általános evés-ivás, de semmi 
különleges nem történik. Mint kiderül, habár a 
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dwoonok és az ervek nagyon különbözőek, 
inni ugyanúgy lehet mindenhol. 

Másnapi átpozicionálás: 

A következő nap csendesen telik, de 
délután Angus hivatja őket. Jó kedvvel 
fogadja őket és elbeszélget velük 
mindenféléről. Tegnapi buli, az út, ő hogy 
került ide (térkapu) ilyesmi. Ha elfogy a 
téma, akkor viszont belekezd a lényeges 
mondanivalójába. 

- Térjünk hát a lényegre. Mint 
gondolhattátok látogatásom nem csak 
egy bájcsevely és egy dwoon 
ivóverseny miatt történt. Szerintem 
emlékeztek rá, hogy milyen feladattal 
vettünk fel benneteket másfél évvel 
ezelőtt. Pyarron védelme, titkos 
küldetések Pyarron érdekében, satöbbi. 
Ez eleinte jól működött, de nektek jó 
érzéketek van egyre bonyolultabb 
dolgokba belekeveredni és egyre 
nagyobb horderejű eseményekben részt 
venni.  

- Persze, ha akarnánk, akkor 
mindezt el tudnánk tussolni, de 
eszünkben sincs. Ezt a 
tulajdonságotokat inkább kihasználjuk 
Pyarron érdekében. Ha már egyszer 
nem tudtok titokban tevékenykedni – 
itt megereszt egy óriási mosolyt – 
akkor verjük nagydobra minden 
cselekedeteteket. 

- Itt Északon kitört a háború és 
egyre valószínűbb, hogy délen is már 
csak maximum egy év választ el 
minket tőle. Márpedig egy háborúban 
szükség van karizmatikus vezetőkre, 
hősökre, akik motiválják az embereket, 
akiket követnek akárhova, akár a 
halálba is. Ti minden feltételnek 
megfeleltek. A nép fiai vagytok, akik 
saját tudásukat, elszántságukat, 
erejüket, intelligenciájukat használva 
juttok egyre feljebb és tesztek olyan 
dolgokat, amire mindenki vágyik. Ezért 
ezentúl Pyarron egyengetni fogja hőssé 
válásotokat, ha ti is beleegyeztek. 

- Kérdezhetitek, hogy miért éri ez meg 
nektek. Természetesen az előző 
szerződés továbbra is érvényes, 
mindössze a pénzbeli juttatásotok nő 
200 aranyra a következő fizetéstől 
kezdve, amennyiben beleegyeztek. 
Amennyiben nem a pénz érdekel 
benneteket, akkor az Pyarron 
védelmében elkövetett erkölcsi 
győzelem remélhetőleg kárpótol 
benneteket, de természetesen kérhettek 
is dolgokat és megfontoljuk. 

- A jövővel kapcsolatban szeretnék még 
mondani pár szót. Az egyik, hogy 
Eligornak tett ígéretetek, ígéretünk 
miatt az elkövetkező fél évet illene itt 
töltenetek, de úgy tűnik utána már 
otthon lenne rátok szükség. Mit szóltok 
ezekhez a dolgokhoz? 

Itt nyugodtan lehet beszélgetni, alkuldozni. 
Angus mindenre szívesen válaszol. Miután végeztek, 
még egy dolgot mond: 

- A végére pedig annyit, hogy holnap én 
magam és Eligor is továbbállunk. Én 
Pyarronba, Eligor pedig a nyugati 
végekre, ott nagyobb sereg kell. A 
várat védő 5000 ember bőven elég lesz 
ide. Toron biztos megpróbálja az 
ostromot, de nem hiszem, hogy sikerrel 
járna. Morel Dolan a várparancsnok jó 
ember, biztos vagyok benne, hogy nem 
hagyja elveszni a várat. Közvetlen 
parancsnokotok továbbra is Altemor, 
régi barátom. Szerintem egyetértetek 
velem, hogy bízhattok benne. 

Ez után ha akarnak lehet beszélgetni, de más 
már nem lesz. 

Aznap Eligor még meglátogatja őket: 
Kedves barátaim. Gondolom nem egészen így 

képzeltétek a szolgálatomat, bevallom én sem. 
Annak ellenére, hogy keveset találkoztunk, 
szeretném megköszönni amit tettetek értem és 
Erigowért. Beszéltem Angusszal és említette, hogy 
fél év múlva szeretne titeket Pyarronban látni és 
habár tudatában vagyok, hogy ezzel mi nagyon 
komoly veszteséget szenvedünk, eleget teszek 
kérésének. Remélem addig még találkozunk, addig 
is segítsetek nevemben Altemornak, hogy 
megmutassa a dwoonoknak, hogy mi is vagyunk 
olyan szívóssak, mint ők! 
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Ez után elköszön, de szívesen beszélget is a 
karakterekkel, ha igénylik. 

 
Amennyiben Eligort nem mentették meg, a 

kitalált pártfogójuk, esetleg III. Dagater mondhatja 
ezt a beszédet. Erre a jövőben már nem térek ki 
többször. 

Ral da Ranga, Eligor és Angus távozása: 

Angusnak térkaput nyitnak Pyarronból a váron 
kívül, amin keresztül távozik. A váron belül ez nem 
lenne lehetséges a védőrúnák miatt. Pár embert 
kivéve senki nem veszi észre. Eligor és Ral da 
Ranga viszont elég nagy tömeget vonz a 
távozásával. Felvonulnak a katonáikkak, a 
zászlókkal, majd csatlakoznak a sereg völgyben 
maradt részéhez. Szólnak a kürtök, ordítanak az 
emberek, van hangulat. 

A távozás után azonnal elkezdődik a 
készülődés és a nap végével vége a Feloldozás 
havának. 

- Itt pedig mindegyikük írjon fel 11 IP-t 
az addigi kalandok miatt. Kezdik 
észrevenni a hatásokat. 

- Valamint mindegyikük írja fel a 
Nagyvilági Kapcsolatok képességet. 

 

08. Dahassyr ostroma  

6. szintű kalandozók részére 

Bevezetés: 

Ez a kaland eléggé elüt a többitől. Az eddigi 
diplomáciás, beszélgetős, kevés csatás részeket 
felváltja egy elég komoly mészárszék, egy 
várostrom több rohammal, sok gyilkolással. Ez 
eleinte valószínűleg tetszeni fog a kalandozóknak, 
de idővel monotonná válhat. Ez az én esetemben az 
6. utolsó rohamnál jött el, ezért azt a részt egy kicsit 
rövidítve meséltem el. Nem baj, ha a kalandozók 
érzik az ostrom miatti fásultságot, folyamatos 
ismétlődést, de nem szabad túlzásba vinni, mert az 
unalom nem szerencsés, ha szórakozni szeretne az 
ember. 

Ez a kaland messze a leghosszabb az összes 
közül, ha jól emlékszem mi három alkalmon 
keresztül játszottuk, becslésem szerint legalább 12-

15 órányi játékidővel lehet számolni a sok csata 
miatt. Ahol az ellenségek számát írtam, az nem 
szentírás, a kalandozók aktuális dobásainak, 
taktikájának hangulatának megfelelően lehet 
változtatni. 

Alap: 

3691. Krad első (ifjak) hava, első nap. A 
Dahassyr erődben nagyon megy a munka. Az 
erőd  esetleges hibáit javítják, a jó részeket 
erősítik. Az ostrom maximum pár hétnyi 
távolságban van. A vár készletei körülbelül egy 
évre elegendőek, az ostrom valószínűleg nem 
tart addig. A falakon egyszerre kb. 2500 ember 
tud tartózkodni plusz a falak alatt a sok pap, 
sebkötöző, hordár, kisegítő személyzet. 

A várparancsnok: 

Morel Dolan igazán jól ismeri a várát és 
egy olyan várparancsnok, amilyennek lennie 
kell. Határozott, erős, bár egyáltalán nem 
közvetlen. Az embereivel jól, de keményen 
bánik, a közöst nem beszéli, Altemorral dwoon 
és erv nyelven társalognak, de főleg dwoonul, 
mert az ervet is töri. 

A beosztás: 

A karakterek az 500 fős erigowi 
alakulatba tartoznak. Altemor elmondja, hogy 
milyen beosztásokra gondolt, de kikéri az ő 
véleményüket is. 

- A pap (és esetleges egyéb nem 
harcosok) a várfalak alján lévő 
sürgősségi sebkötözőben kéne, 
hogy szolgálatot teljesítsen. 

- A harcosok fent a falakon, a 
Tiarniel bástyán harcolnának.  

Altemor eléggé rugalmas, így amíg 
rendesen kiveszik a részüket a csatából, addig 
hajlandó az esetleges tárgyalásra. A 
megegyezés után nekik is be kell állni 
mindenféle készülődésbe. Hordókat cipelnek, 
földet lapátolnak, követ pakolnak stb. 

A beosztásuk altiszt, de emberek nem 
kerülnek a parancsnoklásuk alá. Közvetlenül 
Altemor alá tartoznak, aki szintén a Tiarniel 
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bástyán harcol. Ez a bástya lesz a 
hivatalosan ervek által védet erősség. 

Idő az ostromig: 

Túl sok minden nem történik. Ha 
érdeklődnek a majd támadó seregről, akkor 
a következőket tudhatják meg.  

• Vegyes embersereg 
közeledik. Több tízezer ember. Vannak 
lovasok is, de főleg gyalogosok 
ostromgépekkel.  

• A sereget III. Zorkast, a 
Hatodik Fekete Hadúr vezeti, aki 
jelenleg Rowon hercege. 

• A toroni Észak legnagyobb, 
legjobb serege. A szövetség egyik tagja 
sem tudna egymaga ellenállni neki 
hosszú ideig. 

• Varázslók, 
boszorkánymesterek biztosan lesznek 
az ellenséges seregben. 

Egy hét elteltével egy felderítő 
érkezik: 

• Pidera Shín felől 50000 
ember közeledik! (Pidera Shín Toron 
szomszédos tartománya.) Három napon 
belül ideérnek, a sereggel sok 
ostromgép is jön. 

Miután minden ki és bemozgás 
megszűnik a várból és az ellenséges sereg is 
közeledik, befalazzák a kaput. Így nem 
lehet betörni és a védők is érzik, hogy a 
megadás nem opció. 

Az ellenséges sereg érkezése és 
felkészülés az ostromra: 

A második hét harmadik napjának 
reggelén (Ez lesz az ostrom 1. napja, 

ezentúl zárójelben jelzem, hogy az adott esemény az 
ostrom hányadik napján történik) feltűnik az 
ellenséges sereg, délutánra el is érik a harcállásukat. 
Minden seregek becslésében jártas katona szerint 
50-60000 körüli emberről van szó, laza 10x-es 
túlerő, de a Dahassyr erőd ennél már nagyobb 
seregeket is visszavert. Az ezt követő két napban a 
támadó sereg rendezkedik, kb. 1000 ynevi lábra 
táboroznak. Néha elnyomnak pár varázslatot, hogy 
kiderítsék milyen védelme van a várnak. Olykor 
néhány ellenséges katona közelebb merészkedik. 
Lelőni nem tudják őket mágikus védelmük miatt. 
Felderítők. 

A várból katapultokkal szórják őket 
mindenfélével látványos, de nem jelentős 
veszteséget okozva. A támadó sereg még csak 
bepróbálja az ostromgépeit. Semmi veszteséget nem 
okoznak, de egyre jobban céloznak. Később már 
okoznak kárt a falakban, de a védők mindent vissza 
tudnak építeni. 

Közben észreveszik, hogy olykor néhány 
fekete madár jelenik meg a vár fölött. Az íjászok 
azonnal lelövik őket. Kémek. A vár körül Tharr 
oltárokat emelnek. 

Néha van pár sebesülés, de könnyedén 
gyógyítják őket a papok, sebkötözők. 

A térképen a bal felső sarokban levő nyíl az 
Északi irányt jelzi: 
 

A roham előtt: 

A harmadik hét második napján (5.), a várfal 
aljába odaáll egy teljesen vörösbe öltözött fickó és 
kísérete (1 pap, 11 testőr). Látszólag semmi páncél 
nincs rajta. Ultimátumot intéz a várkapitánynak 
dwoon nyelven: 

Dwoon barátaim! III. Zorkast vagyok, Rowon 
hercege. Békével jöttünk a császár megbízásából. 
Adjátok át a várat és akkor mindannyian 
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élvezhetitek Tharr kegyelmét. Amennyiben azonban 
az agresszió mellett döntötök, kénytelenek leszünk a 
császár rosszallását kifejezni felétek. 

A várkapitány elküldi a faszba (Elnézést a 
kifejezésért, de a dwoonok nem egy túl művelt 
népség.). Ez után visszavonul és az 
ostromelőkészítés és tüzérségi támadás kezdetét 
veszi. 

Az első roham: 

Az első rohamot egy komoly tüzérségi 
támadás előzi meg. Komoly, de korántsem 
javíthatatlan károk keletkeznek a váron. Amint 
elhallgatnak a katapultok, megindul egy általános 
támadás az Ellenséges Főerő és a Mellékerő felől. 
Ekkor a harmadik hét harmadik napjának az estéje 
van (6.). 

A Mellékerő lassan halad, mert először fel kell 
mászniuk a sziklafalon. Ott sok létrát támasztanak 
le, majd új létrákat és falapokat hoznak. Elől pajzsos 
emberek jönnek, ők kirakják a falapokat és 
rögtönzött fedezékeket építenek belőlük a létrákon 
felmászók számára. Amikor kicsit többen vannak 
már fent, akkor újabb létrákkal megindulnak a falak 
ellen. Lassan haladnak, kb. fél óra telik el addig, míg 
a rendes támadást meg tudják kezdeni. 

A főerő jóval gyorsabban halad. Feljönnek az 
úton folyamatosan a pajzsaikat a fejük fölé tartva, 
hoznak faltörő kost is. Kicsit később indulnak, mint 
a mellékerő, de még így is hamarabb a falakhoz 
érnek. A kossal döngetni kezdik a kaput, nem tudják, 
hogy be van falazva. 

Az íjászok folyamatosan lövik a közeledőket, 
de csak mérsékelt veszteséget tudnak okozni.  A 
védők nekiállnak mindenfélét szórni a támadókra, 
amint közelebb érnek. Ez már komolyabb 
veszteséget okoz. 

Az ostrom kezdetétől számítva fél óra múlva 
elindul az igazi roham. Feltámasztják mindkét 
oldalokon a létrákat, csáklyákkal húzzák be őket, a 
csáklyák lánccal vannak a létrához kötve. Nagyon 
fixen állnak. Ennek ellenére jópár létrát sikerül 
ellökni. Törni nem, mert mindegyik mágikusan van 
védve. Hamarosan felérnek az első toroniak, indul a 
csata. 

Az ellenségek kivétel nélkül elég rossz arcú, 
látásra is gonosz emberek. Nem harcolnak túl jól, de 
nagyon küzdenek. A roham nem tart túl sokáig, bő 
fél óra alatt lezajlik. 

 
Toroni Bűnöző: 
Ember – Fegyverforgató 4 
Erő 16 (+3)  Ügy 14 (+2)  Áks 14 (+2)  Int 12 
(+1)  Aka 11 (+0)  Kar 10 (+0) 
Fizikai ellenállás: 14 
TÉ: 4 
Szívósság: 2 
Gyorsaság: 2 
Tudat: 1 
Mentális ellenállás: 11 
Asztrális ellenállás: 11 
Ké: 4 
Ép: 14 
Fp: 30 
Alap Té: 4 
Fegyveres Té: 7    
   
Közelharci Vé: 14+3 Pajzs 
Távolsági Vé: 12+3 Pajzs 
Fegyver: Másfélkezes Kard 2d6+5 
Páncél: Posztóvért SFÉ:1 

A csata közben: 

Mindkét harcos karakter kap jó pár (3-6) 
ellenséget. Néha kénytelenek egyszerre többel 
csatázni, néha egyedül maradnak és 
hátbatámadhatnak másikat, néha pedig fentről 
üthetnek létrán felmászókat. Mindegyikük 
sebesüljön meg párszor, de ne legyen komoly 
probléma. Olykor egy-egy nyílvessző is 
betalálhat. 

Látszódik, hogy ezek az ellenségek nem a 
legjobb katonák. Egyfajta gyakorló haderő, 
akik felmérik a várvédelem erejét. Kevés 
veszteség árán visszaverik a támadást.  

A papnak sok gyógyászatos skillpróba. A 
célszámok 15-től 40-ig tejednek. A 40-esek 
alapvetően a menthetetlen kategóriák. 

Az első ostromnak hamar vége lesz. 
Sötétedésre már nincsen ellenség a falakon. Az 
est leszállta után éjközép körül az ellenség 
összeszedi a halottait, majd elvonulnak.  

Másnap reggel az ellenséges táborból 
kántálást hallani egész nap és az azt követő 
éjszakán is. Ha a vár egy távcsövével 
nézelődnek, akkor negyed óránként 20% 
esélyük van rá, hogy meglátják a zombigyárat. 
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A második roham: 

A második roham másnap érkezik is. 
Közben a kántálás egy pillanatig nem 
marad abba. Nagyon hasonló az elsőhöz. 
Szintén kevés ember, szintén aránylag 
gyors, csak tapasztalatszerző csata. Utána 
este megint összeszedik a hullákat. Most, 
hogy a dwoonok belejöttek a háborúba még 
kevesebb a halott, igaz az ellenség sem 
szenvedett komoly veszteségeket. Eddig a 
két ostrom után 190 ember veszteség a 
dwoonoknál Kb. 3000 ellenséges katona 
veszett oda. 

Zorkast fekete lobogója: 

A Fekete Hadúr mindig Fekete 
Lobogóval jár. Zorkast lobogója bónuszt ad 
a táborban levő boszorkánymesterek 
zombigyártó mágiájára. Ezt konkrétan nem 
dolgoztam ki, csak tájékoztatásul írom le.) 

Közjáték 1. 

A második roham után egy hosszabb, 
majd egy hetes szünet következik. Ez a 
harmadik hét ötödik napjától (8.) a 
negyedik hét ötödik napjáig (12.) tart. Az 
ellenséges táborból folyamatos a kántálás. 
Ha eddig még nem vették volna észre, 
akkor most már nyilvánvalóvá válik a 
zombigyártás. Külön ketrecekben tárolják 
őket, egész nap hallani a hangjukat, 
ordibálásukat. 

A várban a morál töretlen, a 
zombiktól nem vesztik el a kedvüket, 
tudták, hogy ez várható. 

Közjáték 2. 

A 10. napon nagy ricsaj támad. 
Elkapnak három fejvadászt a Ranil 
templomban, ahogy a vár mágikus 
védműveit (Térgát varázsjel) próbálják 
semlegesíteni. Azonnal felkötik őket, majd 
feldarabolt testüket katapulttal kidobják a 
támadó sereg közé. 

Valamint a várparancsnok hoz egy 
rendeletet, miszerint a toroni halottakat 

ezúttal el kell égetni, hogy a zombiveszély 
csökkenjen. 

A hét folyamán látják, hogy a környező 
növényzet folyamatosan rohad el, az állatok 
eltűnnek. 

A harmadik roham előkészítése: 

A következő támadás a 12. nap reggelén 
kezdődik. Előtte egy fickó, - aki hasonló az Eligor 
elleni sikeres/sikertelen merénylet elkövetőjéhez - 
előrejön a falakhoz és kiabálni kezd a várkapitányt 
követelve. A kapitány nem jön elő, ha már ott sem a 
főnök tárgyal, de a helyettese megjelenik. Eddigre 
minden várvédő elfoglalja a pozícióját. 

Mit akarsz? 
A császár köszönetét küldi, mert 

megszabadítottátok Toront a bűnözőitől és most már 
van esélyük, hogy jóvátegyék Tharrnak a 
hitetlenségüket és gyalázatosságukat. Úgyhogy 
kérlek benneteket, hogy ma este bánjatok úgy velük, 
ahogy megérdemlik. 

Majd ez után röhögésbe tör ki, majd távozik. 
Ekkor egy íjász hátbalövi, de nem tud rajta sebezni, 
valami erőtér védi (20SFÉ / 1óra), viszont az íjászt 
egy toroni felkiáltással (Bűnhődj!) Villámbörtönbe 
zárja 1 percre. 

A börtön érintésre 15sp-t okoz (30MP), a 
bezárt katona láthatóan nagyon megijed, majd pár 
sikertelen kitörési kisérlet után eszméletlenül földre 
rogy, közben rángatózik, majd a ketrec megszűnik. 
Komoly sérülései nincsenek, de a várvédelemben 
egy ideig nem tud részt venni. 

Ez után már senki nem lő a fickóra aki ezúttal 
már tényleg távozik. Ha a kalandozók közül valaki 
felhívja magára a figyelmet, akkor az is kap egy 
Villámbörtönt, 1 percig él az is, de csak 10sp-t sebez 
(eddigre elfogy a boszorkánymester MP-je, de ezt 
nem mutatja). 

A harmadik roham: 

A pap távozása után kicsivel megindulnak a 
katapultok és a nap folyamán nem is hagyják abba. 
A falakkal nem bírnak, de elég sok gyújtólövedékkel 
is megszórják a várat. A kalandozók döntsék el mit 
csinálnak. Ha kint mászkálnak, akkor 5% esélyük 
van, hogy eltalálja őket valami 10k6 sebzést okozva. 
Amennyiben elbújnak, akkor pedig 1% esélyük van 
arra, hogy szerencsétlen módon éppen rájuk esik a 
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védelmen keresztül egy lövedék. Ez tőlük függő 
sebzést okoz. Ha egy kiszolgáló házban éri őket a 
lövés akkor az rájuk dől – 10k6 sebzés, ha valami 
rendesen megerősített helyen, akkor kevesebb, de 
minimum 1k6. 

Este sötétedés után megindul a rendes roham 
is. Ha csak itt néznek ki a rejtekhelyükről, akkor 
látják, hogy a tüzérségi támadás alatt a szakadékon 
keresztül több helyen hosszú fapallókat, hídakat 
fektettek át, így sokkal gyorsabban fel tudnak 
fejlődni a falak alá a fősereg erői. Valószínűleg nem 
tudnak ellene mit kezdeni, de azért lehet rajta 
gondolkodni. Ha esetleg sikerül, akkor kevesebb 
ellenséget kapnak. 

Itt már látszik, hogy komoly roham lesz. A 
tüzérség elhallgat, amikor a saját egységek 
elindulnak a falak felé. A falak eddigre kicsit 
megviseltek, de az összedőléstől messze állnak. 

Megint hozzák a létrákat, elől pajzsos emberek 
másznak, akik fent csak az időt húzzák, utánuk sok 
zombi, majd toroni légiósok. Itt már sok ellenség 
jön, összesen 3+ légiós és 5-8 zombi. Itt már komoly 
nehézség lesz végigverekedni a csatát. A dwoonok, 
amikor rosszabbul állnak, akkor van, hogy sort 
cserélnek. Nekik sem tilos. 

A pap ismét a fal aljában gyógyítja a 
visszatérőket vagy harcol, ahogy akarja. Szépen, de 
nem túl jól csatázik, ami miatt elég hamar 
visszavonul. Egy kicsit később még visszatér. 

Néhány dwoon shadoni páncéltörőnek 
megegyező ballisztával belelő a tömegbe és kilőnek 
jópár ellenséget vele. Jól céloznak, de nagyon 
veszélyes amit csinálnak. Minden bástyán van 
ezekből a fix talapzatú fegyverekből. 

 
Toroni légiós 
Ember – Fegyverforgató 4, Harcos 4 
Erő 17 (+3)  Ügy 16 (+2)  Áks 14 (+2)  Int 12 (+1) 
Aka 11 (+0)  Kar 10 (+0) 
Fizikai ellenállás: 20 
TÉ: 8 
Mentális ellenállás: 12 
Asztrális ellenállás: 12 
Szívósság: 8 
Gyorsaság: 10 
Tudat: 2 
Alap Té: 8 
Ké: 12 
Ép: 20 7 2 
Fp M: 70 44 29 16 6  0 

Fegyveres Té: 13 
Közelharci Vé: 22 +3 Kis Pajzs 
Távolsági Vé: 12 +3 Kis Pajzs 
Fegyver: Hosszúkard +1 D10+4 
Szívósság, Fürgeség, Fegyverforgatás MF 
Páncél: Sodronying SFÉ 4 
 

Zombi 

Értékek az alapkönyv 586. oldalán.  

A roham után: 

Ez a roham tovább tart, mint az előző 
kettő együtt véve. Kb. 2 órán keresztül folyik a 
mészárlás, minek a végére mindkét oldal 
jelentős veszteségeket szenved. Az ellenség kb. 
6000, a védelem pedig 517 embert veszít. 
(707/kb.9000) Mindkét oldalon jelentős a 
sebesültek száma is. Azokat az ellenséges 
sebesülteket, akik bentre kerültek azonnal a 
tömlöcbe viszik valamint elkezdődik a hullák 
égetése is. Két napig büdös van, közben pedig a 
toroniak ismét összegyűjtik a kintre esett 
hullákat és újra elkezdődik a kántálás, 
zombigyártás. 

Közben a várvédők nekiállnak a falak 
javításának, van, aki kötélen lóg ki, hogy 
megjavítson egy falrészt. Sokszor lőnek rájuk, 
de komolyabb veszély esetén azonnal 
visszahúzzák őket. A falak nagyon jól bírják az 
ostromot. Törpemunka. 

Az ostrom után komolyabb szünet 
következik (12.-20. nap), bő egy hétig nincsen 
roham. 

Közjáték 3. 

Altemorral beszélnek az egyik ebéd 
közben és elmond pár dolgot a toroni 
hadseregről. 

• Mindenképpen páratlan számú 
támadásra kell számítani, mert a kyr 
hagyományokat a toroniak nagyon 
keményen tartják, azok pedig utálják 
a páros számokat. Általában a 
páratlan számú rohamok a 
komolyabbak, mert attól várnak igazi 
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sikereket, egyfajta önbeteljesülő jóslatként. 
• A toroni sereg több részből áll. Ezek 

a Regitor Imperalisok – a tartományi 
hadak, a Nemesi Hadak – a nemes házak 
magánhadseregei valamint a Birodalmi 
Légiók. Az első két rohamban a Nemesi 
Hadak gyengébb részeihez volt 
szerencsénk, legutóbb viszont a Birodalmi 
Légióhoz. Őket segítették még az 
úgynevezett sápadt légiók, az élőholtak. 
Ezek közvetlenül a Hatalmasok seregei, 
akik egész Toront uralják. Persze ne 
tévesszen meg senkit, hogy ezúttal 
egyszerű zombikat küldtek, vannak ott 
keményebb ellenségek is. 

• A császár ritkán száll hadba. ő az 
Első Fekete hadúr. 

A 101 torony jó, hogy van. Talán már 
ők is látták villogni őket, folyamatosan 
megy az információcsere. Ennél többet nem 
tud, csak hogy eddig Toronnak sehol sem 
sikerült áttörnie. 

Közjáték 4. 

Egy kém megpróbálkozik a 
lehallgatással. Elég komoly kémpotenciálja 
van a toroniaknak. A rendszer felépítése a 
következő: 

A vár környékén levő Tharr 
szentélyekben a papok folyamatosan nézik 
a várból ki és be tartó mentál és 
asztrálfonalakat. Ha ilyet észlelnek, akkor 
szólnak a főtáborban lévő varázslónak, aki 
szól pszivel a várban lévő kémnek (Pszi - 
AF), aki egy egyszerű dwoon katonának 
van álcázva. Ő odamegy a fonal kiindulási 
helyének közelébe, lehetőleg látótávba. A 
sisakjának a belsejébe Zóna Varázsjel van 
írva 25E-s Leplezéssel, ami a mágikus 
hatást leplezi. Innentől kezdve a varázsló 
Érzékelés (Olvasás) varázslattal használni 
kezdi a katona érzékszerveit. Ez 
mentálfonalat generál, tehát érzékelhető, ha 
valaki nézi a katonát, ezért a katona 
igyekszik minél jobban elbújni. 

Amennyiben a katona látja a keresett 
mentálfonal gazdáját úgy a varázslónak 
lehetősége van a beavatkozásra. Ez telepátia 
esetén a Pszi Észlelése, Pszi Lehallgatás 

diszciplínákat jelenti. Több Siopa rendszerű pszit 
nem ismer. Ez is inkább egy speciális toroni verzió. 

Amikor a pap az első esetben adja a jelentését, 
akkor semmi, de a harmadik roham után már 
próbálják lehallgatni. A varázsló INT módosítója 4, 
a diszciplina erőssége max 40. A pap 
mágiaellenállása valószínűleg nagyobb, így 
valószínűleg észreveszi a lehallgatást. Mit tesz erre?  

 
(Itt lehet egy kicsit a szabályokon módosítani, 

éppen úgy, hogy a játékos, ha tökéletesen 
lehallgatják vagy nem sikerül lehallgatni, akkor is a 
lehallgatás észrevételét kapja. Ezzel egy jó kis 
nyomozós mellékszál indul sok KM-es 
improvizációval, ami egy kis felüdülés a sok csata 
között.) 

 
A kaszárnyában éppen kilencen vannak, ha 

hirtelen mozdul, akkor az egyik katona megijed, de 
nem a valós kém. A kémet többféle képpen lehet 
lebuktatni, de a toroniak jól kiképezték. 

• A ruházat tökéletes átvizsgálásával. A 
sisak fémrészébe, belülről van 
belekarcolva halványan a varázsló Zóna 
varázsjele. A sisak bőrbelseje ezt takarja. 

• Sikeres megfélemlítés 30-as célszámra. 
• Sikeres meggyőzés 35-ös célszámra. 
Persze más jó megoldások is elképzelhetőek. 

Akárhogy is vall, mindenképpen halálbüntetéssel 
néz szembe. Viszont ha meggyőzésre vall, akkor 
gyors, ellenben lassú kínhalál várja. 

Bonyolításként a három sima katona is elég 
gyenge akaratú, akik már 20-as megfélemlítésre 
mindent bevallanak, csak hagyják őket békén. 
Meggyőzéssel őket nem lehet befolyásolni. 

Amennyiben nem sikerül megtalálni a kémet, 
akkor mint a 9 katonát börtönbe zárják és majd az 
ostrom után foglalkoznak velük. 

A negyedik roham előkészülete: 

A 20. napon megint mozgolódás kezdődik az 
ellenséges táborban, de ezúttal főleg a vár dél-keleti 
oldalán levő kisebb tábornál. Közvetlenül napnyugta 
után pedig meg is indul egy sereg a délkeleti részek 
felől. Szokatlanul lassan és csendben jönnek. Semmi 
üvöltözés, semmi hörgés. Néha hallatszik egy-egy 
koppanás vagy csörrenés. Ráadásul teljes sötétben 
jönnek, csak a két hold világítja meg őket.  
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Nagyon jó látás esetén furának tűnnek. 
Emberek, de homályosak vagy zombiszerűek. 
Intelligencia próbát tehet mindenki 20-as célszámra. 
Akinek sikerül annak feltűnik, hogy nincsenek létrák 
és túl csendesek is! 

A negyedik roham: 

Amikor a falak alá érnek, akkor elindulnak 
felfelé, de létra nélkül lebegve! Illúziók, de ez elsőre 
nem látszik. 

 
Illúziókatona 
Fizikai ellenállás: 15      
Mentális ellenállás: Immunis     
Asztrális ellenállás: Immunis     
Ké: 8      
Fegyveres Té: 10 
Közelharci Vé: 20 
Távolsági Vé: 15     
Fegyver: Érintés, de nem sebez. 
Ép: 1 

Sima fegyverrel is sebezhető, minimális 
sebzésre szétoszlanak. Inkább csak időhúzásra 
vannak. A fő ellenségek a közöttük megbújó árnyak 
és fantomok. 

Árny: 

Ké: 8      
Fegyveres Té: 12 
Közelharci Vé: 22 
Távolsági Vé: 17 
Sebzés: 1k10 
ÉP: 30 
ME: Immunis 

 Árnyéknak tűnik, de aztán megmozdul. Csak 
mágikus fegyver sebzi őket. Félhomályban szinte 
láthatatlanok – vakharc. Túlütésnél ÉP-t is sebez. 
Minden találtat után egyel csökken az ellenfél 
gyorsasága. Ha ez 0-ra ér, akkor teljesen megbénul. 
Óránként 1 gyorsaság jön vissza. 

A fényre nagyon érzékenyek. Minden ereje 
után körönként 1k6 ÉP sebzés az árnynak. 
Elpusztitásuk után a lélek egy sóhajtással 
megszabadul az élőhalottság börtönéből. 
 
Fantom: 
Ké: 10      
Fegyveres Té: 10  

Közelharci Vé: 20 
Távolsági Vé: 15  
Sebzés: k6 
ÉP: 32 
ME: Immunis 
 Csak Fp sebzést okoz. 10E-s negativ 
asztrálmozaikot is tud használni. Ki is próbálja 
amikor tudja. 
 
Lesath 
 
Ké: 10  
ÉP: 30 
FP: 60 
Fegyveres Té: 12 
Közelharci Vé: 18 
Távolsági Vé: 13 
Sebzés: k6 
ME: Immunis  
PSZI: 61 
MP: 100 – Varázslói vagy boszorkánymesteri 
mágia, de az illúziósereg fenntartására 
használja. 

Élőhalott Boszorkánymester. Légies, de 
képes anyagi testet is ölteni. Csak mágikus 
fegyver sebzi őt is. Az FPk elvesztése után a 
test elporlad, de a Lesath tovább él. Ők fogják 
az illúziósereget fenntartani, csatába nem 
bocsátkoznak. Nem másznak fel a falakra. 

 A negyedik ostrom menete: 

Amikor felérnek az első illúziók 
mindenki nagy erővel elkezd csapkodni, az 
illúziók pedig szépen pukkannak ki, de egy új 
lent már meg is jelenik. Közben pedig néha 
valódi ellenség is feltűnik. Mivel egymástól 
szaktudás (Nekromancia 3) nélkül nem 
megkülönböztethetőek, ezért a 
következőképpen folyik a csata: 

Egyszerre négy ellenséget tud elérni egy 
karakter. Az első négy ellenség mindenkinek 
sima illúziókatona. Minden egyes szétoszlatott 
illúzió után a KM dob k20-szal és ez 
meghatározza a következő ellenséget. Valamint 
minden második körben magától is szétoszlik 
egy illúzió. Ezt egy papíron jó vezetni. 

1-14: Sima illúziókatona 
15-17: Fantom 
18-20: Árny 
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A közrefogás +2 TÉ-t ad az 
illúzióknak, a kalandozók pedig minden 
körben kijelölhetnek egy ellenfelet akivel 
szemben védekeznek. Amennyiben valós 
ellenfél ellen védekeztek úgy minden 
normális, amennyiben viszont egy olyan 
ellenség támadja őket, aki ellen nem 
védekeznek, akkor a kalandozó 
készületlennek ( -2VÉ, Ügyesség nem 
számít bele a VÉ-be ) számít. Amennyiben 
viszont talált a szellem, akkor a kalandozó 
arról az ellenségről már tudni fogja, hogy 
valódi. 

Egyéb tudnivalók a csatáról: 

Nekromancia 3 megléte esetén a 
karakter fel tudja mérni, hogy melyik 
ellenség illúzió, illetve melyik valós 
ellenfél. Az ő esetében a meglepetéses rész 
nem számít, mindig tudja, hogy kire éri 
meg támadni. 

6. érzékkel érezhetik mikor van gázos 
ellenség a közelben. Amikor van nem 
illúzió az ellenségek között, akkor érzik. 
Irányt és típust nem, csak a jelenlétét. 

Ez az ostrom nem tart sokáig, max 
negyed óra alatt lezajlik. 50-100 körig tart a 
hangulattól függően. Ez alatt rengeteg 
illúziót és jópár szellemet el lehet 
pusztítani. 

Pozitívum, hogy ez után nem kell 
hullát takarítani, negatívum, hogy az 
ellenségnek nincsenek veszteségei. 
Ellenben a várvédők között sok a nagyon 
rossz állapotban levő katona és sokan a 
félelem miatt leestek, leugrottak a falról és 
meghaltak, komoly töréseket szenvedtek. 
Ebben a csatában a pap is jobban teszi, ha 
felmegy a falra. Normál sérültek nincsenek. 

Az ostrom után: 

Az ostrom végén az ellenséges sereg 
pár körön belül eltűnik és a Lesathok 
visszavonulnak. Utána haláli csend, csak a 
dwoon sérültek hangja hallatszik. Ez után 
egész este kisérteties csend az elenséges 
táborból. Eddig ilyen nem volt, általában 
kántálás hangzott. A védők újabb 380 

embert vesztenek, az ellenség nem vesztett élőerőt. 
(1087 / kb. 9000) Ezeknek a zöme félelmében ugrott 
le a várfalról. Itt nem jön jól a dwoonokba nevelt 
félelem a sötétség teremtményeitől. 

Extraként pedig reggeltől kezdve habár a várra 
süt a nap, a vár körül sötét marad. A sötétfüggöny a 
Tharr oltárok mögött a legsötétebb, biztosan közük 
van hozzá. Ha esetleg oltárrombolásra kapnak 
kedvet a kalandozók, akkor nem kapnak engedélyt. 
Ha mégis kimennek, akkor egy baromi nehéz 
verekedős improvizálás jön és jó eséllyel 
karakterhalál. Ráadásul csak átmeneti a világosság, 
mert a toroniak új szentélyt építenek. 

Közjáték 5: 

Az ezredik elesett katonát külön 
tiszteletadással égetik el. Lothar Ettisnek hívták. 
Félelf zsoldos volt, másfél éve szerződött le a vár 
védelmére. Családjáról nem tudnak, csendes, 
szomorú félelf volt. Mást nem nagyon lehet 
kideríteni róla. A körbástyán teljesített szolgálatot. 

Közjáték 7:  

Az ostrom után három napig elég csendes az 
ellenséges tábor (21-23. napok), de utána nagy 
nyüzsi támad további két napig (24-25. napok). 
Nagy hurcolkodások, furcsa hangok (döndülés, 
pendülés, bongok, kiáltozás stb.). Sok minden nem 
látszik, de mintha színes sátrakat emelnének. 
Valószínűleg az utolsó utánpótlással valami más is 
érkezett.  

A 26. naptól kezdve az ellenséges táborból sok 
éneklés hallatszik. Nagyon sok kórusban előadott 
ének, néha munkadalnak tűnő énekek, általában 
pedig Tharrt éltető vallási énekek. Mellette sok zene, 
tánc és általános jókedv. Altemor elmondja, hogy 
Toronban most van a Győzelem Ünnepe, ami három 
napon keresztül tart és a Krantai Birodalmon felül 
aratott győzelmet ünneplik vele már a Kyr idők 
kezdete óta. 

Az ünnep első napján (26) miközben az 
erődben éppen ebédelnek a katonák, furcsa robbanó 
hangokat hallanak. Miután megnézik, kiderül, hogy 
három furcsa fémcső is jött, amiből elég lassan 
ugyan, de nagyon nagy erejű lövések érkeznek, amik 
elég jól bontják a falat. Egyszerre tüzelnek így 
hatásuk még erősebb. 
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Altemor is észreveszi és mondja, hogy hallott 
már ezekről az eszközökről és az Északi Szövetség 
is kísérletezett ilyenekkel, de nem sikerült még 
üzembiztossá tenni őket. Hihetetlen pusztításra 
képesek, most aztán van baj. 

A következő napon (27.) folytatódik az 
ágyúzás a katapultokkal együtt és ezúttal a falak már 
sokkal kevésbé bírják. Több helyen beszakad, ha így 
folytatják, akkor maximum 1 hónapon belül alig lesz 
fal a nyugati oldalon. Ezért Altemor hívatja őket. 

Az ágyúk: 

Mikor megérkeznek, Altemor Morel Dolan 
társaságában várja őket. Egy rövid köszöntés után a 
tárgyra is tér. 

• Kedves barátaim, eddig úgy tűnt, hogy 
az ostrom folyamán a várral lesz a 
legkevesebb gond, de ezek az új 
eszközök, ezek az úgynevezett ágyúk 
eléggé felborították az 
elképzelésienket. Ha ezek az eszközök 
továbbra is használatban maradnak, 
akkor drasztikusan csökkennek az 
esélyeink a vár megvédésére. Ezért 
Morel Dolan várkapitánnyal 
összeültünk egy megbeszélésre és a 
következőkre jutottunk. 

Ekkor Morel kezd el beszélni erv nyelven, 
kicsit hibásan és nagy akcentussal. 

• Köszönöm, hogy idefáradtak. Mint 
mondta Altemor is, a veszély nagy. Az 
ágyúkat el kell pusztítani. Maguk 
tapasztalt harcosok és sokat látott 
katonák, ezért szeretném magukat 
megkérni az ágyúk elpusztítására az 
Altemor által hamarosan elmondott 
módon. Remélem számíthatok 
magukra. 

Ekkor Altemor visszaveszi a szót. 
• Első kérdésetek minden bizonnyal az, 

hogy miért éppen titeket választottunk. 
Nos azt tudjuk, hogy képesek vagytok 
a csapatmunkára és képzettségeitek 
elég szerteágazóak. Ez a feladat pedig 
összetettebb lenne egy egyszerű 
pusztításnál, mert ha már ott lesztek az 
ellenséges táborban, akkor némi 
információra is szükségünk lenne. Ja és 
hát a hősi önéletrajzotokba is jól fog ez 

mutatni. – Itt megereszt egy nagy 
mosolyt - Az első kérdésem, hogy 
elfogadjátok-e a megbizatást? 
Folytathatom-e a kifejtést? Persze 
ha kérdésetek van, akkor tegyétek 
fel nyugodtan. 

Pozitív válasz esetén folytatja, negatív 
válasz esetén ugrás az 5. ostrom 
előkészületeire. Egy dwoon különítmény ebben 
az esetben némi veszteséggel felrobbantja az 
ágyúkat. 

• Ennek örülök, akkor folytatnám 
is. Szóval mint mondtam az 
elsődleges cél az ágyúk 
elpusztítása. Ezt nagyon egyszerű 
módon lehet elérni. Mint 
mondtam korábban, az Északi 
Szövetség is kísérletezett már 
ilyen eszközökkel és ismerjük az 
ágyúk hajtóanyagának, az 
úgynevezett lőpornak a titkát is, 
de eddig még nem tudtunk olyan 
csövet készíteni, ami hosszú távon 
is képes lett volna működőképes 
maradni, mert előbb utóbb 
mindegyik vagy felrobbant vagy 
olyan nehéz lett, hogy a hordozása 
vált túl nagy feladattá. 
Szerencsére itt a várban is 
rendelkezünk némi lőporral, ami 
régebben már jó volt környékbeli 
ásásokhoz, kőfejtéshez. 

• Ezek a toroni ágyúk azért 
különlegesek, mert úgy látszik, 
hogy itt megoldották ezt a 
mérnöki problémát, de biztosak 
vagyunk abban, hogy azért még 
elég sérülékenyek. Ezek az 
eszközök úgy működnek, hogy 
megtöltik a csövet egy előre 
kiporciózott pontos adag lőporral, 
lefojtják, rá raknak egy 
ágyúgolyót, majd begyújtják a 
lőport. A hangsúly a pontos 
adagon van. Ha ez az adag nem 
elegendő, akkor nem lő elég 
messzire, ha túl sok, akkor pedig 
felrobbanhat az ágyú. Úgy látjuk, 
hogy a toroniak elég kevés lőport 
használnak bizonyára biztonsági 
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okokból, ezért is vannak jóval közelebb 
az ágyúk a katapultjaiknál. Tehát az 
egyetlen amit el kell érnünk, hogy több 
lőpor kerüljön az ágyúkba az előre 
eltervezettnél. 

• És itt jönnétek be ti a képbe. 
Van itt egy kis extra adag lőpor, - itt 
elővesz három öklömnyi zacskót – ezt 
kéne beleönteni az ágyúcsövekbe. 
Amikor reggel a tüzéreik megtöltik az 
ágyúikat, akkor rátöltik a saját 
adagjukat is és remélhetőleg ez a két 
adag elég lesz arra, hogy az ágyúk 
felrobbanjanak. Amennyiben sikerül 
ezt észrevétlenül megtenni, ez lenne a 
legtökéletesebb megoldás. Ha viszont 
ez nem sikerül és észrevesznek 
benneteket, akkor nektek kéne elsütni 
az ágyúkat az extra adag – itt elővesz 
még három kicsit nagyobb zacskót – 
lőporral, bár akkor ne legyetek a 
környéken, mikor az ágyú elsül. Ha jól 
láttuk a távcsöveken, körülbelül ennyit 
használnak egy normál lövéshez, az 
extra adaggal biztosan elég lesz a 
robbanáshoz. 

• Valamint még egy 
másodlagos dolog. Úgy vettük észre, 
hogy az ágyúk mögött van egy 
kiszolgálósátor is. Onnan hozzák a 
lőport és úgy reméljük, hogy esetleg 
némi dokumentáció is van ott az 
ágyúkról. Amennyiben ezeket a 
papírokat meg tudnátok szerezni és a 
sátrat is fel tudnátok robbantani az 
külön jó lenne. Persze a robbantás csak 
abban az esetben él, ha nem sikerült 
észrevétlenül becsempészni a 
puskaport. Persze ha bíztok a 
lábaitokban, akkor azonnali robbantás 
is lehetséges. Csak egy kicsit több 
puskapor és tűz kell hozzá. 

• Még egy utolsó fontos 

információ. A támadást holnap éjjel 
lenne a legjobb végrehajtani. A 
Győzelem Ünnepének a vége mindig 
vad tivornyázásba fullad és ez idő alatt 
biztosan kisebb lesz az őrség is este az 
ágyúk körül. Ráadásul éjközépkor van 
a váltás, amit esetleg megérné szintén 
kihasználni és még előtte a fáradt 
őrökket kijátszani. Eddig nyolc őr 
védte az ágyút, remélhetőleg holnap 
kevesebben fogják. 

Kérdésekre a legjobb tudomása szerint 
válaszol, Morel Dolan inkább csak hallgat, de ha rá 
vonatkozó kérdés van, akkor ő is válaszol. 
Amennyiben végeztek, akkor másnap mehet a buli. 

Robbantás (28.nap): 

A kalandozókat az Északi falon eresztik le és 
ide is kell majd visszatérniük. Ha óvatosan haladnak, 
akkor az ellenséges táborig elég gyorsan és 
észrevétlenül odajutnak. Kb. 100 méterrel a tábor és 
így az ágyúk előtt viszont már sok növény elszáradt 
és innentől nyíltabb a terep az ágyúkig. Addig még 
lehet rejtőzködni, utána nehezebb. Az ágyúkat hat őr 
védi, sima toroni légiósok. A háttérből éneklés és 
buli hangja hallatszik, a tábortűznél ülők 
beszélgetnek és mértékkel iszogatnak. 
 

A piros szín az őröket, a sárga a tábortüzet, a 
kék nyíl az őrök mozgásirányát jelenti. A fekete csík 
az ágyúkat, a kör pedig a sátort. 15 percenként van 
őrcsere, amikor a két mozgó őr cserél a tábortűznél 
ülőkből kettővel. Elég hideg van, fúj a szél is, 
nagyon szar az idő, lóg az eső lába, stb. A két mozgó 
őr elég lassan mozog, a három tábortűznél ülő pedig 
el van foglalva a melegedéssel. A vízszintes irányba 
mozgó őr elég lassan mozog, néha megáll, 
nézelődik, kb. 5 perc alatt ér el az egyik oldalról a 
másikra. A függőleges őr ugyanilyen sebességgel 
mozog, kb. 3 perc alatt fordul meg. Ide kell 
bejutniuk, felrobbantani az ágyúkat, lehetőleg 
összeszedni a sátorban lévő dokumentációkat (ahol 
alszik az őrök főnöke) és utána visszajutni.  

Gondolkodjanak, nincs elvárt megoldás. Az 
őrök nem fújnak könnyen riadót, de ha mégis, akkor 
egy percen belül érkezik öt új őr, majd percenként 
további öt. Ennyi ellen nem lehet küzdeni. 

Akár sikerül, akár nem robbantani, a 
robbantást/lebukást követve 10 perccel teljes riadót 
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fújnak az ellenséges táborban és mindenféle 
előkészület nélkül egy óra múlva teljes erővel 
megindul az ötödik roham. Érződik rajta, hogy ez 
egyfajta bosszú az arcátlanság miatt. Durva lesz. 

Ha sikerül mindent észrevétlenül megoldani, 
akkor az 5. roham reggel indul, mert nem hülyék a 
toroniak és rájönnek, hogy egyszerre három ágyút 
ritkán adagolnak túl. Ekkor a készülődés egy 
árnyalatnyival lassabb. 

 
Amennyiben fogságba esnek irány a shuluri 

aréna és másik irányt vesz a  történet. Azonban 
legyünk optimisták.  

 

Az ötödik ostrom eleje (29. nap): 

Az ostromra várva hallják az emberektől, hogy 
ez lesz az eddigi legdurvább roham két okból.  

• Az egyik, hogy a bosszú hajtja őket a 
robbantás (-i kísérlet) miatt. 

• A másik pedig az ötös szám. A 
kyrek/toroniak amennyiben 
osromoltak, az esetek nagyon nagy 
részében az ötödik ostrommal értek el 
jelentős áttörést. Ez az erőkoncentráció 
miatt lehetett egyfajta önbeteljesítő 
jóslatként ugyanis így mutatják, hogy a 
Kyr panteonban öt istenség van. 

A riadót követve perceken belül felhangzik 
egy érdekes, hangos, de eddig nem hallott zene. 
Pengetős hangszerekkel játszák (sambala), közben öt 
ember valamifajta sokat ugrálós előadást ad elő. A 
teljes ellenséges sereg dobol, énekel. Nagyon 
pattogós zene, a dwoonok ismerik. Ez a pengedal és 
a Pusztítók bevetése előtt játsszák a toroniak. A 
katonák között elterjed, hogy a tűz jól sebzi őket, 
ezért mindenkinek osztanak a hullaégető anyagokból 
és mindenki fáklyákkal és olajjal várja őket. 

 
Közben pedig néhány nagyon nagy páncélos 

katona lép előre és elindulnak a falak felé hármas 
csoportokban. A toroni hadsereg pedig követi őket. 
Miközben pedig jönnek, elered az eső és egyre 
durvábban esik. Mire az első ellenség feljut a falon, 
addigra szabályosan zuhog. 

Az ötödik ostrom: 

A katonák szépen menetelve haladnak, 
nem sietnek a falak felé. Az íjászok lövik őket 
és a sima katonák közül hullanak is rendesen, 
de a Pusztítókat meg sem sebzik. Smaragdzöld 
páncélban jönnek és egy óriási kétkezes 
buzogányt forgatnak. Amikor a fal aljába érnek, 
akkor megállnak egy ideig, majd egy nagy 
ugrással felugranak a falakra és nekiállnak 
ritkítani. Közben a normál katonák 
feltámasztották a létrákat és az elsők felérnek a 
falakra. 

A támadás ezúttak a Daibol és a Davalon 
bástya közé koncentrálódik, a hátsó Pidera 
bástya ezúttal kimarad. Minden falrészre két Ék 
jut darabonként három pusztítóval. Ezek két 
oldalra a bástyák felé indulnak, terv szerint a 
bástyákon találkoznak. 

5 körönként ér fel új légiós, de a fő gond 
a két Pusztító Ék ami Tiarniel bástya felé veszi 
az irányt. A környékükön röpködnek az 
emberek, olykor a szövetségesek is. A védők is 
teljes erővel védenek. Mindenhol a teljes 
létszám másfélszerese teljesít szolgálatot. A két 
Ék elég lassan halad, csak sok perc múlva érnek 
a bástyához. Addig 2-3 légióst kell 
leküzdeniük. 

A 10. kör után észreveszik, hogy a vár 
első falán levő Pusztítók szinte sebesülés nélkül 
mennek tovább. Ekkor viszont A Davalon 
bástya felé tartó éket nekiállnak katapultokkal 
bombázni bentről égő lövedékekkel. Percenként 
egy lövés éri a környéket, az első lövés durván 
mellé megy, a második már jobb, de két dwoon 
katonát pörköl meg, a harmadik viszont két 
Pusztítót kap telibe és vág ki a falon kívülre. A 
harmadikat pedig egyszerre nyolcan rohanják le 
és döntik fel. Onnan aztán már nem kel fel. A 
negyedik lövés már az ő Éküket támadja, 
sajnos csak egy védekező dwoont talál telibe. 
Az ötödik pedig elszáll messzire. Ez után odaér 
az Ék. Szerencsére a másikat feltartóztatták a 
túloldalon még két percig.  

Tehát az ötödik perc utánra ér oda az Ék, 
a 62. körre lépnek fel a bástyára. Addig kéne 
valamit kitalálniuk. Jó ötletek: 

• Feldöntés valahogy. Felállni nagyon 
nehezen tudnak a nagy páncél miatt. 
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• Shadoni páncéltörővel lőni őket. 
Van egy a bástyán forgatható talpon. 
Szinte álló célpontnak minősülnek. Sebzi 
is őket és meg is tántorodnak. Ha a lövés 
utáni körben sikerül feldönteni őket, akkor 
onnantól nagyon nehezen állnak fel és a 
hadrend módosítójukat sem kapják meg. 

Persze más ötlet is jöhet. Sajnos a tűz 
éppenhogy nem sebzi őket rendesen. 
Rendkívül látványosan égnek és 
kormosodnak, de a sima tűz k6-ot sebez és 
ebből még le is vonódik az SFÉ. Persze ezt 
a katonák nem tudják, ezért lelkesen 
dobálják rájuk az olajat. 

 
Ember – Kyr Pusztító – Tiszta Kyr. A 
fehér haj kilátszik a sisak alól. 
Fegyverforgató 3, Harcos 10 
Erő 18 ( +4 )  Ügy 14 ( +2 )  Áks 14 ( +2 )  
Int 14 ( +2 )  Aka 12 ( +1 )  Kar 14 ( +2 ) 
Fizikai ellenállás: 23 
Mentális ellenállás: 15+30=45 (nem 
bontható) 
Szívósság:  11 
Asztrális ellenállás: immúnis 
Gyorsaság: 11 
Tudat: 4 
Ké: 13 ->17 
Fp: 125 
Ép: 23 
Alap Té: 13->17->20->22 (Erő,MF,3) 
Fegyveres Té: 22    
  
Közelharci Vé: 23->26 
Fegyver: Kétkezes Harci Kalapács 2d10+9 
Távolsági Vé: 12 
Páncél: Smaragdzöld páncél SFÉ 8 MGT 4 
Képességek: 

Fegyvermester, Edzettség, Fürgeség, 
Fegyverforgatás MF, Fájdalomtűrés, Pusztakezes 
Harc MF, Gyors kezdemény, Harc mindhalálig, 
Kitartás AF, Irányítás, Pusztítás MF, Letaglózás, 
Marcona, Könnyűvért viselet, Nehézvért viselet MF, 
Hármas harc +2 TÉ,VÉ 
Képzettségek: 
Megfélemlítés 22+2 Karizma 
Meggyőzés 16 
 

(Igen, tudom, hogy Pusztítók elméletileg már 
nincsenek Toronban. Gyakorlatban azonban 
lehetnek.  Ezek a harcosok természetesen nem 
olyan erősek, mint a régi idők Pusztítói, de egy 6. 
kasztszintű kalandozónak azért elég öngyilkos dolog 
eléállni. Tényleg jobb lenne, ha az agyukat 
használnák, mert különben itt odalehet az egész 
kalandozóbanda.) 
 
Toroni légiós 
Ember – Fegyverforgató 4, Harcos 4 
Erő 17 (+3)  Ügy 16 (+2)  Áks 14 (+2)  Int 12 (+1) 
Aka 11 (+0)  Kar 10 (+0) 
Fizikai ellenállás: 20 
TÉ: 8 
Mentális ellenállás: 12 
Szívósság: 8 
Asztrális ellenállás: 12 
Gyorsaság: 10 
Tudat: 2 
Ké: 12 
Fp P1: 70  
Ép: 20  
Alap Té: 8 
Fegyveres Té: 13 
Fp M: 70  
Közelharci Vé: 22 +3 Kis Pajzs 
Fp P2: 70 
Távolsági Vé: 12 +3 Kis Pajzs 
Fegyver: Hosszúkard +1 D10+4 
Szívósság, Fürgeség, Fegyverforgatás MF 
Páncél: Sodronying SFÉ 4 

 
Amikor az utolsó Pusztító is eldől, a toroniak 

morálja megroppan. Igyekeznek menekülni és 
eközben sokat levágnak közülük. A Pusztítók 
páncélja a halálukat követő 3 percben fekete lánggal 
égni kezd és 5 körön belül megsemmisíti mind 
magát, mind a holttestet. Ha ennyi időn belül valaki 
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hozzáér, az önmegsemmisítés hamarabb elkezdődik 
körönként 3k6 sebzést okozva. 

Az ötödik roham után: 

Ez a roham tényleg durva volt. Csak a 
Pusztítók egymaguk végeztek 505 emberrel. Efölött 
még a sima veszteségek ami további  491 ember. 
Viszont Toron veszteségei óriásiak. Elvesztették az 
Elit Elitjét valamint kb. 9000 Légióst. (2083 / kb. 
17000). A védőknek még bő fele van meg, az 
ellenséges seregnek viszont még majdnem 
kétharmada. 

Kiderül viszont egy nagyon kellemetlen dolog. 
A támadás során elszórták az összes olajat a lelkes 
dwoonok és nincs mivel égetni a halottakat. 
Ráadásul az eső is zuhog és a vár körüli sötét még 
sűrűbb lesz. 

Közjáték 8: 

A 30. napon Morel Dolan összehívja a 
várvédőket és bejelenti, hogy elfogyott a 
tüzelőanyag, viszont a hullák halomban állnak. 
Eltemetni nincs lehetőség, egészben kidobni nem 
lehet, mert zombiként jönnek vissza. Kinek milyen 
ötlete van? 

Az ő ötlete a darabolás. Undorító 
mészárosmunka, de meg kell tenni. Amennyiben 
sikerül elérni, hogy a hullák mellett harcoljanak, 10 
napon belül pestisjárvány tör ki. Ha találnak 
megoldást vagy darabolnak, akkor ez elmarad. A 
darabolás három napig tart, mindenki részt vesz 
benne. 

A darabolás és katapultokkal kilövöldözés 
viszont tényleg undorító. A falnak az a része, 
amelyiken keresztül dobják át a cafatokat pár napon 
belül vörösre szineződik. A papnak különösen 
nehezére esik. Amennyiben valamelyikük 
megtagadja, akkor lefogják, börtön, hadbíróság, 
akasztás. Ezen senki nem tud és fog segíteni, bár 
Altemor megpróbálja. 

Közjáték 9a: 

Amennyiben nincs megoldás a hullákra, akkor 
a 38. napon megjelenik az első  pestises beteg.  
Tünetek: 

Láz, hidegrázás, rosszullét, izomfájdalmak, 
fejfájás, megduzzadt nyirokcsomók, epilepsziaszerű 

görcsök, rohamokban jelentkező köhögés, véres 
köpet, légzési és keringési elégtelenség. 

A pap egyértelműen pestisnek 
diagnosztizálja. 
Tulajdonságok: 

Típus: belégzés, 
Hatás: d6 napig lappang, majd a tünetek 

egyre erősebben jelentkeznek. A betegség 
erőssége 18, minden nap kell rá dobni az 
Állóképesség tulajdonság egész értékére, amíg 
a hullák a várban vannak. Utána csak a betegek 
környékén levőknek. A betegek 30%-a 
meggyógyul, 70% meghal gyógyfüves kezelés 
esetén. Kezelés nélkül a túlélők aránya 
mindössze 5%, tehát a halálozási arány 95%. A 
túlélési százalékhoz hozzáadódik az 
Állóképesség módosító kétszerese. (14-es 
Állóképesség esetén, kezeléssel együtt a 
túlélési arány 34%) A százalékot a tünetek 
jelentkezésétől számítva Állóképesség/2 nap 
után kell dobni. Ez után javul vagy romlik a 
beteg állapota. A gyógyulás Állóképesség 
napig tart. 

A betegség mágiával azonnal gyógyítható 
(25-ös célszám). Amennyiben a pap az ervek 
közül gyógyít, akkor nem veszt Kegy pontot és 
a szokásosnál sokkal jobban fénylik a nyakában 
az Aranykör. A dwoonok azonban nem 
hajlandóak megcsókolni a Szent Szimbólumot. 
A dwoon papok őket is kezelik, amennyire csak 
tudják. Ennek ellenére a Krad Pap 
hatékonysága számot tevően jobb. Sikertelen 
próba esetén másnap próbálkozhat újra 
ugyanannál a betegnél. 

Közjáték 9b: 

Amennyiben a hullákkal nincs gond, 
akkor a 40. napon egy erv katona jelenti 
Altemornak, hogy a bástya távcsövén érdekes 
dolgot vett észre. Ők éppen szolgálatban 
vannak és megnézhetik ők is a távcsövön amit 
talált. 

Az ellenséges tábor egy részét elkerítették 
és egyre több katonát visznek át oda. Nem 
látszanak túl jól, de ha a pap megdob egy 
Gyógyítás próbát 40-es célszámra, akkor 
valószínűsíti egy pestisjárvány kitörését az 
ellenségnél. 
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Közjáték 10: 

Az ellenséges táborban nagy a csend. 
Az 52. napig nem tesznek semmit. Néha 
egy kicsit lövöldöznek a katapultok, de 
valahogy túl nyugodt az ellenséges tábor. 
Ha távcsővel nézik, akkor semmi 
különlegeset nem látnak, csak lézengenek 
az ellenséges katonák. (plusz a pestises 
rész) 

Ha III. Zorkast sátrát szeretnék 
megtalálni, akkor 5% van rá minden nap, 
hogy meglesz. Nem feltűnő, de ha meglesz 
és sokat nézik, akkor nagyon sok ki-be 
mászkálást látnak. Valamint néha 
érzelmeket is felfedeznek a ki-belépőkön. 
Általában dühös bemutatásokat a kijövetel 
után és ilyenek. Lejön nekik, hogy komoly 
morálbeli problémákkal küzdenek a 
toroniak. Viszont a darabolások miatt a 
dwoon morál sem tökéletes. 

Közjáték 11: 

A 48. napon postagalamb érkezik, bár 
ezt ők nem veszik észre. Morel Dolan 
helyettese viszont kiáll a vártérre és 
bejelenti, hogy üzenetet kaptak, hogy úton 
van a felmentősereg. Éljenzés tör ki, 
mindenki örül. Többet nem tudni. 

A hatodik roham: 

Az 52. napon megint erős tüzérségi 
támadás kezdődik, de ágyúk nélkül nincs 
esélyük a falak lerombolására. Még a 
boszorkánymesteri földrengés varázslatot is 
bevetik, de eredménytelenül. Közben a vár 
körül még sűrűbb lesz a sötét, a környező 
területeket már egyáltalán nem látni. 

Azért próbálkoznak derekasan, majd 
másnap reggel megindul az ostrom. Itt már 
eléggé elkeseredettek a toroniak. 
Mindenféle ellenség van, sima bűnöző, 
légiós, zombi. Sokan is vannak 8-10 
ellenség mindenkinek jut. 

A csata közben viszont a várfalon 
harcolók dobjanak Észlelést 30-as 
célszámra. Aki megdobja, az csata közben 
is észrevesz a szeme sarkában egy 

fénypöttyöt. Ha odanéznek, akkor észreveszik, hogy 
északról a Dwoon Lobogó közeledik és ahogy jön 
oszlik a sötét. Ha nem veszik észre, akkor egy 
katona kiabálása miatt veszik észre. Általános 
üvöltés veszi kezdetét, a dwoonok ereje, morálja 
megsokszorozódik, míg a toroniak teljesen 
összetörnek és megpróbálnak menekülni. Ismét nagy 
mészárlás veszi kezdetét. Közben a dwoon fősereg 
oldalba támadja a felkészületlen tábort. 

A várvédők nem mennek ki, mert nem nagyon 
tudnak, de a dwoon fősereg egy óra alatt teljesen 
megfuttatja a toroniakat. Iszonyatos vérengzés veszi 
kezdetét, az ellenséges sereg vagy megfut vagy 
elveszik. Mikor már látszik, hogy a csata eldőlt, a 
dwoonok nekiállnak kibontani a kaput és mire Ral 
da Ranga felér a vár alá már át tud jönni. A 
seregének egy része még üldözi a toroniakat, de nem 
sokáig. 

Levezetés: 

Ral da Ranga teljes díszben, a lobogót magasra 
tartva, dicsőségesen, de azért kicsit használtasan 
léptet be hófehér lován a várba. Mindenki örül, 
ujjong. Mögötte serege büszkén. Mindannyiukra 
ragyok a lobogó által Ranil fénye. A nap folyamán 
még sok a tennivaló. Gógyítások, hullák eltüntetése, 
táborépítés, hullarablás, szokásos.   

Estére viszont nagy mulatságot hívnak össze, a 
várban a várvédőknek, a táborban a normál 
seregnek. Ral da Ranga rövid beszédet tart  (egy 
tolmács fordítja ervre is) a hősiességről, Ranil 
szeretetéről, majd szól a dicső gashúni csatáról, ahol 
az ervek segítségével összecsaptak Toronnal és 
győzelmet arattak (itt akinek van, az dobhat 
Emberismeretet 20-as célszámra vagy Átverést 15-
re. Akinek megvan az érzi, hogy ez a győzelem kicsi 
volt és keserves. A dwoonoknak ez nem jön le, az 
ervek közül néhánynak igen.). A buli végül féktelen 
tivornyába fullad, folyik a bor, megy a nótázás, nagy 
az öröm. Altemor és a bárd is iszik, dalol, de nem 
nagyon csapja szét magát.  

Másnap reggel (53. nap – Psz. 3691, Krad 
kvartjának, a Beavatottak havának utolsó napja.) 
Altemor megkeresi a lábadozó kalandozókat és egy 
levelet mutat és szól:  

• Eligortól jött. 
 
(Ez és a következő kaland alatt a 

fejvadász/bárd és a pszionista/Krad pap közötti 
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világnézeti különbségek már nagyon kijöttek, amivel 
nem lehetett mit kezdeni. Ezért a következő kaland 
után a csapat szétszéledt és új kalandsorozatot 
indítottunk.) 

 

 

09. Túszmentés 

6.-7. szintű kalandozók részére 

Bevezetés: 

Ez a kaland volt a sorozat vége a csapat 
ideológiai széthullása miatt. Ismét nem egy 
kimondottan nehéz kaland, sokkal inkább a pozitív 
jellemű pap és csapat lelki megpróbáltatásaira 
helyezi a hangsúlyt, hogy érezzék a saját és a toroni 
civilizáció közötti óriási különbséget. A KM az 
összes kis mozzanatot mesélje el szemléletesen, a mi 
esetünkben a pap többször Akaraterőpróbát dobott, 
mert segíteni akart. 

A másik nagyon fontos dolog, hogy a kaland 
folyamán nagyon fontos a toroniul nem tudó 
karakterek információcseréje. Amennyiben 
véletlenül megszólalnak toroniak közelében 
megszegve némasági fogadalmukat vagy bármi ilyen 
módon lebuknak, nagyot csökken a kaland 
végrehajtásának valószínűsége. 

Nem különösebben hosszú, kb. 4-5 óra alatt 
végigjátszható. 

Alap: 

Psz. 3691, Krad kvartjának, a Beavatottak 
havának utolsó napján, Dahassyr ostromának 
befejezésekor Altemor pár papírt hoz felkelés után a 
kalandozóknak. Az egyiket odaadja nekik. Ő maga 
már elolvasta mindegyiket. Miközben olvasnak,  ő 
figyel és jól láthatóan gondolkodik. Közben pedig 
kapnak 2 IP-t az ostromért. 

A levél: 

Kedves barátaim, 
Remélem levelem jó egészségben talál titeket. 

Bizonyára hallottátok már, hogy a gashúni csatában 
csapást mértünk az ellenségre, bár keserves 

győzelem volt ez, sok jó embert vesztettünk. 
Kisebb öröm, hogy az ellenség majd’ egy hétig 
gyűjtötte az elhullottait.  

Azonban levelemet nem azért írom, hogy 
a csatáról számoljak be, hanem mert ismételten 
segítségeteket szeretném kérni, immár utoljára. 
A csata előtt felderítőket küldtünk ki az ellenség 
táborának kikémlelésére és ezek közül több nem 
tért vissza. Meggyászoltuk őket, ám 
tudomásunkra jutott, hogy nem mindegyikük 
veszett oda, hanem egyikük csak fogságba 
került. Később Dahassyr felé vitték és 
valószínűleg az ostromló seregen át vitték 
Toron felé az ostrom utolsó napjaiban. 

Ral da Ranga barátomat megkértem, 
hogy próbálja megtalálni, ha esetleg a csata 
után lehetősége lesz rá, de amennyiben ezt a 
levelet olvassátok, az azt jelenti, hogy nem lelte 
sem a túlélők, sem a halottak között. Titeket 
kérnélek hát meg, hogy keressétek meg régi 
barátomat Linaart. Három társával indult 
útnak a végzetes útra, róluk semmit sem tudunk, 
de valószínűleg odavesztek miközben fogjul 
ejtették őket. Amennyiben őket is megtaláljátok, 
külön megköszönöm, de Linaar biztonsága 
mindenek előtt való. 

Legkönnyebben zöld drágaköves 
nyakláncáról ismerhetitek fel ezt a nagytudású 
elfet, bár valószínű, hogy már nincsen rajta, 
hanem valamelyik fogvatartója erszényét húzza.  
Toronra nem jellemző, hogy elf foglyokat 
ejtene, ezért nem fog gondot okozni az 
azonosítása. 

A hollétéről nem sokat tudunk, de szinte 
biztos, hogy jelenleg Raig felé haladva Barrba 
viszik, a Bakpápa székhelyére, ugyanis itt őrzik 
a feláldozni való speciális foglyokat. Ahogy 
észrevettük, nem haladnak gyorsan, pár napja 
érhettek át Toronba. Ha sietve indultok, még 
azelőtt elérhetitek őket, mielőtt kiérnének a 
Pidera hegységből.  

Öltözzetek Toroninak és mindig legyenek 
veletek azok a hamis toroni menlevelek, amiket 
a levélhez csatoltam. Altemor tud toroniul, de ti 
SOHA ne szólaljatok meg toroniak közelében. A 
menlevelek szerint némasági fogadalmat 
fogadott szerzetesek vagytok, akik a 
némasággal és aszkéta életmódjukkal kívánnak 
Tharrhoz közelkerülni (Tharr maga is néma, 
így ez a verzió könnyen elképzelhető). Altemor 
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pedig a kísérőtök, aki az ügyes-bajos 
dolgaitokat intézi. 

Remélem sikerült megtalálni 
barátomat. Amennyiben igen, találkozzatok 
velem Magrasban. Kívánok nektek sok 
sikert, ismét leköteleztek a segítségetekkel. 

Barátotok, Eligor 
 

Fogadtatás, készülődés: 

Miután végeztek Altemor szól: 
- Na mit szóltok?  

Egy kis beszélgetés, majd a lényegre 
tér. 

- Van egy pár dolog amit meg 
kell fontolnunk. Az egyik, hogy 
aszkéta szerzetesek ritkán járnak egy 
kordényi felszereléssel páncélban. 
Ezért csak a szükséges dolgokat 
visszük, minden mást itt hagyunk a 
várban. Szerencsére az ostromból itt 
maradt elég sok használható 
szerzetesruha és Tharr szimbólum, a 
tulajdonosaik már nem tartanak rá 
igényt. – itt megenged egy kis mosolyt 
– A fegyvereinkből is választani kell, 
én biztos nem vihetem a kedvenc 
pallosomat. Mondjuk elég bő és 
kemény ruhák ezek, sokminden befér 
alájuk. – itt átad egy pár darócköpenyt 
a kalandozóknak – Szerintem vegyétek 
fel és szokjatok hozzá. Mennyi idő kell 
a felkészüléshez? Egy óra múlva 
indulnunk kéne. Ja és természetesen ne 
szóljatok senkinek, hogy hova 
indulunk. 

Kérdés esetén persze válaszol. A 
kalandozók találják ki, hogy mit visznek és 
mit nem. Ha valamire szükségük van és a 
várban beszerezhető, akkor megkapják. 
Ennivalót maximum 2 napra vihetnek. 
Elvégre aszkéta szerzetesek.  
A menlevél: 

Díszes, cirádás betűkkel irt egy 
oldalas dokumentum. Elég strapabíró 
papírra nyomták. 20 pecséthely van rajta, ez 
több mint elég az elkövetkező útra.  
Indulás: 

A vár keleti oldalán, a fennsíkon indulnak el, 
mert a határon átkelés rázós lehet, ha a völgyben 
mennek.  A terv az, hogy a fennsíkon és a 
hegyekben mennek két napot, akkor elérnek egy kis 
toroni faluba, ahol leereszkednek a Raig felé tartó 
útra. Itt utána sietve pár nap alatt beérik a 
rabszolgakaravánt, kiszabadítják Linaart, majd 
tekerés vissza minél hamarabb, akár ugyanezen az 
úton. 

1. nap 

Az első napnak az indulás napját veszem. 
Délre elérnek a fennsík végére és innentől a terep 
kicsit egyenetlenné válik. Hol fel, hol lefelé kell 
menniük. Néha kisebb szakadékokba kell lemenni 
nagyon szűk ösvényeken. Kora délutánra már nem 
látják az erődöt, estére pedig nagyjából elérik a 
toroni határt. Közben pedig egy lélekkel sem 
találkoznak. A táj füves, de elég kopár. Néhány 
közeli hegytetőn látszik a hó. Estére találnak egy 
kisebb barlangot, ott elalszanak.  

 
!!! Innentől kezdve kell nagyon odafigyelnie a 

KM-nek a játékosok beszélgetéseire. Ha ingame 
beszélnek és kihallgathatják őket vagy bármi módon 
kiesnek a szerepükből, az keményen büntethető pár 
katona, fejvadász stb. bemesélésével !!! 

2. nap 

Másnap a reggellel kelnek ők is, elég csípős az 
idő. Reggeli és indulnak is. A táj reggel hasonló, 
mint előző nap volt, bár sokszor jóval 
egyenetlenebb. Dél környékére viszont 
egyértelműen hegyvidékre jutnak, ahol mászni kell. 
Mindenkinek 3 mászás próbát kell dobni 15-ös és 
20-as és ismét 20-as célszámokra.  Ha sikerült, 
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akkor minden oké, ha elrontják, akkor minden 2 
különbségért 1d6 sebzés, ami ellen nem véd az SFÉ. 
És minden 10 FP után egy ÉP is levonódik. 

(Itt minden szavukra figyelni kell! Egy favágó 
halhatja őket!) 

Mikor estefelé nagy nehezen leérkeznek az 
utolsó szikláról is, akkor veszik észre, hogy egy 
favágó fickó figyelte őket. (Amennyiben külön 
mondják, hogy körbenéznek, akkor 20-ra kell 
Érzékelést dobni.) Mikor leértek, odamegy hozzájuk 
és toroni nyelven beszélni kezd, Altemor pedig 
válaszol. A többiek meg jól teszik, ha ájtatos képet 
vágnak.  

Mallndornak hívják és elvezeti őket a faluba, 
ahova igyekeztek és közben folyamatosan beszél 
Altemorhoz.  

A falu: 

Kis falu, maximum 100 lakossal és kb. 20 
házzal. Nincsen fogadó, egy kocsma van az egyik 
ház oldalában. Mindenki toroniul beszél, látszólag 
sok munkával, de boldogan és megfelelő 
életkörülmények között élnek. Látszólag 
vadászatból, halászatból és némi minimális 
földművelésből élnek. 

A toroniak, szürke, fakó hajú és szemű 
emberek, bár a bőrük barnább a dwoonokénál. 
Ritkán előfordul közöttük egy-egy sötétebb bőrű és 
tejfehér hajú is. 

A falusiak barátságosak, sokat beszélnek 
hozzájuk, amiből ők semmit nem értenek. Altemor 
beszél velük, de nekik értelemszerűen nem fordít. 
(Egyébként főleg jó termésről, gyermekáldásról, kis 
adóról, a háború megnyeréséről kérnek isteni 
kinyilatkoztatást) Ellátják őket élelemmel és 
innivalóval, amit Altemor el is fogad. Ez után 
különvonulnak a falu szélére, majd a falusiak is 
visszatérnek a dolgukra. Ismét egy 
sziklamélyedésben (nem barlang, kb 4 méter mély 
lyuk a sziklában) alszanak. 

Itt halkan megbeszélhetik a történéseket, de 
abban az esetben, ha hangosabban beszélnek, 
máshogy lebuknak, netán a Mallndor hallotta a 
kalandozókat beszélni lemászás közben, akkor 
távozásuk után – a kalandozók tudomása nélkül 
természetesen – feljelentik őket. Egyébként pedig ő 
és a többi falubeli is nagyon barátságos. 

3. nap: 

Délelőtt: 
Másnap reggel Altemor kelti őket és 

korán reggel indulnak is tovább. A mélyedés 
elejéhez a falusiak kikészítettek némi ennivalót 
és mikor indulnak, akkor hajlongva engedik 
őket útjukra. 

Miután elhagyták a falut egy völgyben 
haladnak. Az út lefelé visz, könnyű rajta 
haladni. 

Még éppen dél előtt viszont mindenki 
dobjon észlelést 25-re. Akinek sikerül, az némi 
mozgást lát a völgy peremén, aki a 35-öt is 
megdobja, az valaminek a csillanását is 
észreveszi. Kb. 2 perc múlva pedig 
megtámadják őket. Addig találják ki, hogy 
hogyan kommunikálják le egymás között. 
Altemor nem veszi észre őket. 

A csata íjászattal kezdődik. 6 dwoon 
(mindkét oldalfalon 3) áll fel hirtelen és nekiáll 
lőni. Kb. 20 méterre lehetnek a sorban haladó 
kalandozóktól és maximum 3 lövést eresztenek 
el. Ha ellőtték a 3 nyílvesszőt vagy a 
kalandozók közül odaértek páran, akkor 
előveszik a kardjukat és közelharc veszi 
kezdetét. 

Altemor a csata második körétől kezdve 
kiabál nekik, ha a kalandozók is csatlakoznak, 
akkor a harmadik körre abbahagyják a 
lövöldözést. Ha felveszik a harcot, akkor 
Altemor az  5. körre tudja elintézni, hogy a 
dwoonok abbahagyják a harcot. Ekkor 
vonakodva leteszik a fegyvert és dwoonol 
rákérdeznek a kilétükre. 

 
Dwoon katona 
Ember – Fegyverforgató 4, Harcos 4 
Erő 17 (+3)  Ügy 16 (+2)  Áks 14 (+2)  Int 12 
(+1) Aka 11 (+0)  Kar 10 (+0) 
Fizikai ellenállás: 20 
TÉ: 8 
Asztrális ellenállás: 12 
Mentális ellenállás: 12 
Szívósság: 8 
Gyorsaság: 10 
Tudat: 2 
Ké: 12 
Ép: 20 
Fp M: 70 44 29 16 6  0 
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Alap Té: 8 
Fegyveres Té: 13 
Közelharci Vé: 22 
Fegyver: Hosszú íj D10 
Távolsági Vé: 12 
Fegyver: Pallos 2D10+3 
Szívósság, Fürgeség, Fegyverforgatás MF 
Páncél: Láncing SFÉ 3 

 
Altemor beszél velük, de a 

kalandozók is beszálhatnak, a főnökük ért 
ervül, toroniul és közös nyelven is. Ha 
meggyőzik őket, hogy szövetségesek, akkor 
nagyon közvetlenek lesznek, elnézést 
kérnek, segítenek a sebesültek ellátásában 
és a főnökük, Alhalleo szívesen segít nekik 
mindenben. Amit magukról elárulnak: 

• Ral da Rangával érkeztek 
Dahassyr alá és a csata végeztével 
küldték át őket a toroni hátország 
zargatására. Tulajdonképpen gerillák, 
akik a hegyekben, erdőkben 
terrorizálják a lakosságot, utánpótlási 
vonalakat. 

• Hatan indultak, még 
mindannyian életben is vannak. Terv 
szerint egy hónapot töltenek az Észak-
toroni hegyekben, majd visszatérnek 
Dahassyrba. 

• Még két további dwoon 
csapat van a hegyekben, mindegyikük 
nyugatra innen. 

• Délre innen, a völgy végénél 
egy toroni őrposzt található sok 
katonával. Nem túl aktívak és 
képzettek, szerintük könnyen átjutnak 
rajtuk. A dwoonok még nem támadták 
meg őket. 

• Rabszolgakaravánt nem 
láttak, de ők is még csak egy napja 
vannak a környéken. 

Egyéb kérdésekre is szívesen 
válaszolnak, ha tudnak, majd sok sikert 
kívánnak, elköszönnek és elindulnak a falu 
felé. 

Délután:  
A délután kevésbé eseménydús. 

Találkoznak egy a falu felé tartó kisebb 
kereskedőcsoporttal, majd estefelé elérnek 

az őrposzthoz. Ekkor elkezd csöpögni az eső. 
Gyengén felszerelt, csak az utazókat figyelő 

félig katonai őrhelyről van szó. Négy őr teljesít 
szolgálatot, ebből úgy tűnik, hogy kettő aktív, kettő 
pedig pihen. Az őrhely egy sebtében összedobott 
fabódé, ami az út mellett áll. A katonák unottan 
figyelik a forgalmat, mikor odaérnek, egyesével 
behívják őket a bódéba és mindegyikük menlevelére 
nyomnak egy pecsétet. Minden gond nélkül 
átengedik őket, nem is kérdeznek semmit. Néhány 
katona még biccent is feléjük. 

 
Toroni őr: 
Ember – Fegyverforgató 4 
Erő 16 (+3)  Ügy 14 (+2)  Áks 14 (+2)  Int 12 (+1)  
Aka 11 (+0)  Kar 10 (+0) 
Fizikai ellenállás: 14  
TÉ: 4 
Asztrális ellenállás: 11 
Mentális ellenállás: 11 
Szívósság: 2 
Gyorsaság: 2 
Tudat: 1 
Ké: 4 
Ép: 14 
Fp: 30 
Alap Té: 4 
Fegyveres Té: 7     
  
Közelharci Vé: 14+3 Pajzs 
Fegyver: Hosszú Kard d10+3 
Távolsági Vé: 12+3 Pajzs 
Páncél: Posztóvért SFÉ:1 

Miután elhagyták a bódét még egy órát 
gyalogolnak sötétedésig, majd egy kisebb facsoport 
alatt letelepednek és azonnal elalszanak. Az este 
folyamán az eső kicsit erősebb lesz. 

4. nap: 

A város (Kruul): 
Másnap reggel ahogy körülnéznek 

észreveszik, hogy a távolban valamilyen település 
fekszik. A terep a hegységből átment egy 
dombságba. Arra vezet az út is, a környező területek 
zömében szántóföldek. Elsősorban 
haszonnövényeket termesztenek, bár néhány helyen 
mintha dohányt is látnának. Az eső kitartóan esik, a 
környező földek jól feláznak. Mikorra a városba 
érnek, addigra az eső is eláll. 
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A város felé nem történik semmi, még délelőtt 
odaérnek. Egy kb. 1000 fős település. Saját Tharr 
temploma van, természetesen fogadó és piactér is 
van rajta. Várfal nincsen. Úgy tűnik, hogy ez a város 
egy környékbeli kereskedelmi központ. A környező 
falvakból idejönnek az emberek eladni a 
feleslegüket és új dolgokat venni. 

Ahogy belépnek a városba folyamatosan nézik 
őket az emberek és a piactéren egy fickó oda is 
megy és beszélni kezd egyikükhöz (d6). Ez után egy 
kisebb tömeg jön a közelükbe és egymás szavába 
vágva beszélnek hozzájuk. Néhányan még hozzájuk 
is érnek. Ha hagyják magukat, nem agresszívek 
akkor pár perc alatt Altemor elintézi, hogy békén 
hagyják őket, bár néhányan továbbra is körülöttük 
mászkálnak. 

Pár órára megállnak, hogy ennivalót 
kolduljanak. Elég hamar összejön a napi adag, bár 
néhány adakozó áldást vár el érte. Altemor minden 
gond nélkül eljátssza az áldást, néha nekik is el kell 
játszani. 
Rabszolgák: 

Ahogy haladnak át a városon több helyen is 
látnak rabszolgákat, akik elég rossz körülmények 
között dolgoznak uruknak. Sok közülük a gyerek és 
a nő is. Néhánytól még erv és dwoon szavakat is 
hallanak. Amennyiben megpróbálnak kontaktba 
lépni velük azon kívül, hogy beléjük rúgnak az 
azonnali lebukás. Ebben az esetben a tömeg 
körbeveszi őket és pillanatokon belül érdekes 
kérdéseket fog feltenni valaki. 
Ellenőrzés: 

Amikor elhagyják a várost, a város szélén egy 
újabb ellenőrzőpont következik. A menlevelüket 
átadva egy kisebb házba kísérik őket, lepecsételik, 
majd átengedik őket. Az őr kérdez néhány dolgot 
Altemortól, aki válaszol, majd ő is kérdez néhány 
dolgot. Miután továbbáltak Altemor mondja, hogy 
járt erre egy rabszolgakaraván tegnap. Itt a városban 
pihentek meg este, reggel indultak tovább. Nem 
haladnak gyorsan, holnap estére valószínűleg beérik 
őket. 
Ketrecek: 

Délre átérnek a városon, az út során két kisebb 
település mellett is elhaladnak. Az egyiknek az út 
közeli részén néhány nagy ketreces szekeret látnak 
mindenféle gyerekekkel. Több közülük jól láthatóan 
testi vagy szellemi fogyatékos, de vannak kinézetre 
egészségesek is. Előttük egy Tharr pap, pár katona 

(6+) és a környéken sok (10+) Tharr szörnypap. 
Karmaik vannak, bőrül el van szarusodva, 
szemük sárga, tartásuk görnyedt, nyelvük villás 
alakú. Zömük fekete, kettő viszont piros 
kámzsát és köpenyt visel. (Úgy néznek ki, mint 
akik Eligort próbálták megmegérnyelni). 
Néhány rájuk is néz, bár nem tesznek semmit. 
Késő délután: 

Ha akarnak továbbmehetnek, nem 
történik semmi. A nap folyamán haladnak 
délre. Altemor beszél pár utazóval, kuncsorog 
kaját és azt mondja, hogy néhányan látták a 
karavánt és tegnap járt erre. Holnap estére 
biztosan meglesznek. Az út elég forgalmas. 
Több futár, néhány kereskedő, sok utazó halad 
rajta. Mindenki tiszteletteljesen bánik velük. 
Általában rájuk sem néznek, ha igen, akkor 
biccentenek. 

A nap végére kiérnek a dombok közül és 
estére eléjük tárul a Pidera Medence. Estére 
találnak egy nagyobb sziklát, aminek a 
védelmében elaludhatnak. Estére elmentek az 
esőfelhők. 

5. nap: 

Ellenőrzőpont: 
Reggel kelnek, indulnak. Korán reggel 

újabb ellenőrzőpont. Olyan, mint az első. Négy 
elég lepukkant katona, kis érdeklődés. 
Egyesével behívják őket, pecsét, majd 
mehetnek tovább. 
Délelőtt: 

Nincsen semmi ennivalójuk. Egy párszáz 
lakosú faluba térnek be, leülnek egy kisebb 
térre  és Altemor szól a falusiakhoz. Kb. fél óra 
alatt kapnak annyi ennivalót, hogy délre is 
marad. Utána továbbállnak. 
Dél körül: 

Az út elég kihalt, egy Tharr szentély 
mellett visz el az útjuk. Egy Tharr pap nézi 
őket, majd oda is megy hozzájuk. Altemor 
köszönti, de a Tharr pap nem is figyel rá, 
elrévedve a paphoz megy, majd beszélni kezd 
hozzá. Kérdez mindenfélét amit nem ért. 
Altemor beszél hozzá, de a Tharr pap nem 
foglalkozik vele. Folyamatosan a papot nézi és 
kérdezget. 
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Itt egy perc valós időbeli cselekvésük 
van. Ha nem tudnak mit tenni, akkor az egy 
perc elteltével Altemor körülnéz, majd 
leszúrja a papot egy tőrrel, majd behúzza a 
szentély mögé. Elmondja, hogy észrevette a 
pap indokolatlanul magas pszi pajzsait és 
arról kérdezgetett. Nem kockáztathatott, le 
kellett szúrnia. (Persze ha odafigyelnek 
erre, akkor ez az incidens nem történik 
meg) 

Elrejtik a hullát egy bokor alá, majd 
Altemor megkéri a papot, hogy bontson le a 
pajzsából, hogy elkerüljék az ilyeneket. 
Most viszont siessenek, mert előbb-utóbb 
megtalálják a hullát itt az út mellett. 
Délután: 

Beérnek egy dombosabb részre, majd 
délután akkor is meglátják a 
rabszolgakaraván nyomait, ha nem keresik 
akkor is. (Ha valaki keresi és van is 
nyomolvasása, akkor már reggel óta 
láthatja.) Még sötétedés előtt meg is 
pillantják nem messze tőlük egy domb 
aljában táboroznak. Egyelőre elég messze 
vannak, hogy mindent lássanak, sötétedésre 
közelebb mennek. 
A karaván: 

A karaván egy széltől védett kisebb 
völgyben van. Keletről és nyugatról egy 
nagyobb domb védi. Fel lehet rá mászni, 
bár kicsit időigényes. Az út észak-déli 
irányban halad, a karaván az úttól keletre 
táborozott le. Átmenő forgalom már nincs, 
este senki sem mozog. 

A karaván négy kocsiból áll, ezek 
félkörben helyezkednek el a keleti oldalon. 
Középen egy tábortűz  

 
Elég nagy nyüzsgés van a táborban, 

most etetik a rabszolgákat és az őrök is 

most esznek. Kocsinként 4-8 ember van bezárva, 
kocsinként 2 fő kiszolgálószemélyzet és 16 őrt 
látnak. A 16 őrből 10 ork! A körsátrakon végeznek 
még egy kis munkát, őket egy ember dirigálja. 
Valószínűleg ő a karavánfőnök. 

Ahogy nézegetik őket és beszélnek dobjanak 
hallgatózás próbát 15-re. Ha megvan, akkor 
észreveszik, hogy egy benga nagy állat figyelő őket 
olyan 15-20 méterről. Ha meglátja, hogy 
észreveszik, akkor feláll és kivont pallossal, de 
halkan odajön hozzájuk és közös nyelven 
megkérdezi: 

- Ti kik vagytok és mit akartok? 
Hallottam, hogy értelmes nyelven 
beszéltek. 

Ahogy megnézik észreveszik, hogy ismerik. 
Arnold a barbár még az Amund szekta kiírtásáról. 
Halkan lehet vele beszélni, elmondja a sürített 
történetüket azóta, mióta nem találkoztak. Kiderül, 
hogy ő Alinar megmentését tervezi, egy kis 
észmunkával rájöhetnek, hogy Linaar és Alinar 
ugyanaz. 

• Semmit nem tud a karavánról, ő is 
most ért ide. Az biztos, hogy a karaván 
már áll pár órája. 

• Az útakon keveset közlekedett, mert túl 
veszélyes lett volna. Inkább a 
hegyekből követte a karavánt.  

• Alinar és Nijmegent is fogva tartják, 
nem tudja, hogy hova viszik őket. Az 
biztos, hogy mindketten elég kábának 
tűnnek. Nijmegentől ez szokatlan. 

• Nem volt eddig esélye a barátai 
megszabadítására, nagyon örül, hogy 
találkoztak. Így már biztosan menni 
fog. 

Esetleges kérdésekre válaszol, ha tud. Majd azt 
mondja, hogy jó lenne minél hamarabb támadni. 
Jelenleg kicsivel vannak napnyugta után. 

• Találják ki, hogy hogyan támadnak, 
pár támpont: 

• Mikor beszélgetnek, a banda egyik fele 
elmegy aludni. 5 ork és 3 ember marad 
ébren. Főleg a kocsik körül 
mászkálnak. 

• Éjközép után lesz egy váltás. Ekkor a 
másik 8 őr kerül elő. 

• A karavánvezető, a kocsihajtók és a 
kiszolgálók alszanak a kisebb sátorban. 
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Ők éjközép előtt egy kicsivel elmennek 
aludni. Az őrök a nagyobban pihennek.  

• Ha nem keresnek csapdát, akkor lehet, 
hogy egyikük (Arnold is) bele is lép. 
D6-tal kidobandó. Hatása 
ájulás/kábultság, a fizikai ellenállás 
próbát 25-re kell dobni. Ha belelépnek, 
akkor nagy csattanással zárul össze. 
Ilyenkor akaraterő próba. Ha sikeres, 
akkor sikerül visszatartani az ordítást. 
Ha nem sikerül, akkor az alany 
felszisszen-felordít. Egy közeli őr dob 
egy Hallgatózás próbát. 20- a 
felszisszenés-ordítás értéke (Ami az 
elrontás mértékének kétszerese, tehát 
ha 3-mal elrontja a csapdába lépett a 
próbáját, akkor az őr 14-es célszámra 
dob. Ha megdobja, akkor azonnal 
riadót fúj). Az őr 6-ra dob.  

 
A tábor körül további 7 csapda van elrejtve, 

nagyjából egyenlő távolságra. 
 

Ork harcos 
Ork – Fegyverforgató 4, Harcos 6 
Erő 18 (+4)  Ügy 16 (+3)  Áks 18 (+4)  Int 9 (-1) 
Aka 11 (+0)  Kar 7 (-2) 
Fizikai ellenállás: 23 
TÉ: 10 
Mentális ellenállás: 13 
Szívósság: 9 
Asztrális ellenállás: 11 
Gyorsaság: 11 
Tudat: 3 
Ké: 14 
Fp: 100  
Ép: 23  
Alap Té: 10 
Fegyveres Té: 15 
Közelharci Vé: 24 
Távolsági Vé: 13 
Fegyver: Kétkezes harci kalapács 2D10+4 
Szívósság, Fürgeség, Fegyverforgatás MF 
Páncél: Ork páncél SFÉ 4 

Nagyon durván próbálkoznak a 
fegyvertöréssel és erőből támadással. 
Ember őr: 

Hasonlóak, mint a sima toroni őrök. 

Amennyiben csak a saját foglyaikat 
akarják kiszabadítani, úgy azok északról 
számolva a második kocsiban vannak. Kell egy 
jó zárnyitás próba. Halkan természetesen nem 
lehet leverni a lakatot.  

Amennyiben támadnak a második kupac 
őrnek 10+d10 körre van szüksége a felkeléshez. 
Eddigre már kint vannak a sátor előtt és be 
tudnak kapcsolódni a harcba. 
A foglyok: 

Alinar és Nijmegen a második kocsiban 
vannak totál szétesve. Látszik, hogy 
mindegyikük valami drog vagy kábítófőzet 
hatása alatt van. Segítség nélkül nem is tudnak 
menni, segítséggel is csak gyalogtempóban. 
Velük együtt van még egy öregember és egy 
már halott férfi. Az öreg is eléggé odavan, a 
halottat valószínűleg túladagolták. Pár napja 
már így lehet. Alinarék semmit nem tudnak a 
halottról és az öregről. Nem voltak tudatuknál 
mióta elfogták őket. 

A többi fogoly nincsen bekábítva. Ha 
kiszabadítják őket, akkor elég nehéz lesz velük 
hazamenni bár Altemor inkább a hazavitelük 
mellett van. Ha ott hagyják, akkor pedig az egy 
elég komoly morális probléma. 22 (4,6,6,8) 
fogoly van összesen. Ebből 2 halott, tehát 20 
ember van összesen. Ennek fele nő és gyerek. 
A másik fele különféle korú férfi. Sima 
parasztok, kereskedők, bár az öreg miután 
rendbejön kiderül, hogy egy kis dwoon falu 
Ranil papja volt. 
Józanodás után: 

Alinar és Nijmegen miután kitisztul a 
fejük (reggel 8 körül) felismerik a 
megmentőiket. Nijmegen előbb Arnoldot, majd 
azt a kalandozó ölelgeti meg, akivel 
összehaverkodtak még a Fükresz Alfele 
fogadóban, a 05-ös kalandban. Alinar pedig 
távolságtartóan ugyan, de mindenkinek 
köszönetet mond. Előjönnek a tippek miszerint 
Alinart feláldozták volna, Nijmegen pedig 
ágyas lett volna. Alinar megkérdezi, hogy hol 
van a nyaklánca. Ha nem hozták el, akkor azért 
vissza kell menni! Az egyik sátorban van a 
karavánmester cuccai között. 

(Mi itt hagytuk abba a kalandot és itt 
veszett össze végleg a két kalandozó, tehát a 
hazautat már nem játszottuk le. Az kicsit 
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vázlatosan van meg, de itt már úgyis 
valószínűleg mindenki haza akarna menni) 

6. nap, indulás haza: 

Találják ki, hogy kit visznek 
magukkal vagy hogyan akarnak menni. 
Innen már nem annyira kötött a kaland. Egy 
heti kaját tudnak vinni magukkal, ha 
akarnak az egész bandának. 

Ha az úton mennek: 
• Ellenőrzőponton elkapják 

őket, ha valahol hallották őket. 
• Másnap elkezdik keresni a 

karaván gyilkosait. Az utakon minden 
nap őrjáratok mennek. Ha túl sokan 
vannak, akkor az feltűnő lesz. Nagyobb 
csoportot keresnek. 

• A városon keresztül 
mindenképpen feltűnőek az elffel. Nem 
ajánlott. 

• Visszafelé menet Kruul 
határában egy kisebb sereget vesznek 
észre. Több tízezer ember. 

Amennyiben csatára kerül sor, úgy 
Toroni légiósokra és sima katonákra lehet 
számítani. 

Ha a hegyekbe mennek: 
Hosszabb az út, de kevesebb emberrel 

találkoznak. Megvannak viszont a maga 
veszélyei. Ha az összes foglyot viszik, 
akkor külön érdekes lesz hegyet mászni a 
legyengült emberekkel. 

• Az egyik legyengült fogoly 
leesik és összetöri magát. A 
kalandozóknak is többször kell mászás 
próbákat dobnia, mint a kaland elején. 

• A magasban a nagy szél és a 
sok eső kikészíti az embereket. 
Néhányan összeesnek. 

• A hegytetőről a Kruul 
határában egy kisebb sereget vesznek 
észre. Több tízezer ember. 

• Az út hazafelé nem 5, hanem 
10 nap lesz a lassú haladás miatt. 

3. nap visszafelé: 

Észlelést kell dobnia mindenkinek. 
Ha valaki megdobja a 30-as célszámot, 

akkor egy toroni őrjáratot vesz észre a távolban. Ha 
25 akkor kb. egyszerre veszik észre egymást és az 
őrjárat elindul feléjük. Ha nincs meg a 25. akkor az 
őrjárat meglepi őket. 

Az őrjárat 2 légiósból és 6 sima katonából áll. 
Meglepetés esetén azonnal levágnak d6 civilt, majd 
a kalandozókkal is csatába bonyolódnak, amit jó 
eséllyel elvesztenek. 

4. nap visszafelé: 

Ha a hegyek között mennek, akkor egy kis 
hegyi falun (10 ház, kb. 50 lakos) keresztül vezet az 
útjuk. Vagy átmennek rajta vagy 2d6 mászáspróba 
20-as célszámra +1 nap. Inkább a kiszabadított,  
gyenge emberekre veszélyes. 

A falun keresztül csak néznek rájuk, de nem 
tesznek semmit. Nem tudják leplezni nem toroni 
voltukat, de a falusiak annyira kiesnek Toronból, 
hogy a jelentésük addigra ér a megfelelő szintre, 
hogy már mindegy, mert régen elhagyták Toron 
területét. 

7. nap visszafelé: 

A távolban észreveszik, hogy követi őket egy 
nyomolvasó csapat. Még elég messze vannak, de 
másnapra biztosan beérik őket. Kb. 6-an lehetnek. 
Dahassyr és Magras: 

Dahassyrbe éppen csak beugrannak a 
cuccaikért. Minden megvan. Rövidesen indulnak 
tovább. A város közelébe érve már látják a pihenőn 
levő sereget. Eligor sátrát rövidesen megtalálják, 
azonnal és határtalan örömmel fogadja őket. Alinart 
átöleli, a többieket is köszönti.  

Itt dönteniük kell, hogy maradnak-e Északon 
vagy elmennek a kezdődő Manifesztációs háborút 
megvívni. 

Erigowból térkapuval mennek haza, már 
megnyitották őket. 

+1 IP 
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Függelék: 

Bevezető: 

Ide a sorozat végére még összegyűjtöm a 
függelékeket,  amik a mesélés folyamán 
segítségemre voltak. A sorozat tervezett 
folytatásának vázlatait, fontosabb NJK-k 
karakterlapját, hivatalos Ynevi történelmet, 
ilyesmiket. 

A kalansorozat tervezett vázlatos 
folytatása: 

3692 eleje: Visszarendelik őket Erigowba. 
Hazavezénylés. 

3692 eleje: Felderítőmunka a sivatagban 
3692 eleje, közepe: Amund hadüzenet, 

tárgyalások 
3692 közepe, vége: Homoki Elf – Amund 

csatározások. 
3692 közepe: Egy város megvédése, későbbi 

kalandban megtudják, hogy elesett. (nem Al 
Abadana) 

3692 vége: Al Abadana eleste, egy Amhe-
démon elpusztítása.  

3693 eleje: Shadon hátba akarja támadni 
Gorvikot, mert az amundok is megtámadták. Mikor 
Pyarron inkább a segítségükre siet, akkor árulással 
vádolják. 

3693: Aranyláz valahol. 
3693 - 3695: 14. Zászlóháború Északon. 3694-

ben a Vinali csatában meghal III. Zorkast. Rosanna 
de Lamar összehívja a kalandozókat a 9. Vörös 
Lobogó védelmében. 

3695: A Shadoni viszály kis sárkányszobrának 
felébredése. Egy hihetetlen ereklye kerül meg, a 
szobor csak a kulcs. A végén kiderül az ereklyéről, 
hogy habár eszmei értéke felbecsülhetetlen, valós 
használati értéke nincsen. Kábé díszkard. 

3696 közepe: Ubar Angus elleni puccs és 
árulás. Krad egyháza meggyengült a Dúlásban 

3695: Haláltánc, a Fű. Drog kell az orkoknak. 
Kráni – Pyarroni szövetség – Lyennara 142 – 
mágikussá vált 5 db varázsló 

3696: Erioni túra 
3700: Amund piramisvárosok, fogjul 

ejtés, menekülés. Innen fontos infóval távozás. 
Ők teszik lehetővé Amhe Ramun egyik 
testének elpusztítását 

3703: Vége a Manifesztációs háborúnak. 
Egyéb időhöz nem kötött ötletek: 

Valamikor egy Isteni áldásos menekülés. 
Találkozás Lothar Ettis (az 1000. elesett 

katona volt Dahassyrnál) valami rokonával.  
Orvellánus lovagokkal összecsapás 
A pap szent szimbólumának módosulása. 

Igazi aranykörré válik. 

Manifesztációs, déli történelem: 

3644 - Airun Al Marem születése, '63-ban 
Darton papjává szentelték, '75-ben találkozott 
Vaskezűvel, '76-ban kikiáltotta magát Darton 
földi helytartójának, '77-ben Amhe-Ramun 
fegyverzetéért indult, itt ismerte meg Alyrt, '85-
ben a lassan magához térő pyarroni egyház 
kitagadta, '91-ben rendjével Rowonba, északra 
települt 

3645 - Harmadik Gorviki szent háború 
Abadana ellen, kudarcal végződött 

3650 - Refis is alulmaradt Amhe-
Ramunnal szemben 

3654 - 3691 - Jaszef Bahlit af-Haszabi, el 
Sobira emírje 

3669 - Negyedik Gorviki szent háború 
Abadana ellen, kudarccal végződött 

3673 - 3685 - A Dúlás, '74 Pyarron 
városa (Ó-Pyarron) elpusztult 

3674 - Krilehort ismét elpusztították, 
ezúttal Vaskezű Alex volt a tettes 

3677 - Az Anath-Akhan 'zendülése' 
3680 - Ó-Pyarron romjain egy 

szerzetesrend telepedett le, kolostorrendszert 
építve ki 

3682 - A kudarcba fulladt Nagy Gorviki 
Tanácsülés 

3690 - A Sötét Együttállás 
3690 - Cadata Aggia Erone am Erone, 

Erone hercegének halála 
3691 - Új Pyarron hivatalosan is 

megnyitotta kapuit 
3692 - Feltűntek az első amund hordák a 

Corra-dolos túlpartján, az átkeléssel még nem 
próbálkoztak 
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3692 derekán - Az amundok bevették 
al Abadanát, a jannok elpusztítottak egy 
Amhe-démont 

3692: Hamedet elpusztítják az 
amundok.  

3692 végén - A Taba el Ibarát teljesen 
elfoglalták az amundok , majd megindultak 
a Városállamok, a Kereskedőhercegségek 
és Gorvik ellen, kényszerű szövetségbe 
tömörítve ezzel Kránt és Pyarront 

3693: Alessis sogronitái segítséget 
küldenek a Quasarmát támadó amundok 
ellen.  

3694: Shadon és a Pajzs-szövetség is 
segítséget küld. Lar-Dorban kapu-központ 
épül, mely kapcsolatban áll a Pajzs összes 
fővárosával, de a tengermelléki hálózattól 
független.  

3696: Edorli mérnökök megépítik az 
első mágikus léghajót. Az új 
Államszövetségi Légierő hamarosan 
visszaszorítja az amundokat. Viadomóban 
az Oroszlánszív nagymesterét a Pajzs 
Szövetség királyává koronázzák. 

3696 - A Taba el Ibarában megindult 
a vegyes kráni-pyarroni csapatok támadása 
az Amhe-démonok ellen 

3703 - A Manifesztációs háború vége: 
A Sápadt angyal  néven emlegetett ősaquir 
elpusztította az utolsó manifesztációt. 
Sivatagi ellenségek: 

medvehéja 152  - nagy madár, a 
dzsadok szerint a fészkében sok az arany – 
majd al abadanában 

vaskaktusz 169 – tüskét lő, de sok 
benne a kaja 

El Haradzsa 162 – zöldalma, de aztán 
fává válsz 

pár szint múlva maasym 146 - 
óriáshangya                                                                                 

pár szint múlva homoki elf   - 
diplomáciázni kell velük 

A Hradzs: 

Igazán nagy haderővel a háborúban a 
pyarrok és a dzsadok vesznek részt. Igaz, 
valódi sikereket csak akkor érnek majd el, 
mikorra az amhe démonok 
megfogyatkoznak, mert ezzel gyengül a 

manifesztáció ereje. Mint tudjuk, a dzsad 
szabadcsapatok és ellenállás egyik legnagyobb 
alakja Rahim el Haszra (tudjuk?) lesz. Mikor a 
Sápatag Angyal kivégzi Amhe Ramun utsó és 
legfőbb démonát, az amund megszállást pillanatok 
alatt legyűrik, ám még mindig az amundhű 
tolvajklánok és fegyveres bandák kezében van a 
hatalom. Rahimék viszot jelentős haderővel 
rendelkeznek, úgyhogy könnyedén elfoglalják 
ezeket a városokat és egyesítik. Persze, mint minden 
főbb dzsad történelmi esemény hátterében, most is a 
dzsennek állnak a háttérben. Nekik érdekük, hogy 
egy erős államszövetséget hozzanak létre az eddigi 
szabad emirátusok helyére, hiszen a szomszédban 
tanyázó legfőbb ellenség, Gorvik, éppen mostanában 
lép perszonálunióba az eddig gyűlölt, és legtöbb 
erőforrását lekötő Shadonnal. Így aztán Rahimék 
zászlaja alatt kialakul a Hradzs, az új dzsad 
nemzetállam. 

Először is a már oly sokat taglalt "vannak-e a 
dzsenneknek isteneik, s ha igen, kik ők" kérdéskör: 

Nos szerintem sincs a dzsenneknek istenük... 
Nem is volt, s nem is lesz... A logikus 
gondolkodásmód nem ezt diktálná... Szerintem ők a 
saját világukon valami evolúcióhoz hasonlatos 
elmélettel állhattak elő / persze megspékelve a 
mágiának, mint ebben a folymatban fontos szerepet 
vállaló tényezőnek a beépítésével /, s a jelenlegi 
isteneket is mind kivétel nélkül nem a klasszikus 
istenként, hanem valamiféle felsőbb létformaként 
értelmezik... A nekik tulajdonított pantheon a három 
felmagasztosult hérosszal csak a dzsad nép 
szemében vált igazán istenné, a dzsennek őket 
továbbra is mint nagy hatalomra szert tett 
fajtársaikat ismerik... Az más tészta / hogy mint írva 
vagyon az irodalmakban / nem igazán akarják ezt 
reklámozni, hisz az emberek hite segíti az ő uralmi 
ambícióik kibontakozását... 

/ ami persze megint csak nem érzelmi, hanem 
inkább célszerűségi alapú: logikus, hogy az okosabb 
vezesse az oktalant, s ne fordítva... 

Így a három hérosz isteni hatalma részben az 
átköltözésüknek / a dzsinnek síkjára, s az ott töltött 
tanulóévek hatalmának / részben az új nép, az 
emberek hitének köszönhető, ami szakrális 
csatornán is felhasználhatóvá tették számukra a 
manát / és így annak egy részét híveik felé is 
visszavezetik a papság hatalmán át, amolyan "ha 
nincs vetés, aratás sincs" alapon... 
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Node mi is volt tulajdonképpen ennek a 
népnek a célja "odahaza" és most? Odahaza 
valószínűleg gondosan, logikusan megtervezett 
tudományos demokráciában élhettek, békében, s 
idejüket elmélyük, és tudományuk tökéletesítésének 
szentelhették... -volna, ha nem lettek volna a 
"kedves" agresszív szomszédék, akik beleköptek a 
levesbe... Az amundok fenyegetése már ott arra 
késztette őket, hogy a számukra idegen háborúsdiba 
belemenjenek, holott ezt egy porcikájuk sem 
kívánta... Hogy mi motiválta a kékszeműeket? Nos 
erről az amundokat kutatók tudnának mesélni, de 
most én maradnék a dzsenneknél... Szóval 
egymásnak feszült az elme és az érzelmek ereje, s 
kezdetben az amundok felülkerekedtek a 
kegyetlenséget, a hatalomvágyat nem ismerő nép 
fölött.. Nem is voltak igazából fegyverkezésre 
berendezkedve... Még sportjaik is inkább az elmét, 
mintsem a testet edzették... De mivel okosak voltak, 
elég hamar megtanultak háborúzni, s erejükkel 
sikerült megfékezni az ellent... Viszont győzelmüket 
egyedül nem vívhatták ki, s ezt belátták... Mivel az 
amundok már akkor rendelkeztek "szövetséges" 
haderővel, ők is ezirányban kezdtek kutatni, s 
nemsokára kapcsolatba léptek a dzsinnek síkjának 
lakóival... Mivel ezen lények tudása és ereje elégnek 
tűnt, hogy eldöntse a harcot, így a dzsennek 
követeiket / négy még náluk is kiemelkedőnek 
számító főt / átküldtek tanulni a szövetséges lények 
síkjára, hogy véreiket onnan segítve visszaszerezzék 
azt, ami az övék volt... A négy hős ki is tanulta a 
dzsinnek hatalmának jórészét, s az otthoniakkal 
együtt megterveztek egy mindent átfogó 
hadműveletet, ami a négy hős és az otthoniak 
együttes erejére épült, s ami a logika és minden más 
szabály szerint sikerrel kellett volna hogy járjon... 
De a logikába ezegyszer hiba csúszott... Az egyik 
hérosz a megszerzett tudás birtokában más szemmel 
kezdett el nézni népére, s az egész csiribi 
háborúsdira... Logikus következtetésre jutott: ha a 
dzsennek nem képesek egyedül helytállni, úgy nem 
érdemesek rá, hogy létezzenek... ok-okozat Ergo: az, 
hogy ő beavatkozzon logikátlan lépés lenne... 
Viszont neki megvan az eszköze rá, hogy 
megkeresse a megfelelő életképes fajt, ami egyedül 
is életképes, és akikbe logikus lépés energiát 
feccölni... Így ez a hérosz, épp a döntő pillanatban 
elhagyta hajdani népét, s egy olyan síkra fordította 
figyelmét, ahol egy érdekes fajt talált... A dzsennek 
ezt az "árulót" / ők ezt a fogalmat csak az emberek 

kapcsán ismerik, inkább "másképp 
gondolkodót" / tekintik joggal az anyavilágon 
elszenvedett utolsó szégyenletes vereségük 
okozójának, s ezért a nevét ki is törölték 
mindenhonnan... Lenullázták... / csak 
egynéhány jólértesült eretnek dzsad szekta 
tudta meg valahonnan, hogy egyáltalán 
létezett... azóta csontjaikat a sivatag pora fedi... 
/ 

Visszatérve a negyedik entitásra, az ő 
választása Ynev legéletképesebb, 
leghatalmasabb és ezáltal legtökéletesebb fajára 
esett: / nem nem! Nem az emberre!  / az 
AQUIROKRA ! Az ő leghatalmasabbjaikkal 
kötött szövetséget a későbbi Krán területén, 
mint egyenlő jogú felekkel, s hajtotta uralma 
alá az itt jelenlévő alsóbbrendű népeket... 
Persze számukra is biztosította a felemelkedés 
lehetőségét, hisz ki tudja? Az idő még teheti az 
embert, vagy akár az elfeket is Ynev urává... 
Logikátlan lenne kihagyni akár ezt a 
lehetőséget is... 

A három megmaradt hérosz a 
reménytelen harcokban meggyengülve úgy 
döntött, hogyha a világukat nem is tudják már 
megmenteni, legalább a faj ne pusztuljon, s 
segítségükkel a dzsennek szintén útrakeltek a 
síkok között, oda, ahol a körülmények 
kedvezőek voltak az újrakezdéshez: Ynevre... 
A célpont kiválasztásánál főképp az "otthonos" 
természeti adottsáok játszottak szerepet, s az 
ide érkező menekültek csak később fedezték 
fel, hogy a sík őslakóival is kell számolniuk, ha 
itt akarnak élni... Talán eredeti terveik között a 
megerősödés, és a visszatérés is szerepelt...  

De keresztülhúzta számításaikat egy 
másik banda érkezése... Az amundoké! A 
kékszeműek bár elfoglalták az anyavilágot, 
nem örülhettek neki... Talán a háború, talán az 
utolsó dzsenn logikus lépése / 
"önmegsemmisítés indít" /, de a világ, amiért a 
sok hercehurca folyt lakhatalanná vált, s a 
győztes is csak kis számú menekülttel 
képviseltetve magát, vérző fejjel érkezett ide...  

Nem is lett volna baj! Gubbasztottak ott a 
sivatagban / akkori gyönyörű erdőkben /, s 
sebeiket nyalogatták, míg egyszercsak 
felfedezték: a másik banda is itt van! No ekkor 
kezdődött újra az egész! Most már nem 
világméretben / hisz arra már mindkét fél ereje 
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kevés volt / de így is elég kárt okoztak .. A 
szerencsétlen őslakók, a homoki elfek a 
megmondhatói... Az amundok továbbra is a 
már megszokott agresszív nyomulást 
folytatták, míg a dzsennek logikus 
lépésként új hazájuk "nyersanyagait", 
szövetségeseket kerestek a harchoz... Meg 
is találták előbb az elfek, majd az emberek 
személyében...  

Nos így néz ki a mai helyzet... 
A dzsennek, bár tudomást szereztek a 

negyedik héroszuk érdekeltségeiről ezen a 
világon, nem foglakoztak vele... Jóra nem 
számíthattak, ellenségeskedni pedig nem 
volt logikus lépés, hisz ellenségnek épp 
elegek az amundok is...  

Az is értesült a fajtársak érkezéséről, 
de nem tulajdonított különösebb 
jelentőséget neki... Akkor már megvolt a 
saját érdekeltsége... 

Persze mikor az amundok / akik azért 
csak ellenségei maradtak / valamiféle 
mozgolódásba kezdtek / manifesztáció és 
tsi. / ő is oda odakukkantott, s ha kezdett 
eldurvulni a helyzet, még segített is... No 
nem szívjóságból, vagy testvéri szeretetből! 
Egyszerű logika: az amundok nagyon erős 
faj! / kár hogy tárgyalásképtelenek, hisz ha 
nem így lenne, talán most velük tartana, s 
nem az aquirokkal / Ha túlzottan 
megerősödnek, akkor az ő terveinek is 
erősen keresztbe tehetnek... Így ha a gyenge 
rokon nem boldogult, akkor be-besegített 
egy kicsit... 

A dzsennek héroszai az emberi 
kultúrában istenekké váltak, s mivel ez volt 
a logikus lépés, a megmaradt három entitás 
elfogadta az isteni erőt, megkönnyítve ezzel 
fajtársaik sorsát, s növelve saját erjüket... A 
dzsennek egyfajta szimbiózisba léptek az 
emberekkel... Kihasználják azok előnyös 
tulajdonságait / befolyásolhatóság, 
szaporaság stb. / és egyben segítik őket / 
tudományuk egy részét rájuk testálták, 
gazdasági hatalommá növelték a 
terméketlen sivtagban kóborló gyülevész 
vándorok népét / 

Egyben folyamatosan erőt 
gyűjtenek... És szerinetm olyan tartalékokat 
halmozhattak fel, amiről Ynev álmodni sem 

mer... Csak eddig mivel még nincsenek készen nem 
volt logikus felfedni a kártyáikat... Az 
embernépektől is sokat tanultak, s most akár álhírek 
terjesztésével is körülbástyázzák magukat, csak 
hogy ne zavarja semmi a terveiket...  

De az amundok is újra és újra próbálkoznak... 
persze a jólbevált módszeren csak annyit 
változtattak, hogy isteneik erejét lecserélték a 
legerősebb egyedüli erejére... És majdnem be is 
jött... 

Északi Történelem: 

3692: A XIV. zászlóháború nyitányaként a 
toroni flotta megtámadja Abasziszt. Ifin súlyos 
károkat szenved. A dorani Szemnek köszönhetően 
fejvadászok meggyilkolják Tiadlan királyát és 
elrabolják a dwoon lobogót.  

3693: Abaszisz hadai visszafoglaljk Ifint, a 
háború ezután a nyílt tengeren, váltakozó sikerrel 
folyik. Toron szárazföldi erői az erődítéseket 
megkerülve, nyugatról törnek be a Dwoon 
Birodalomba. 

3694: Az abasziszi falanxok elpusztítanak egy, 
az országba betörő korg hordát. Megkezdődik Ifin 
teljes újjáépítése. Az Északi Szövetség Erigow és 
Tarin mozgósításának köszönhetően magára talál.  

3696: Az Északi Szövetség betör Toronba, 
közben Abaszisz visszaszorítja a toroni flottát a 
kikötőkbe. A zászlóháború vége. 

3699: Enoszukei menekülők hajói jelennek 
meg a Quiron-tengeren. Abaszisz befogadja őket. 

Ynevi történelem: 

3676: Ó-Pyarron pusztulása 
3690: Alyr Arkhon önkéntes tetszhalálban 

vezekel az Ötök ibarai kudarcáért, Airun Al Marem 
azonban érte nyúl, és segítségével beteljesíti Darton 
rendelését: létrejön a fehér orkok nemzetsége. 
(Prófécia) Orwella hívei ismét felbukkannak az 
Elátkozott Vidéken, hogy elõkészítsék a Rettenet 
Asszonyának visszatértét - Doran válasza nem késik 
soká (A Halál havában) 

3691: a Manifesztació eljövetele, a 14. 
Zászlóháború kezdete északon, Evendil Bel Corma 
shadoni király halála délen 

3692-96: a 14. Zászlóháború (Észak lángjai, 
Megkövült napvilág), belvillongásoktól terhes 
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interregnum Shadonban, fokozódó amund nyomás 
Gorvik északi határa mentén (Garmacor királya) 

3699: Shadon trónjara, mely a királyi és a 
fõhercegi örökös tragikus végû párviadala óta üresen 
áll, a Bel Corma család felföldi ágának nõsarja, 
Lianna Pentangelin kerül. Csapatokat küld a 
szorongatott Gorvikba: Rudrig Ves Garmacor és a 
Szent Légió ideiglenesen kiszorítja az amundokat az 
öt tartomány területérõl (Garmacor királynõje) 

3700: Krán kivonja egységeit a Manifesztációs 
Háborúból, és magukra hagyja gorviki hitsorsosait. 
Az általános zûrzavarban trónkövetelõ bukkan fel, 
aki Nagy Radovik sarjának mondja magát, és akit az 
öt tartomány II. Terda néven királlyá választ. 

3701-02: amund invázió a Shibarán túlról. 
Rudrig Ves Garmacor Thule erõdjébe szorul a Szent 
Légió maradványaival, II. Terda, a szerepét teljes 
átéléssel alakító szélhámos szakít kiagyalójával, az 
akvilonai hercegprímással, és szintén az amundok 
ellen fordul. 

3703: Rudrig Ves Garmacor eleste Thule 
falainal. A Sápadt Angyal elpusztítja a 
Manifesztaciót, II. Terda kezét nyújtja Shadon 
kiralynõjének, majd, "õse" példáját követve, végleg 
eltûnik a történelem színpadáról. A Manifesztaciós 
Háború vége; perszonálunió Shadon és Gorvik 
között. (Garmacor lobogója) 

Hadurak: 

Vörös Hadurak: 

Első Vörös Hadúr  
Az Első Vörös Lobogó birtokosa. A Lobogó 

Psz. 1132-ben tűnt fel, és Senimoro Deitart, Erigow 
hercegét választotta hordozójának. Az Első Vörös 
Hadúr ma III. Dagatere, Erigow hercege. (Észak 
lángjai, Szürkecsuklyás)  
Második Vörös Hadúr  

A Második Vörös Lobogó birtokosa. A 
Lobogó először Psz. 1195-ben választotta 
hordozójának II. Haront, Tiadlan duinját. A lobogót 
ma is a király őrzi, de háborúban hordozója a 
mindenkori dorcha, aki jelenleg Shirin wri Kriles. 
(Szürkecsuklyás)  
Harmadik Vörös Hadúr  

A Harmadik Vörös Lobogó hordozója. Először 
Psz. 1251-ben tűnt fel, amikor Tarin királyát, Torof 

Nelhecet választotta. Hordozója ma Torof 
Oggi, Tarin királya. (Szürkecsuklyás)  
Negyedik Vörös Hadúr  

A Negyedik Vörös Lobogó birtokosa. A 
Lobogó Psz. 1255-ben tűnt fel, és Eren akkori 
hercegét, I. Belgrandot tette vörös hadúrrá. A 
címet ma Eligor herceg viseli. (Észak Lángjai, 
Szürkecsuklyás)  
Ötödik Vörös Hadúr  

Az Ötödik Vörös Lobogó birtokosának 
címe. Először a Titkos szekta alapítója viselte, 
jelenleg a szekta mai nagymestere az Ötödik 
Vörös Hadúr. (Észak Lángjai, Szürkecsuklyás)  
Titkos Szekta (tia)  

Titokzatos Harc és kardművész-klán. 
Központjuk valahol a Doardon bércei között 
rejtőzik. Nagymestere alapítása óta az Ötödik 
Vörös Lobogó őrzője és Hadúr. 
(Geofrámia,66/1; Észak Lángjai, 
Szürkecsuklyás)  

Emellett még azt lehet tudni, hogy a XIII. 
Zászlóháborúból kimaradtak - vélhetően hála a 
toroni diplomáciának.  

Plusz innen származott a Lanog nevű 
szerzetes, Mogorva Chei barátja is. 
Hatodik Vörös Hadúr  

A Hatodik Vörös Lobogó őrzője. A 
lobogó először Psz. 1678-ban tűnt fel, amikor 
Eriah Nan Ruúnt, Ilanor akkori thánját 
választotta. Ma a címet a mai thán, Khar Nan 
Duriff viseli. (Szürkecsuklyás)  
Hetedik Vörös Hadúr  

A Hetedik Vörös Lobogó őrzője. A 
Lobogó először Psz. 1680-ban tűnt fel, amikor 
A Ranil Rend akkori nagymesterét, Garyn da 
Rangát választotta hordozójául. Ma egyenesági 
leszármazottja, Ral da Ranga a hetedik vörös 
hadúr. (1TK; Szürkecsuklyás)  
Nyolcadik Vörös Hadúr  

A Nyolcadik Vörös Lobogó hordozója. 
Először a sirenari rehynnek egyike, Unnamaliar 
vált a lobogó gazdájává, Psz. 2885-ben. A 
címet valószínűleg személyében – ha testében 
nem is – ugyanaz az óelf viseli. 
(Szürkecsuklyás)  
Kilencedik Vörös Hadúr  

A Kilencedik Vörös Lobogó őrzője, 
nevezik a Kalandozók hadurának is. A 
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legkülönösebb szerzet mind közül: 
seregéhez és kíséretéhez nem valamely 
állam harcosai, hanem kizárólag 
szerencsevadászok tartoznak. Tény, hogy 
Észak-Ynev kalandozóinak közel 
kétharmada az Északi Szövetséggel 
szimpatizál, így, mikor a kalandozók hadura 
kinyilvánítja hatalmát, számolatlanul 
gyűlnek lobogója alá. A kalandozók hadura 
mindig elsődleges célpontja a Fekete 
Haduraknak, hisz hagyományosan a 
kilencedik lobogó serege - ámbátor 
számbelileg a legkisebb - okozza legfájóbb 
veszteségeiket. Mondják, a Tizenkettedik 
Zászlóháború alatt megtörtént az a csoda is, 
hogy a kalandozók akkori hadura 
háromszáz fegyverforgatójával két álló 
hónapon keresztül kitartott Toron, Rowon 
és a Kard Testvériség egyesített serege 
ellenében, mikor a három fekete hadúr 
Emrand várát ostromolta.  

Először a Psz. 3457-ben tűnt fel, 
amikor hordozójául Kalhum se Damman 
erigowi kóborlovagot választotta. A XIII. 
Zászlóháborúban egy hitehagyott Antoh-
paphoz került a lobogó, aki sugallatai 
alapján hívta segítségül Anúria 
sárkánylovasait. A XIV. Zászlóháborúban a 
címet Rosanna de Lamar viselte. A 
Lobogónak ma minden valószínűség szerint 
nincs gazdája. (Észak lángjai; Morgena 
könnyei, Szürkecsuklyás)  

Fekete Hadurak: 

Első Fekete Hadúr  
Az Első Fekete Lobogó gazdája. 

Először Psz. 1125-ben VII. Rayass Ychín 
Echyris, Toron császára vált fekete hadúrrá. 
A címer ma XI. Rounn császár. 
(Szürkecsuklyás)  
Második Fekete Hadúr  

A Második Fekete Lobogó őrzője. A 
Lobogó először Psz. 1448-ban tűnt fel, 
amikor Quhirr Treahad császári lélekőrt 
választotta hordozójul. A cím birtokosa ma 
Cham Hryssus, császári lélekőr. 
(Szürkecsuklyás)  
Harmadik Fekete Hadúr  

A Harmadik Fekete Lobogó őrzője. Psz. 1729-
ben Hiere Otlokir obasz vezér, későbbi aszisz 
nagykirály vált először Harmadik Fekete Hadúrrá. A 
lobogónak ma nincsen hordozója, a zászlóőri testület 
őrizetére van bízva, aminek feje Tomar Jardechias, a 
Vérkehely boszorkánymesteri rend nagymestere. 
(Szürkecsuklyás)  
Negyedik Fekete Hadúr  

A Negyedik Fekete Lobogó gazdájának címe. 
Először Enue Aghven, a Kard Testvériségének 
nagykomturja viselte, aki Psz. 2231-ben talált rá a 
negyedik lobogóra. Jelenleg a címet Arnil dhu 
Agron gróf, a rend nagykomtúrja viseli. /a lobogó a 
Kard-testvériségének Gro-Ugonból történő 
kiebrugdalásakor Birak Gal Gashadhoz került/ 
(Summarium, Szürkecsuklyás)  
Ötödik Fekete Hadúr  

Az Ötödik Fekete Lobogó őrzője. A Lobogó 
először Psz. 2359-ben bukkant fel, és Raetha 
Rawiát, Alidax boszorkánykirálynőjét választotta 
hordozójául. Birtokosa ma is Alidax 
boszorkánykirálynője. (1TK, Szürkecsuklyás)  
Hatodik Fekete Hadúr  

A Hatodik Fekete Lobogó gazdájának címe. 
Először Gobard, Davares hercege viselte, aki Psz. 
2401-ben talált rá a lobogóra. Rowon hercege 
ugyanis egy tongoriai származású zsoldosvezér, aki 
szert tett egy fekete lobogóra, majd toroni 
segítséggel elfoglalta Rowont a dartonitáktól. A 
XIV. Zászlóháborúban III. Zorkast rowoni fejedelem 
viselte, 3694-ben, a vinali csatában (Dwyll Unió – 
Magrastól északra) vesztette életét, testét és zászlaját 
a megáradt Lorn sodorta el. A dartoniták pedig 
visszafoglalták Rowont. A test megkerül, de a zászló 
nem, psz. 3816-ban találja meg Okhryss Krynis-en 
Salayn, Gedaga-yggyr regitor imperialisa. (Morgena 
könnyei, Szürkecsuklyás)  
Hetedik Fekete Hadúr  

A Hetedik Fekete Lobogó őrzője. A Lobogó 
Psz. 2791-ben tűnt fel, amikor Amatana no Kijosi 
enoszukei amatut választotta hordozójául. A Lobogó 
hordozójának tiszte, így a hadúri cím ma betöltetlen. 
(Szürkecsuklyás)  
Nyolcadik Fekete Hadúr  

A Nyolcadik Fekete Lobogó hordozója. Psz. 
2877-ben talál rá Shi-Y’ggnth Ee’tn, Ediomad 
főhierarchája, aki ma is az ereklye birtokosa. 
(Szürkecsuklyás)  
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Kilencedik Fekete Hadúr  
A Kilencedik Fekete Lobogó birtokosa. 

Először a Psz. 3095-ben talált rá Ubluch, a keleti 
barbárok kánja. A címet ma Dacchul kán, Lielroga 
fejedelme viseli. (Észak Lángjai, Szürkecsuklyás) 

 

 

NJK Kalandozók: 

Általános: 
Név: Alinar O’Biron (férfi 75) 
Faj: Elf 
Alapkaszt: Novicius 3 
Kaszt: Varázsló 6 
Jellem: Rend Élet 
Tulajdonságok: 
Erő: 8 -1 
Ügyesség: 16 +3 
Állóképesség: 10 +0 
Intelligencia: 18 +4 
Akaraterő: 16 +3 
Karizma: 15 +2 
Képességek:  
Kalandozó 
Kiválasztott 
Pszi – Alapfok 
Pszi – Mesterfok 
Írástudó 
Közeli Lövés 
Pszi – Kyr 
Magas Mágia 
Mágikus Fókusz – Alapfok: Elemi Mágia 
Kisebb mágikus hatalom – Mesterfok: Elemi Mágia 
Fegyverforgatás (egykezes szúró/vágó) - Alapfok 
Fegyverforgatás (íjak) – Alapfok 
Fegyverforgatás (szálfegyverek) - Alapfok 
Harci Összpontosítás 
Varázsló Bot I,II. 
Képzett – Élettan AF 
Mágikus vagy Pszi képesség: (Kisebb mágikus 
hatalom – Mesterfok fejlesztés Alapfokról) 
Képzettségek: 
Pszi használat: 12 
Nyelvismeret: Erv 5 
Nyelvismeret: Shadoni 5 
Nyelvismeret: Dzsad 5 

Nyelvismeret: Közös 5 
Nyelvismeret: Elf 5 
Nyelvismeret: Kyr 5 
Nyelvismeret: Toroni 4 
Nyelvismeret: Dwoon 3 
Ismeret - Történelem: Pyarroni Államszövetség 
12 
Ismeret – Földrajz: Észak 6 
Ismeret - Földrajz: Délvidék 10 
Ismeret - Legendák: Pyarroni Államszövetség 
12 
Ismeret - Élettan 12 
Ismeret - Kozmológia 6 
Gyógyítás: 12 
Mechanika: 6 
Összpontosítás: 12 
Emberismeret: 6 
Előadóművészetek – Mesélés: 7 
Lovaglás +4 
Észlelés +2 
Hallgatózás +2 
Túlélés +2 
Állattartás +4 
Futás +4 
Mágiaismeret: 
Elemi Mágia: 9 
Természetes Anyagok Mágiája: 9 
Asztrálmágia: 2 
Mentálmágia: 2 
Időmágia: 9 
Térmágia: 5 
Nekromancia: 2 
Metamágia: 2 
Alaptulajdonságok: 
TÉ: 4 
KVÉ: 16 
TVÉ: 13 
Szívósság: 3 
Gyorsaság: 3 
Tudat: 8 
ÉP: 13 
FP: 27 
MP: 60 
PP: 64 
Fizikai Ellenállás: 13 
Mentális Ellenállás: 21 
Asztrális Ellenállás: 20 

Előtörténet: 
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Alinar az egyik legrégebbi pyarroni 
elfcsaládból származik. Elfendeli 
gyökerekkel rendelkeznek, emberi léptékkel 
mérve nagyon régen, 500 éve jött el Alinar 
nagyapja és nagyanyja. Ők azóta megtértek 
a Kalahorákhoz, Alinar szülei már 400 éve 
Pyarront erősítik. A Dúlást a család 
végigharcolta és nagyobb veszteség nélkül 
vészelte át, lévén, hogy főbb érdekeltségeik 
a mostani Új- Pyarron elődvárosában 
voltak. Alinarnak két testvére, egy öccse és 
egy húga van.  Mindketten elég jó eszűek és 
a család kereskedőcégét viszik tovább. 
Alinar viszont másra vágyott, így 
varázslónak tanult. 

A lar-dori varázslóiskolában végzett, 
majd az új-pyarroni városőrség 
növendékvarázslója lett. Innen választották 
ki 55. születésnapján a 4. számú különleges 
egységbe Nijmegen és Arnold segítségére. 
Azóta tudását még hatásosabban tudja 
Pyarronra fordítani. Főbb szakterületei a 
nyelvek és az általános ismeretek, mágiában 
az Elemi Mágiát kedveli annak egyértelmű 
és látványos hatásai miatt. Szereti a szépet, 
szeret elmélkedni a világ dolgairól egy 
pohár bor társaságában. Kicsit 
távolságtartó, ám miután valaki meggyőzi 
értékeiről, nagyon jó barát tud lenni.  

Nijmegen és Narden a két legjobb 
barátja, habár csak pár éve ismerkedtek 
meg. Sokat gondolkodik az elmúláson, ami 
a barátait fenyegeti, így szeretne nekik 
minél hosszabb életet adományozni. Ez egy 
fajta életcél is nála, innen az időmágia 
tanulmányozásának az indítéka. Szereti 
Nijmegen előadásait, szabadkozásait és 
Narden zenélését. Ő maga szívesen mesél 
nekik legendákat, történeteket. Mostanában 
eljátszák a saját darabjaikat, mindenki nagy 
örömére. 

Általános: 
Név: Nijmegen (nő 17) 
Faj: Ember 
Alapkaszt: Szerencsevadász 3 
Kaszt: Tolvaj 6 
Jellem: Káosz, Élet 
Tulajdonságok:  
Erő: 8 -1 
Ügyesség: 18 +4 

Állóképesség: 14 +2 
Intelligencia: 16 +3 
Akaraterő: 9 -1 
Karizma: 14 +2 
Képességek:  
Alkalmakodó +2 képesség 
Tanulékony +1 KP/szint 
Tehetséges +2 két választott képzettséghez 
Alvilági Kapcsolatok 
Edzettség +2 szívósság 
Fegyverforgatás – Számszeríj – Alapfok 
Fegyverforgatás – Egykezes szúró, vágó  – Alapfok 
Fegyverforgatás – Tőrkard – Mesterfok  
Fürgeség +2 gyorsaság 
Szép +2 a Karizma dobásokhoz 
Kétkezesség 
Kitérés +2 VÉ valaki ellen 
Közeli Lövés +2 10 lábon belül 
Csábító 
Tolvaj felszerelés +1 
Zártörő 
Klán Presztízs +1 
Munkaterület +4 (Pyarron) 
Specializáció – Kézügyesség, Zárnyitás: Rablás, 
Betörés, Zsebmetszés 
Specializáció – Lopózás, Rejtőzködés: Követés, 
Megfigyelés 
Mesteri Értékbecslés I,II 
Pontos Lövés (harci),  
Tolvaj felszerelés +2 
Kígyónyelv 
Orgazda 
Képesség 
Képzettségek: 
Nyelvismeret – pyarroni 4 
Kézügyesség 9 
Akrobatika 6 
Ismeret – Hely - Pyarron 6 
Ismeret – Szerencsejáték 7 
Információgyűjtés 10 
Emberismeret 12 
Értékbecslés 12 
Előadóművészetek – Színészet 10 +2 tehetség 
Észlelés 12 
Lopózás 8 
Meggyőzés 12 
Rejtőzködés 5 
Zárnyitás 12 +2 tehetség 
Átverés 10 
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Alaptulajdonságok: 
TÉ: 6 (hárításnál +2 a tőrkard miatt) 
KVÉ: 24 +2 kitérés 
TVÉ: 14 
Szívósság: 6 
Gyorsaság: 10 
Tudat: 3 
ÉP: 16 
FP: 50 
Fizikai Ellenállás: 16 
Mentális Ellenállás: 12 
Asztrális Ellenállás: 15 

 
Előtörténet: 
Nijmegen élete nem indult túl jól. Szüleit nem 

ismerte, kiskora óta az utcán élt. Emiatt nincsen 
családneve. Mint sok utcagyereket őt is egy 
tolvajcéh karolta fel és foglalkoztatta. Általuk 
sokmindenbe beletekintést nyert, amibe nem 
szeretett volna, de legalább volt mit ennie és volt hol 
aludnia. Egészen addig, míg egyszer kiderült, hogy 
rendeszeresen több pénzt tart meg, mint amennyit a 
céh szabályzata megenged, ezt pedig a céh vezetése 
nem tűrhette. A céh saját fogdájába zárták, ott várta 
ítéletét, Ekkor azonban rámosolygott a szerencse(, 
bár ez viszonylagos). 

A pyarroni városőrség ekkor ütött rajt a céh 
központján és mindenkit elfogtak vagy megöltek, 
Nijmegent viszont tévedésből kiszabadították és 
magukkal vitték kihallgatásra. Mikor a tévedés 
kiderült és egy kis híján sikeres szabadulási kísérlet 
után megbizonyosodtak képességeiről, vádalkut 
ajánlottak. Csatlakozik a különlegesekhez, mint 
speciális tudású ügynök vagy lecsukják múltbeli 
bűneiért öt évre. Nijmegen az elsőt választotta és 
kicsit később Arnoldot, majd Alinart is hozzácsapták 
a csapatához. 

Eleinte rosszul viselte a szabályokat, de Alinar 
bölcsessége és Arnold barátsága megváltoztatta 
véleményét és kissé antiszociális viselkedését. Mint 
később kiderült, nagyon jól kiegészítik egymást az 
előadóművészetekben szerzett tudásukkal és ezzel 
sok vidám percet okoznak egymásnak és nézőiknek. 
Több rövid történetet írtak már közösen, amelyet 
Alinar mesél, Narden zenével kísér, Nijmegen pedig 
eljátszik. 
 
Általános: 
Név: Arnold (férfi 20) 
Faj: Ember - Korg 

Alapkaszt: Fegyverforgató 3 
Kaszt: Barbár 6 
Jellem: Élet 
Tulajdonságok: 
Erő: 18 +4 
Ügyesség: 16 +3 
Állóképesség: 17 +3 
Intelligencia: 12 +1 
Akaraterő: 10 +0 
Karizma: 11 +0 
Képességek:  
Alkalmazkodó +2 képesség 
Tanulékony +1 KP/szint 
Tehetséges +2 két választott képzettséghez 
Korg 2. szintem minden ELL +1, innentől 
minden 3. szinten (5,8,11) +1 ELL, ÉP=FIZ. 
ELL 
Kalandozó 
Edzettség +2 Szívósság 
Fegyverforgatás (Kétkezes vágó) - Alapfok 
Könnyűvért Viselet 
Marcona 
+2 TÉ Támadás Erőből 
Fürgeség +2 Gyorsaság 
Kitartás – Alapfok 
Gyors Mozgás 
Fegyverforgatás (egykezes szúró vágó) – 
Alapfok 
Gyakoribb, Pusztító Őrjöngés 
Kaszabolás – Alapfok 
Fegyverforgatás (Pallos) - Mesterfok 
Harci Képesség 
Harci Révület 
Pusztítás - Alapfok 
Támadás Erőből 
 
ami majd még kell... 
+4 TÉ Képzett Roham 
+4,+5 túlélés Vadonélő, Útkereső  
 
Képzettségek: 
Nyelvismeret – korg 4 
Nylevismeret – pyarroni 4 
Ismeret - Élettan 6 
Ismeret – Herbalizmus 8 
Túlélés 10 
Megfélemlítés 12 
Előadóművészetek (gitár) 9 +2 Tehetség 
Úszás 8 
Futás 8 
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Szakma – Szakács 10 
Észlelés 10 +2 Tehetség 
Alaptulajdonságok: 
TÉ: 9 
KÉ: 8 
KVÉ: 18 
TVÉ: 13 
Szívósság: 9 
Gyorsaság: 5 
Tudat: 3 
ÉP: 25 
FP: 106 
Fizikai Ellenállás: 25 
Mentális Ellenállás: 16 
Asztrális Ellenállás: 16 

 
Előtörténet: 
Arnold a Keleti Barbárok között egy 

kisebb törzsben született. Gyerekkora a 
többi barbárhoz hasonlatosan telt, minden 
próbáját sikeresen kiállta, úgy tűnt, 
szokásos élet vár rá. 13 éves korában 
azonban egy utazó érkezett a törzsbe, aki 
egy furcsa eszközt hozott, egy gitárt. 
Arnoldot teljesen elbűvölte a hangja és sok 
napot töltött az utazóval. Érkezése után pár 
héttel azonban az utazót ismeretlen kórság 
támadta meg és pár napon belül meghalt. 
Értékeit szétosztották, csak gitárjára nem 
volt jelentkező így azt Arnold kaphatta 
fiatal kora ellenére.  

Innentől kezdve minden nap 
gitározott és autodidakta módon fejlesztette 
tudását. Persze társai szemében ezzel 
nevetség tárgyává vált, bár szemtől 
szemben soha nem kritizálták, mert tudták, 
hogy izomereje könnyen feléjük fordulhat. 
Így telt el pár év, majd 18 évesen több 
társához hasonlóan világot látni indult. 
Pyarronba érve több utcazenésszel is 
találkozott és megismerkedett, néhányuktól 
még tanult is egyet s mást. Egyik ilyen 
alkalommal vett észre pár őrt, akik egy 
fiatal lányt vittek el mellette. A lány 
ránézve segítséget kért és ő nem tudott neki 
ellenállni. Az őröket elüldözte és 
kiszabadította a lányt. Így ismerkedett meg 
Nijmegennel.  

Ezután nagyon sok időt töltöttek 
együtt és igaz barátság szövődött kettejük 

között. Fél évvel később megtörtént Nijmegen 
foglyul ejtése (Nijmegen a többlet pénzt sokszor 
Arnoldnak lopta), kiszabadítása és beszervezése. Az 
ő ajánlására egy komoly kihallgatás és tesztsorozat 
után Arnoldot is felvették a különlegesekhez, majd 
kicsivel később csatlakozott a duóhoz Alinar is. Így 
vált teljessé a csapat, azóta mindhárman jó barátok 
lettek. 

Közös Előtörténet: 
3690 Uwel 1. havában hívták össze a 4. számú 

speciális alakulatot, amelynek a fő profilja a 
felderítés, információgyűjtés lett. Alinar lett a főnök 
és a tárgyaló fél, Nijmegen az információszerzés 
minden erkölcs feletti mestere, Arnold pedig a két 
elég gyenge fizikumú társának a testőre. Az első 
időkben Nijmegennel többször meggyűlt a baj, mert 
nem tetszettek neki a szigorú szabályok és 
követelmények, de idővel belenyugodott és örök 
optimista szemlélete segített neki a 
szemléletváltozásban 

Több küldetésben vettek részt eddig közösen, 
ezek között szerepelt egy pénzhamisító banda 
kézrekerítése, egy rablássorozat felderítése és még 
pár kisebb eset is. A legutóbbi munkájuk viszont egy 
nagyobb horderejű esemény volt, mert nyomára 
akadtak egy Amund hitű szektának Pyarron 
belvárosában. A mostani feladatuk ennek a 
szektának a felszámolása, amihez egy kis segítséget 
is kapnak. 

A szekta felszámolása után a két csapat útjai 
kettéváltak, bár nem kerültek annyira messze 
egymástól, mint gondolták.  

Alinarékat Északra küldték, hogy figyelemmel 
kísérjék a háború esetleges kitörését a Dwyll 
Unióból. Itt Alinar általános tanácsadói feladatokat 
látott el, két testőre pedig többször derített fel toroni 
kémeket és orvgyilkosokat. A háború kitörésének 
híre Davalonban érte őket. Egy ideig még ott 
készülődtek Ral da Rangával, majd nyugatra 
indultak egy melléksereggel, hogy megsegítsék 
Eligort, Alinar barátját. A gashúni csata előtt egy 
héttel csatlakoztak Eligorhoz, aki felderítésre küldte 
őket a toroniak ellen. 

Ezúttal azonban Nijmegen szerencséje 
alábbhagyott és lebukott miközben az ellenséges 
tábort kémlelte. Habár Alinar és Arnold is a 
segítségére siettek, nem bírtak a túlerővel és 
fogságba estek. Az elfet bedrogozták, hogy ne 
tudjon varázsolni, Nijmegent pedig ágyasnak viszik 
a Bakpápának ajándékba. Alinar pedig tökéletes 
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áldozat lesz Tharrnak. Arnoldot vérbe fagyva ott 
hagyták meghalni a mezőn, de a barbár keményebb 
volt annál minthogy ott haljon meg és felépült, majd 
barátai keresésére indult. 

A két foglyot egy ketrecben viszik, Arnold 
pedig éppen beéri őket a Raig feletti hegyekben és 
összefut régi harcostársaival. 

• Angus Ubar: Harcos (5) (Pap 15) 
• Altemor Dein: Lovag (11) (Aranykör 

Lovag 8) 
• Toronhoz nagyon ért. Etikett, 

nyelvismeret 
• Tud toroniul 
• Hiere Alhalleo: Varázsló (17) 

 
Gyerekkor:  
nincs kidolgozva 

A megtérésük: 
A Krad pappal beszél a megtérésről:  

• Azt tudom, hogy te hogyan tértél meg, 
de te nem tudod az én esetemet. 
Kettőnk megtérése kicsit hasonló, 
szóval elmondom, ha érdekel. Már 
elhagytuk Eriont, korai kalandozásaink 
színhelyét és észak felé vettük az 
irányt. Mivel éppen nem volt 
Zászlóháború, ezért kénytelenek 
voltunk más kalandokat keresni. Mi is 
beleestünk abba a hibába, amibe sokan 
beleesnek, amikor kezdik elbízni 
magukat és Ediomad tárnái felé vettük 
az utunkat. 

• Ediomad fentről nézve sokkal 
barátságosabb, mint gondolná az 
ember. Nem látszik, hogy micsoda 
sötétség lakozik a mélyében. Én is 
elindultam lefelé egy barlangba öt 
társammal. Jómagam, Angus, Hiere 
valamint Maldon és Ambar, Krad 
legyen kegyelmes lelkükhöz. Egész jól 
haladunk, nem nagyon találkoztunk 
senkivel. Volt pár kisebb csatánk, de 
sem aquir, sem zsákmány nem jutott, 
úgyhogy egyre mélyebbre hatoltunk. 
Már az első esténket is eltöltöttük lent 
és egyre biztosabbak voltunk a 
dolgunkban. Másnap reggel azonban 
találkoztunk azzal, amire azóta sem 
szeretek gondolni.  

• Éppen reggeli után voltunk, 
elindultunk és egy sziklaperemen 
lenézve megláttunk egy fura kis 
szerzetet. Eléggé szerencsétlennek 
nézett ki, de tudtuk, hogy igazi 
aquirral van dolgunk. 
Megcsókotuk aquirtól védő 
talizmánjainkat, ahogy a közelbeli 
város vándorvarázslója ajánlotta, 
majd Maldon és Ambar felhúzta 
íját és két tökéletes lövést eresztett 
meg felé. Az aquir bőréről viszont 
lepattantak a nyílvesszők és két 
szót szólt. Mindketten azonnal 
összeestek, Maldon fülén száján 
folyott valami, Ambar pedig úgy 
esett össze mint akinek nincs 
csontja. Hiere mágiával akarta 
támadni az aquirt, de varázslata 
úgy foszlott szét, mintha nem is 
kett volna. Nem volt mese, 
rohantunk ahogy tudtunk. Az 
aquir pedig nem üldözött minket. 
Nem talált rá méltónak. Kicsit 
később visszamentünk társaink 
holttestéért és kiderült, hogy ami 
Maldon fülén kifolyott az az agya 
volt, Ambarnak pedig egy ép 
csont sem maradt a testében. 
Mindezt két szó miatt! 

• Összeszedtük társainkat, kint 
eltemettük őket és akkor a sírok 
felett egy-egy aranykör jelent meg 
és ott is maradt egy órán 
keresztül. Angus addigra már 
Krad híve volt és miután 
visszaértünk, azonnal be is 
iratkozott a teológiára, én pedig az 
Aranykör Lovagrendbe kértem a 
felvételemet, majd pár évre rá fel 
is avattak. Hiere, habár hívő lett, 
az ő életét nem forgatta fel 
ennyire az eset. Viszont ami 
biztos, soha többé nem mentünk 
Ediomadba. 

Közös kalandok: 
Kardművésszel egy kalandról: 

• Fiatal koromban nagyon sok felé 
megfordultam. Életem nagy részét 
töltöttem Erionban, a kalandozók 
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városában. Itt volt egy olyan 
megbízatásunk, amit azóta emlegetek, 
legalább annyira, mint az az utáni 
mulatságot. Mondhatni szokásos 
módon indult. Angussal és Hiere-rel 
ücsörögtünk egy fogadóban, amikor 
egy fura alak lépett be. Mondtuk is, 
hogy mennyire klisés, főleg amikor 
odajött hozzánk és egy megbízást 
ajánlott. 

• Mint kiderült egy 
gyógyfűárus és egy boszorkány rontja 
az üzletét. Ővele kellett elbeszélgetni 
egy kicsit, hogy ugyanmár legyen 
szíves költözzön arrébb. Persze ő ebbe 
nem ment bele és mire észbekaptunk 
már zombik hada rohant ránk. Nem 
tudjuk hogyan csinálta, de az biztos, 
hogy a másnapot sem ő, sem pedig 
mocskos szolgái nem érték meg. A 
gyógyfűárus szépen megjutalmazott 
minket és a boszorkány cuccai is elég 
sokat értek. 

• A sors iróniája, hogy pár 
évre rá a megtérésünk után újra 
összehozott a sors minket a 
gyógyfűárussal, aki ezúttal már 
ellenségünk volt, mert mint kiderült 
boszorkánymester volt. Valószínűleg 
már annak idején is, de akkor Krad 
még nem volt segítségünkre a 
döntéshozatalokban és a pénznek is 
nagy volt a csábítása. Azért a 
boszorkányért sem volt kár. 

Fejvadásszal, bárddal egy buliról: 
• Volt egy nagyon jó 

mulatozásunk. Ez még fiatalkoromban 
történt vagy 50 éve. Én lovagként, 
Angus pedig egyszerű kardforgatóként 
kereste kenyerét. Erionban egy jól 
sikerült megbizatás után, amiben vagy 
10 aranyat kerestünk úgy gondoltuk itt 
az ideje egy igazi mulatozásnak. Úgy 
gondoltuk, hogy már felnőttünk ahhoz, 
hogy Torozon Tavernájában tegyünk 
tiszteletünket, de így visszagondolva 
csodálom, hogy túléltük. 

• Erionban mindenféle népek 
megfordulnak. Torozon Tavernájában 
pedig még inkább. Itt is voltak 
goblinok, orkok is, akik együtt ittak 
elfekkel, törpékkel, emberekkel. 
Hihetetlen, én mondom. Mi először 
csak egyedül iszogattunk Angussal és 
Hiere-rel. (Hiere dorani varázsló volt. 
Nem rég lett meg a botja, igazi 
varázsló lett belőle) Iszogattunk, de 
ahogy az ilyenkor lenni szokott, Angus 
a ki tudja már hányadik körnél 
meglökött egy nagy marha orkot, 
akinek kilöttyent a söre. Habár 
megpróbáltuk elsimítani, mégis 
verekedés lett a vége. Pillanatokon 
belűl röpültek a székek, asztalok és fél 
óra múlva a fél Taverna az őrség 
tömlöceiben ücsörgött. Innen végül 
elengedtek mindenkit miután 
kifizettették velünk az okozott károkat. 

• Szabadulásunkat hol máshol 
ünnepeltük volna, mint Torozonnál. 
Ráadásul ott volt az ork is, - ekkor 
megtudtuk, hogy Garshnak hívták - aki 
meglepetésünkre három korsó sörrel 
fogadott minket a szerinte tökéletes 
tegnap estére emlékezve. A lényeg, 
hogy aznap este úgy berúgtunk, hogy 
két napig nem bírtunk felkelni. Aznap 
este is teleporttal mentünk haza. 

 
 

 

?.  
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A cikk tíz rész plusz bevezető bontásban, 
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azonos szerzőjű kalandsorozat, ezért egy cikként 
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