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„Tövisek”

M.a.g.u.s. kalandmodul 6-8. szintű Kalandozók számára

Írta: Seress Gábor (Nocturna) és Laczkó István (Corzum)
Köszönet Doma Zolinak (Coldheart) a segítségéért

 Elősző a Mesélőhöz

Az alábbi, M.a.g.u.s. világára írt történet Ynev talán legveszedelmesebb régiójában, az Elátkozott 
Vidéken játszódik, és bepillantást enged a hajdani kyr-orwellánus háborúk kulisszái mögé. A történetben 
főleg nyomozáson és a jellemjátékon van a hangsúly, ám a végjátékban harcra is nyílik lehetőség 
bőségesen. Mivel a történet helyszínéül egy zsebkendőnyi, ám annál furcsább terület szolgál, így 
lemesélését ideális esetben összesen három, tapasztalt Játékosnak javaslom – ennyi embernek ugyanis 
még biztosan jut elég feladat és történetszál. A kalandmodulra fokozottan igaz, hogy „az előbb üt, 
azután kérdez” típusú Játékosok szinte bizonyosan elbukják, a siker ugyanis nagyon kényes alapokon 
nyugszik. Nagyban megnöveli továbbá a játékélményt, ha a Játékos Karakterek egyáltalán nem ismerik 
egymást, és maguknak a Játékosoknak sincsen tudomása egymás karaktereiről – sőt, javaslom, hogy a 
feszültség fokozása érdekében a Mesélő nyugodtan hagyjon meg komolyabb ideológiai, vallási, vagy 
nemzeti ellentétet a szereplők között – egy elkötelezett pyarronita például javallott. Sorsdöntő ugyanis, 
hogy a Játékos Karakterek kinek a pártját fogják, hogy széthúznak-e, vagy pedig képesek-e leszámolni 
előítéleteikkel, neveltetésükkel, és egységben működni a túlélés érdekében?

A történetben szereplő NJK-k részletesen kidolgozott statisztikákkal nem rendelkeznek, ezeket 
minden Mesélő alkossa meg saját csapata erőviszonyainak ismeretében. A mellékletek között azonban 
találsz róluk útmutatást, ahogyan a háttér összerakásához szükséges, kidolgozott könyvtári 
szemelvényeket is.

Jó szórakozást kívánunk!
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 1. Háttértörténet
 Rövid összefoglaló

Az Elátkozott Vidék mindmáig magán viseli ama borzalmas háború nyomait, mely egykoron Orwella, a Rettenet 
Asszonya és a hajdani Kyr Birodalom között dúlt. A pusztítás örökre eltorzította a földet, az Elátkozott Vidék 
pedig idővel saját kifacsart képmására formálta a rajta élő teremtményeket is, így teremtve meg Ynev egyik 
legveszedelmesebb régióját. Noha a háború óta több mint hét évezred szállt tova, a föld képtelen volt kiheverni 
meggyaláztatását, és továbbra is őrzi a múltat.

Az akkoriban még Rualan névre hallgató tartomány területén, a kyrek és orwellánusok a rytanni 
ütközetben egy mágikus gócpont, a Níris birtoklásáért csaptak össze. Ebben a csatában esett el Harnajyn-Krynn 
Uther, a kyrek Ötödik Tartományi Légiójának parancsnoka is, akit titkos és viszonzott szerelem fűzött az
orwellánusok egy renegát papnőjéhez, Koriss shin Rissa-hoz. Az ütközet előestéjén azonban Rissa életét veszíti, 
így kettejük szerelme soha nem teljesedhetett be – Uther lovag végtelen bánatában aznap a halált keresi a
csatatéren, arra azonban nem számít, hogy a végzet az áruló főhadnagya, Xargish Ulrich Ulreynn képében csap 
le rá. A felderítéssel megbízott főhadnagy a Nírisi Orwella főpapnővel, Rissa anyjával lepaktálva, a Níris 
közelében kelepcébe csalja Uthert és pusztítóit: Orwella papnői orkok százait és a mágikus gócpont erejétől
megsokszorozódott hatalmukat szabadítják a fehérhajúakra. A kilátástalan helyzet ellenére az Uther elverekszi 
magát a Níris kőkör szívéig, ahol felszabadítja csatavértje hatalmát, s ezzel elindítja a folyamatot, mely végén a 
lelke elválik a testétől. A „jó halál” ígéretével a szívében, Utherben soha nem látott erők ébrednek: a férfi utolsó 
csapásával kettészeli a Nírisi Főpapnőt, és megsérti magát a Níris Kristályt is – éppen abban a pillanatban, amikor 
az áruló főhadnagy kardja hátulról végez vele. A Kristályból zabolátlanul elszabaduló energia végigszáguld a 
vidéken, letarolva mindent és mindenkit, ezzel tüstént véget vetve az öldöklő küzdelemnek. A Níris Kristály
magába szippantja Uther lelkét; az pedig talán csak a vidék gonoszságának, vagy az egyetemes Egyensúlyra való 
törekvésnek köszönhető, hogy az áruló főhadnagy, Xargish Ulrich Ulreynn lelke sem távozhat az Elsődleges 
Anyagi Síkról: az ő lelkét az egyre sötétülő Rytann erdő nyeli el, létrehozva új urát, a rettegett X’uul-t.

Ezredévek szállnak tova, miközben Uther lelke a mágikus Kristályban álmodik; emlékeiből, be nem 
teljesült vágyaiból megformázva egy talpalatnyi, idilli területet hasít ki az Elátkozott Vidék földjéből, ahol 
megteremti szerelmét, és az életet, mely a valóságban soha nem lehetett kettejüké. Eközben a Halott Föld, X’uul 
felhasználásával csakis azon munkálkodik, hogy bekebelezhesse végre az utolsó érintetlen területet, a Kristály 
környékét is. Az ősrégi konfliktus jelenleg eldőlni látszik – ám a sors szele néhány Kalandozót sodor a környékre, 
akik állásfoglalása minden bizonnyal sorsdöntő lesz…

 A távoli múlt
Mágikus gócpont, a Níris

A Níris kőkörének közepén álló Kristály korok óta ontja magából a nyers és formázatlan mágikus energiát az 
Elsődleges Anyagi Síkra. Az egykori Kyr Birodalom Rualan tartományának ura, a gyenge idegzetű és 
befolyásolható Reigh-En Zerdal a managóc révén oly hatalom forrására tett szert, mely nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy később előidézhesse a Rettenet Asszonyának Ynevre lépését. Orwella manifesztációja, és a lázadó 
tartomány ellen kirobbanó háború világossá tette a Birodalom számára, hogy az efféle managócokhoz hasonló erő
orwellánusok kezén tovább nem maradhat: így öltött formát a titkos rytanni hadművelet terve, melyben a 
Hatalmasok magukhoz akarták ragadni a Níris erejét.

 Egy szerelem története – Uther, Kyria lovagja és Rissa, Orwella papnője

A történet egyik főszereplője Koriss shin Rissa, a Rettenet Asszonyának egy igen kiváló ügynöke, aki fiatal kora 
ellenére kivételes hatalommal rendelkezik, mint Orwella papnője és boszorkánya. Társaihoz hasonlóan az ő 
feladata is az, hogy magas rangú kyrek udvarába szivárogjon be, hogy ott csábítással és megtévesztéssel szolgálja 
egyháza érdekeit. A fiatal orwellánus sikerrel csavarta el a kyr kapitány, Harnayn-Krynn Uther fejét.

A lány elkíséri Uther lovagot hadjárataira, miközben álmokkal, mesékkel, testének és tekintetének 
csáberejével bűvöli el a férfiút, aki magas rangja ellenére belefáradt már a katonaélet viszontagságaiba; Uther 
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szíve mélyén a fegyvert s kötelességet letéve, egyszerű életről álmodozik, távol a Birodalom ügyeitől, távol a 
hódításoktól és véres csataterektől. Rissa kihasználja a lovag titkos vágyát, s csodálatos képet fest neki kettejük 
közös jövőjéről. Az új élet ígéretével lassan az ujja köré csavarja a férfit. A kapitányban egyre eltökéltebb 
formában ölt alakot a vágy, hogy mindent hátrahagyva élhessen élete szerelmével – egy nyugodt, természet közeli 
helyen, ahol nem éri el a zűrzavar. Titokban tervezgetnek, a lovag pedig álmaiban újra és újra ebben az idillben él. 
Uther azonban nem ostoba: tudja, hogy kardját nem teheti le csak úgy, a háborúk kellős közepén – az árulás lenne 
a hőn szeretett Birodalommal szemben. Tudja, hogy csakis akkor vonulhat vissza kedvese oldalán, ha a népe
végleg győzelemre viszi a háborút Orwella és fattyai ellen. Így hát egyre megszállottabban hajszolja e célt, mivel 
egyedül ez áll közte, és az igazi boldogsága között; a fanatizmus lángját még a papnő mágiája sem képes
lelohasztani... 

A Sors útjai azonban kifürkészhetetlenek, mint mondják. Így történik, hogy a fiatal Rissa hatalmasat 
hibázik: szerelemre gyúl Uther lovag iránt. A lány hiába rémül meg, érzéseivel szemben tehetetlen, így
feljebbvalói elől is gondosan rejtegeti őket. A két lélek lassan egymásra talál a hadjáratok gyilkos viharaiban, 
érzéseiket immáron nem mágia táplálja, hanem az igaz szerelem. Orwella papnője képtelen a kyr ellen tenni, és 
egy őszinteségi rohamában felfedi magát Uther előtt. Ettől azonban a lovag érzései mit sem változnak – Uther 
hiszi, hogy a lány képes maga mögött hagyni a múltját, képes Orwellának hátat fordítani és jó útra térni, és hisz 
abban is, hogy a győztes hadjárat után eltűnhetnek a világ elől, feledve isteneket és politikát.

Ekkoriban készítik elő a Birodalom Hatalmasai második csapásukat Orwella és papnői ellen, melyben a 
példás előmenetelű Uther lovagnak is kulcsszerepet szánnak. A lovagot a Rytann erdő mélyén megbújó, Níris 
Kristály birtoklásáért indított hadjárat élére nevezik ki – a terv szerint a Hatalmasok csapásának árnyékában az 
Uther vezette kyr Pusztító elitalakulat titokban a Níris Kristályig törne, és elbitorolná, vagy megsemmisítené azt.
Uther jól tudja, hogy a Níris managóc birtoklásával a kyr győzelem, és ezzel a háború vége is elérhető közelségbe 
kerülhet… és ha mindez ez csak kettejüken múlt volna, biztosan így is történik. Ám a Sors akarata az, hogy 
szerelmük ne teljesedhessen be.

Kyria ügynökei fényt derítenek Orwella több, a soraik közt tevékenykedő papnőjének kilétére, és 
könyörtelenül leszámolnak velük. Így történik, hogy tudtán kívül Rissa is lelepleződik; néhány nappal a rytanni 
csata előtt Kyria Éjvadászai beérik Uther seregét, majd a sötétség leple alatt végeznek a hátvéd táborában 
elszállásolt Rissával. Uther az összecsapás előtti utolsó pillanatban értesül a halálhírről, és szinte beleőrül 
vesztesége fájdalmába. A lovag boldog életről dédelgetett minden álma egyetlen pillanat alatt foszlik szerte, így 
nem csoda hát, hogy az ütközetben a halált keresi, s végül meg is leli azt…

 Az áruló főhadnagy, Xargish Ulrich Ulreynn története

Xargish Ulrich Ulreynn, Uther lovag főhadnagya árulóvá lesz, s bűne még hatalmasabb, mert szabad akaratából 
árulja el parancsnokát, s vele a Kyr Birodalmat. Árulását személyes okok, múltban elszenvedett sérelmek 
vezérlik: a hadjárat során magának áhította a parancsnoki tisztséget, és szentül hitt abban, hogy Uther 
tisztességtelen eszközökkel kerekedett rajta felül. Elfojtott gyűlölködésében végül odáig jut, hogy úgy véli, Kyria 
nem más, mint fennhéjázó önimádók gyülekezete, melynek erőivel alkalmatlanok, mint amilyen Uther, 
rendelkeznek. Minden vágya az, hogy tévedésüket bebizonyítsa nekik – erre pedig kiváló lehetőséget lát abban, ha 
parancsnokát titkon megbuktatja. Elméjét tán crantai rontás fertőzhette, mondhatnák a bölcsek, ám a csalárd lovag 
szívében nem rontás, hanem csakis a színtiszta irigység, s az örök, lankadatlan féltékenység munkált.

Ez vezet oda, hogy a nírisi összecsapás előtti napon a főhadnagy szövetségre lép az addig mit sem sejtő 
orwellánusokkal, és a paktum értelmében a Nírisi Főpapnő, Khoriss shin Irya (igen, ő Rissa édesanyja)
kelepcéjébe vezeti Uther csapatát – a Kristály elszabaduló erejével azonban sem ő, sem más nem számol…

Ulrich főhadnagy azóta már ezerszer megsínylette árulását: a lélek nem térhetett vissza az Örök 
Körforgásba, és a Halott Föld romlott aurája könnyen szörnyeteggé torzította az amúgy is gyűlölködő lelket. Így 
vált Xargish Ulrich Ulreynn-ből, a Kyria hajdan volt Ötödik Tartományi Légiójához rendelt Pusztító osztag 
főhadnagyából mostanra X’uul, a Rytann erdő ura, akit az Elátkozott Vidék kifacsart és örökre magához 
láncolt…

Noha a kyrek visszafoglaló hadjárata elbukott, Orwella papnői a továbbiakban mégsem használhatták a 
kőkör mágikus energiáit, mert a Kristályban egy igaz lélek – Harnajyn-Krynn Uther lelke – talált otthonra, és 
időtlen álmát alussza. A korok óta formázatlan mágikus energia irányítóra vágyott, s ezt meg is találta a tiszta kyr 
lélek képében. Uther pedig nem tesz semmit, csak álmodik és álmodik – a Kristály hatalma pedig megformázza, 
és a nyers energia szövedékéből valóra váltja azokat…



 Egy kyr úr álmai

A csata egykor volt helyszíne, a kőkör környéke, és a megrontott
mint a háborúk idején. A Kristály kivetíti az alvó lélek gondolatait
tisztásról, egy szép erdei lakról, na és persze
adatott meg neki, s mely után szíve olyannyira vágyakozott
meglehetősen furcsa keveréke az egykor volt valós, és az álmokból valóssá tett világnak.
álmodik, ahol a múlt hibái jóvá tétethetnek, és a
érzés, a gonosz megtérésébe vetett hit, és a 
a béke kicsiny szigetévé az Elátkozott Vidék vele
a lélek álmaiban: az áruló főkapitánya, Xargish Ulrich Ulreynn (vagyis
mely az évezredek múltával sem szűnt meg 

A managóc megalkotja Rissát a kyr álmaiból
energia, aki védelmezi a Ligetet, az Elátkozott Vidék 
meg akarja rontani, és be akarja kebelezni a beléje ékelődött kicsiny szigetet, hogy végképp eltör
egységes gonosszá forrhasson. Rissa azonban
pedig nem tud ellenállni szerelme vágyának, í
erejével létrehívja édesanyját, a hajdani főpapnőt, 

Így éldegél anya és lánya kettesben, vigyáz
vannak, hogy megvédjék a Ligetet az elátkozott árulótól
áttörve leszámolhasson Utherrel, egyszer s mindenkorra.

 X’uul nagyúr, mint a Rytann erdő ura

X’uul egyetlen célja, hogy valahogyan a Kristály közelébe juthasson, és a Ligettel együtt elpusztíthassa ősi 
riválisa lelkét, így végezvén be azt, ami több mint
a Tisztás védelmével kell megbirkóznia
Elátkozott Vidék lakói közül; a kreatúrák közül a
akik a történet idején mágikus vihart korbácsol
a Kristály védelmét. A sötét úr egy kisebb hatalmú, de nem kevésbé hasznos alattvalója 
kobold, akit X’uul be is vet, hogy a Kalandozókat elképzeléseikben megingassa, é

X’uul maga testetlen rémmé lett, s egy sötét 
szövögeti terveit és irányítja alattvalóit. Elsődleges céljai közt szerepel, hogy gazdatestet kerítsen magának
Játékos Karakterek egyikének porhüvelye éppen alkalmas is erre a célra.
akkor a végjátékban, a vihar tetőpontján személyesen is látogatást tesz a Ligetben, ami felér egy halálos ítélettel 
minden élő teremtmény számára. Ha testet nem siker
Kalandozókat próbálja meg felhasználni arra, hogy 
megszerezni a Kulcsot, mely a Kristály Termébe vezető ajtót nyitja.

X’uul tudatát mára teljesen a Halott Föld bi
mint az Elátkozott Vidék egy láncon tartott szörnyetege, akire a Vidék elfajzott esszenciájának egyelőre még 
szüksége van ahhoz, hogy elemészthesse a Tisztást 
birodalmában fekszik. Az Elátkozott Vidék
látszik a Liget és Uther együttes erejét
köszönhetően éppen ez idő tájt csöppen bele a képbe egy maroknyi Kalandozó

 A jelen

környéke, és a megrontott erdő manapság már merőben más arcot mutat
ristály kivetíti az alvó lélek gondolatait, aki egy nyugodt pagony mélyén megbúvó 

tisztásról, egy szép erdei lakról, na és persze szerelméről álmodik – arról az idillről, mely 
, s mely után szíve olyannyira vágyakozott. A Kristály ereje létrehívja a Ligetet, mel

az egykor volt valós, és az álmokból valóssá tett világnak. Uther egy
, ahol a múlt hibái jóvá tétethetnek, és akarat szerint a gonoszság is képes megjavulni

, és a Rissa iránt érzett szerelme határozza meg a helyet
az Elátkozott Vidék velejéig romlott földjén. A pozitív érzések mellett persze más is 

Xargish Ulrich Ulreynn (vagyis „X’uul”) iránt érzett olthatatlan 
sem szűnt meg parázslani.

góc megalkotja Rissát a kyr álmaiból. Ő lesz tudatának kinyújtott keze, 
az Elátkozott Vidék folyamatos nyomása ellenében. Az eltorzult föld ugyanis 

meg akarja rontani, és be akarja kebelezni a beléje ékelődött kicsiny szigetet, hogy végképp eltör
azonban magányában, öntudatlanul is társaság után kez

nem tud ellenállni szerelme vágyának, így engedi, hogy Rissa, a Kristály erején keresztül
hajdani főpapnőt, Iryát is.

Így éldegél anya és lánya kettesben, vigyázva a Liget nyugalmát. Rissa és Irya minden erejükkel azon 
igetet az elátkozott árulótól, aki szüntelenül azon munkálkodik, hogy a 

therrel, egyszer s mindenkorra.

a Rytann erdő ura

egyetlen célja, hogy valahogyan a Kristály közelébe juthasson, és a Ligettel együtt elpusztíthassa ősi 
több mint hétezer esztendővel ezelőtt félbe maradt. E

isztás védelmével kell megbirkóznia.  A hosszú idő alatt maga mellé állított már számos rémséget a
kreatúrák közül a legveszedelmesebb a három élőholt varázsló, a 
ihart korbácsolnak és a Liget felé terelve egyre csak gerjesztik,

a Kristály védelmét. A sötét úr egy kisebb hatalmú, de nem kevésbé hasznos alattvalója Baltazár
Kalandozókat elképzeléseikben megingassa, és rossz útra terelje.

maga testetlen rémmé lett, s egy sötét zugban, a Feneketlen Kút mélyén tengőd
Elsődleges céljai közt szerepel, hogy gazdatestet kerítsen magának

egyikének porhüvelye éppen alkalmas is erre a célra. Ha sikerül testet szereznie magának, 
akkor a végjátékban, a vihar tetőpontján személyesen is látogatást tesz a Ligetben, ami felér egy halálos ítélettel 
minden élő teremtmény számára. Ha testet nem sikerül kerítenie, akkor (Baltazáron keresztül) magukat a 

próbálja meg felhasználni arra, hogy a Liget vesztét okozzák, vagy rajtuk keresztül próbálja 
megszerezni a Kulcsot, mely a Kristály Termébe vezető ajtót nyitja.

Halott Föld bitorolja – így, minden hatalma ellenére voltaképpen nem más, 
mint az Elátkozott Vidék egy láncon tartott szörnyetege, akire a Vidék elfajzott esszenciájának egyelőre még 

elemészthesse a Tisztást – az utolsó talpalatnyi tiszta földet, mely elfekélyesedett 
Az Elátkozott Vidék sötét tudata egyre közelít a végső megoldáshoz, a jelenleg 

erejét. Ám a véletlen szeszélyének, és az Elátkozott Vidék mohóságának 
köszönhetően éppen ez idő tájt csöppen bele a képbe egy maroknyi Kalandozó…

már merőben más arcot mutat,
pagony mélyén megbúvó 

, mely életében soha nem 
ristály ereje létrehívja a Ligetet, mely 

Uther egy olyan helyről
is képes megjavulni. Alapjaiban ez az 

meg a helyet, és változtatja 
A pozitív érzések mellett persze más is izzik

érzett olthatatlan gyűlölet, 

. Ő lesz tudatának kinyújtott keze, az öntudatra ébredt 
folyamatos nyomása ellenében. Az eltorzult föld ugyanis 

meg akarja rontani, és be akarja kebelezni a beléje ékelődött kicsiny szigetet, hogy végképp eltörölje azt, és 
is társaság után kezd vágyódni – Uther 

n keresztül, emlékeinek 

minden erejükkel azon 
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legveszedelmesebb a három élőholt varázsló, a Sötét Hármak, 

gerjesztik, hogy megdöntsék 
Baltazár, a cselszövő 

s rossz útra terelje.
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 2. A Liget: helyszínek és lakók

Mesélő! Ebben a fejezetben a Liget működési elveiről, helyszíneiről, a szereplők és az egész mögött lévő kyr lélek 
mozgatórugóiról találsz információt és útmutatást.

Noha csupán zsebkendőnyi területről és nagyon kevés NJK-ról van szó, a zavart kyr elméjét, mely a helyszínt 
és szereplőket irányítja, megjeleníteni és a Játékosokkal érzékeltetni nem könnyű feladat! Dramaturgiailag (is) 
lényeges eleme a történetnek, hogy a múlt eseményeire és a szereplők furcsaságára csak fokozatosan derüljön 
fény a történet során – a gyanú akkor jó, ha nem túl erős, ugyanakkor mindig legyen annyi, hogy nyugtalansággal 
töltse el a Játékosokat. Éreztesd velük azt, hogy sokkal több van a háttérben, mint amennyit az idillikus környezet 
elsőre láttatni enged. Ha azonban a Játékosok ideje korán elragadtatják magukat, és „Számoljunk le az 
orwellánus mocskokkal!” felkiáltással vérengzeni kezdenek, könnyen a vesztőhelyen találhatják maguk.

 A mágikus vihar

A történet helyszíneként szolgáló Liget egy seidal (vámpírfa) erdő kellős közepén fekszik, több átvonuló 
mágikus vihar keresztjében, melyek eddig mindig elkerülték a nagy erejű gócpontot; ám a Kristály hatósugarán 
kívül a viharok megzavarják a teret és az időt, így lehetetlenítve el a kijutást a helyről. A Ligetet egy mágikus 
Mezsgye őrzi, melyet Uther akarata formál a Kristály erejéből – ez az, ami visszatartja az Elátkozott Vidéket. A 
történet során a Liget körül gyülekező mágikus Vihar folyamatos nyomás alatt tartja Uther akaratát, a végső 
ostromra készülődve. A Sötét Hármak igéinek köszönhetően a Vihar ereje folyamatosan gyarapszik, feszegeti és 
próbálgatja a Liget védelmét: a Mezsgyét időnként sötét vámpírgyökerek próbálják átfúrni, éjjelente kóborló 
dögökkel teli köd gomolyog körülötte, később a rytanni ütközet néhány jelenete ismétlődik lidérces, foszlányokra 
szakadó jelenések képében. Baltazár, X’uul ügynöke is bejut egyszer, végül pedig Iryát vonja befolyása alá a sötét 
erő, hogy X’uul kezére játssza a Kalandozókat, végül pedig magát a Ligetet (a részleteket lásd az „Események” 
fejezetben). A történet második éjjelére a Vihar ereje tetőfokára hág, ekkorra célszerű a legfőbb eseményeket is 
időzíteni (lásd később, pl.: a támadás a Liget ellen, a főpapnő feltámadása, X’uul testet öltési kísérlete).

Mivel Uther majdnem minden erejét a védekezésre való összpontosítás emészti fel, a Ligetben időnként 
megrepedezik az álombéli idill máza, mögüle pedig kitüremkedik a valóság néhány foszlánya – a Kalandozók 
ekkor bizarr dolgoknak lehetnek szemtanúi (ld. alább, „Tippek a Ligethez, Rytann tóhoz”).

A Sötét Hármak a Ligettől többmérföldnyire, egy kis völgyet körülölelő három domb tetején kántálnak. A 
mélyedésben egy hatalmas, csontokból összehordott, zöld tüzű máglya lángol – a rakásból időnként hatalmas 
villámok csapnak fel a fellegek közé, így táplálván a Vihar erejét. A Kalandozók valószínűleg soha nem jutnak 
majd ilyen messzire a Ligettől, hatékonyan tenni a Hármak ellen pedig kevés esély van, de talán nem lehetetlen –
mindenesetre, a történet legyőzésük nélkül is sikerre vihető.

 A Níris Kristály, és a kyr lélek álmai

A Níris Kristály pontosan a Liget mértani középpontjába áll, egy földalatti barlangüregben, csonka kőkör 
gyűrűjében. A barlangüreg a házikó alatti Könyvtárból nyíló csapóajtón érhető el, de csakis a végjátékban. A 
barlangterem padlatát, mennyezetét és falait kyr lobogók, csatapáncélok és pajzsok borítják, egy tenyérnyi helyet 
sem hagyva szabadon. A csapóajtó zárja kizárólag azzal a kulccsal nyitható, amit Rissa a nyakában lévő Szent 
Jelképében őrizget, de erről senkinek nincsen tudomása rajta kívül. Irya nem tud a Kristályról, és Rissa sem 
foglalkozik vele egyáltalán.

A kyr lelke a Kristályban szunnyad, és folyamatosan álmodik – ám a halál, a tovaszálló ezredévek súlya 
és az álom együttes hatásaként mára már a múlt foszlányaira is alig emlékszik. Nem emlékszik a Kyr Birodalom 
terveire, sem a rytanni ütközet céljára, és arra sem, hogy szerelme halott, hogy miként árulták el hadjáratát és 
hogyan zárult az ütközet. Halála tényével is csak nagyon haloványan van tisztában. Emlékszik viszont szíve 
vágyaira, és szerelmére, Rissára – így az életében szőtt álmait álmodja újra és újra, gyönyörködve a lányban. A
Kristály hatalmával megteremti az önálló Rissát és kulisszákként a hőn áhított idillt – saját magát viszont képtelen 
beleálmodni a mesébe, talán azért, mert valahol, az elméje mélyén tudja, hogy ő maga már halott. Noha Rissa 
Uther álmaiban továbbra is a Rettenet Úrnőjének nagyhatalmú szolgálója, cselekedeteit immáron Uther azon 
hitvallása határozza meg, mely szerint a gonoszság megváltható, és a rossz is képes jó útra térni – ennek ellenére 
Rissa koránt sem makulátlan, eszközei között tipikus orwellánus módszerek is fellelhetők.
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Uther énje – és így a Liget természete is – meglehetősen kettős képet mutat. Egyfelől, a múlt emlékképei 
nem vesztek el teljesen, továbbra is ott lapulnak a kyr elméjének sötét és poros labirintusában, csupán 
megfeledkezett róluk. Ezért él Uther énjének éberebb felében az a nem tudatos, hanem sokkal inkább ösztönös 
késztetés, hogy a helyére illessze a múlt darabkáit, és összerakja a széthullott képet. Erre azonban több mint 
hétezer évnyi álom után önmagában már nem volna képes – ezért próbálja az időről-időre idevetődő Kalandozókat 
(Rissán és Yrián keresztül) felhasználni erre a célra. Uther emlékeinek lenyomatát a Kristály (a nyers manából 
formálódó, varázslatos Könyvtár képében) ugyanúgy megőrizte, mint mindenkiét, akinek valaha is megérintette 
az elméjét a Tisztáson; csupán elő kell keríteni az ezeket őrző köteteket a varázslatos Könyvtár mélyéről. De 
vajon hol kallódhatnak…?

Uther énjének másik fele viszont teljesen bele van merülve az álmaiba és ábrándjaiba, és tíz körömmel 
kapaszkodik beléjük. Bár már nem emlékszik bukása körülményeire, és saját áruló főhadnagyára sem, a X’uul 
iránt érzett gyűlölete és haragja olthatatlan és ösztönös, így mindenáron védelmezi a Ligetet minden ellen, ami 
veszélybe sodorhatná vagy megzavarhatná az általa teremtett idillt. Tudja, hogy amennyiben X’uul 
győzedelmeskedik, a Liget, és vele együtt Rissa is örökre az enyészeté lesz – ezt pedig nem hagyja, míg egy 
csöppnyi ereje is van. Ugyanez az ösztönös védekezés az oka annak is, hogy a Könyvtár (benne Uther emlékeivel) 
nem adja könnyen a titkait, és alaposan megnehezíti a polcai között kutakodók dolgát (lásd a „A varázslatos 
Könyvtár” fejezetpontban).

 Rissa és Irya, a Kitaszított papnői

A nők egyike sincsen tisztában azzal, hogy valójában nem léteznek, hanem álom- és emlékképek csupán. 
Emlékeik töredezettek, véletlenszerűek, motivációjuk a kyr álmai szerint alakul, márpedig egy álom eléggé 
megfoghatatlan (ők a Mesélő szava és eszközei, ha szükséges). A nők legfőbb célja az, hogy biztosítsák a Liget 
védelmét, és ehhez bármilyen eszközt felhasználnak – még a Kalandozókat is. Mivel azonban Uther beléjük vetett 
hite (miszerint megjavulhatnak) igen erős, ezért radikális lépésekre csak végső esetben hajlandóak. A Mesélő 
akarata (vagy a kockák szeszélye) szerint váltakozhat az, hogy a nők jobb vagy gonoszabb természete kerül-e épp
előtérbe. Ez különösen igaz az anyára: kettejük közül inkább ő az, aki hajlamos a gonoszságra, eszközei pedig 
inkább Orwella papnőéi – ám a célja már jó cél: a Liget védelmezése a Halott Föld ellenében. Igazi hatalma csak 
a leánynak, Rissának van, hisz ő a hangsúlyos a kyr álmaiban, így hatalmat is ő nyer a managócból. Anyja 
pusztán őmiatta van (egy álom álma), így valódi hatalommal (varázserővel) nem is bír, a Kalandozók
szerencséjére.

A fentiek tükrében érthető, hogy sem Rissa, sem Irya nem rendelkeznek valódi, saját emlékekkel, így nem 
is tudnak szinte semmi konkrétumot a múltról, Utherről, a rytanni ütközetről. Hiszen, ha maga Uther sem 
emlékszik már, akkor az általa megálmodott Rissa (és a Rissa által létrehívott Irya) hogyan is tehetné? Ám a kyr 
éberebb énjében igen erős a vágy az emlékezésre, így a két nő folyamatosan arra ösztökéli a Kalandozókat, hogy 
segítsenek a Liget védelmében, és kutassanak kitartóan a Könyvtárban, ezzel téve rendet a kyr darabokra 
töredezett elméjében…

Ha pedig a Kalandozók a Könyvtárban kutakodva kiderítik a múlt eseményeit, és konkrét tényeket 
sorolnak a nőknek, akkor felébredhetnek bennük (azaz a lovagban) a réges-régi emlékek… Minden attól függ, 
hogy a csapat mennyire jön rá, és mennyit közöl a papnőkkel (legfőképp Rissával). A nők csakis olyan dolgokra 
emlékezhetnek, melyeket a lovag maga is tudott egykor! Rissa emlékei közt feltűnhet egy-egy pillanatra a lovag 
alakja (pl. ha kiváltja valami: egy név, egy tárgy, stb.), ilyenkor néhány pillanatra zavart lesz, és tekintetében 
bujkál valami (a szerelem emlékének árnya)…

A nők önszántukból soha nem akarják elhagyni a Ligetet, ha azonban valahogyan mégis erre 
kényszerülnek, úgy a Mezsgyén kívül fokozatosan gyengülnek – ez a rájuk törő rosszullétben és gyengeségben 
mutatkozik meg. Igyekeznek mihamarabb visszajutni.

Uther, a Liget eszközein keresztül védelmezi Rissát, a szerelmét: ha a szükség úgy hozza, a nő segítségére 
lehetnek véletlennek látszó körülmények, állatok, kézre eső tárgyak, sőt, még a reá bocsájtott varázslatok is 
lepereghetnek róla; azonban direkt, radikális beavatkozásra a lovag sem képes, és ha egyszer Rissa meghalt, többé 
nem hozza őt vissza. Nem azért, mert nem volna rá képes, sokkal inkább azért, mert a fájdalom, amit afölött érez, 
hogy kedvesét (másodszorra is) elveszíti, megtépázza a maradék józan eszét is, és tétlenségre kárhoztatja. Ezzel 
pedig a Mezsgye is összeroppan, utat engedve az Elátkozott Vidék erejének.

Ha a történet folyamán Rissát bármikor megfosztják varázserejétől (pl. elkobozzák a Szent Jelképét), 
és/vagy magatehetetlenné válik, úgy a Mezsgye ereje látványosan gyöngülni kezd, az Elátkozott Vidék nyomása 
pedig erősödik. Fellegek takarják el a napot, dögletes bűzű szélviharral együtt köd gomolyog be a Tisztásra, 
melyben élőhalottak botorkálnak… Ebben az esetben csakis akkor lehetséges visszaállítani a Liget biztonságát, ha 
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Rissa időben visszanyeri hatalmát (vagy annak forrását), és megvédi a Ligetet – a Kalandozók természetesen 
segíthetnek neki, a lány nélkül azonban kérészéletű sikereken túl esélyük sincsen.

Amennyiben Rissa a történet folyamán meghal, úgy nem sokkal később Irya is fakulni kezd; haláluk 
után mindketten kékes energiává oszlanak, és a talajon át visszatérnek a Kristályba, ahonnan vétettek. Mivel pedig 
Uther szinte cselekvésképtelenné válik a fájdalomtól, a Liget védelmét gyorsan felőröli a Vihar egyre fokozódó 
nyomása, nyomában pedig X’uul csatlósai jönnek: előbb csak a vámpírfák gyökerei, majd kisebb hatalmú lények, 
élőholtak érkeznek, végül pedig az Elátkozott Vidék elözönli az egyre kisebbedő Tisztást, és mindenkire a halál 
(és még annál is rosszabb) vár…

A Kitaszított imádata, és a szentély

Lényeges, hogy a történet folyamán egyik papnő sem nevezi néven úrnőjét. Ha vallásra és istenségekre kerül a 
beszélgetés tárgya, istennőjükre név nélkül, vagy átvitt értelmű neveken utalnak, mások isteneivel szemben pedig 
meghökkentően toleránsak – noha értelmes lény feláldozását nem engedik (mivel ezt Uther sem tolerálja). 

Amennyiben a nők lelepleződnek valódi hitükkel (ami előbb-utóbb igen valószínű), onnantól nem 
tagadják, hogy Orwella a patrónusuk. Egy ilyen beszélgetés, hitbuzgó, fanatikus Játékos Karakterek esetén 
könnyen a tettlegességig fajulhat, így ekkor lehet szükség az alábbi gondolatokra, érvekre, melyekkel talán 
megfékezhetők azok a habzó szájú Pyarroni hit bajnokai, akik előbb ütnek, aztán kérdeznek. Lényeges, hogy a
két nő hitvallása lényegében egyfajta szintézise Orwella hitének, és Uther álmainak.

 Orwella nem gonosz olyan értelemben, ahogyan állítják róla; csak a pyarroni papok helyezik őt ebbe a 
szerepkörbe, hogy könnyebb legyen a dolguk, és ellenségre mutathassanak. Ez általánosítás, torzítás.

 Orwellának is több arca van, és nem mind egyforma – ne ítélkezzenek tudatlanul! Ők a szépségnek és a 
békének hódolnak…

 Mit is jelent az, hogy „Gonosz”? Nézzenek körbe a Ligetben: szerintük ez a „Gonosz” műve? Ilyen lenne a 
Gonosz arca? És akkor minek nevezik azt, ami a Mezsgyén túl tenyészik?

 Amikor beléptek a Tisztásra, éreztek talán valamiféle sötét, gonosz kisugárzást? (Főleg papok és paplovagok 
esetében.) Nem tudják-e tán a varázserejük használni? Ha ez a hely a Gonosznak lenne szentelve, akkor ez 
biztosan nem így lenne…

 A Gonosz a Ligeten kívül ólálkodik, és most is azon mesterkedik, hogy betörjön és elpusztítson mindent –
mindent, ami az élet, mindent, ami szép és jó.

 Úgy néz ez ki, mint a Gonosz fészke? Ők tartják ezt a helyet fent, védelmezik a Halott Földdel szemben, ami 
el akarja nyelni az egészet, hogy megronthassa. Folyamatosan imádkoznak, imáikkal tartják egyben az 
egészet.

 Ők hisznek abban, hogy minden rossz jóvátehető, és a rosszat is meg lehet váltani jó cselekedetekkel – hogy 
lehetséges jó útra térni. Kik hát a JK-k, hogy ítélkezzenek efelett?

 Ha nem segítenek nekik, és elpusztítják őket, akkor a Liget összeomlik – azzal a Halott Földnek játsszák át az 
utolsó talpalatnyi szépet és jót itt. Az talán nemes és jó cselekedet lenne?

 Szívélyesek, segítőkészek és vendégszeretők voltak, nem adtak okot az ellenségeskedésre. Ez hát a „jó tett 
helyébe jót várj”?

 A segítségük nélkül biztosan nem juthatnak át a Liget körüli vámpírerdőn. 

A két papnő egyike általában az erdőben megbúvó Orwella szentélyben imádkozik, ezért jobbára csak az 
egyikük van jelen a ház körül, pl. étkezésekkor. A szentély csupán naponta néhány órát áll üresen. Hitük szerint a 
folyamatos imádságuknak, és istennőjük kegyelmének köszönhető, hogy a Liget tartja magát a Holt Föld 
ellenében. Élő áldozatot soha nem mutatnak be az oltáron (ez már Uther hatása). 

A kis épület a Tisztástól messze, közvetlenül a Mezsgye belső peremén áll, egy ingoványosabb területen 
lévő szigetecskén, és a közelében már jó néhány vámpírfa növekszik. Így a szentélybe való bejutás életveszélyes 
mutatvány lehet – kivéve természetesen a két papnőnek, akik sértetlenül közlekednek a fák közt, és a láp fölött (az 
ingoványban ismerik a zsombékokat, a fák ellen pedig védelmező gyűrűvel/amulettel rendelkeznek).
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 Az Árnyjáró, Jarbon Dor – Uther egykori tíznagya

Jarbon Dor az Ötödik Tartományi Légió hajdani kyr lovagjai közül azon kevesek közé tartozik, akikkel a nírisi 
katasztrófa nem végzett – noha nem halt meg, az Elátkozott Vidéket elhagynia sem sikerült soha, ahogyan a többi 
túlélő kyrnek sem. A Vidék nem eresztette, és lassan, de biztosan eltorzította őket.  Ők lettek az Elátkozott vidék 
halálos vadászai, az Árnyjárók; az egykor büszke kyr harcosok eltorzult másai. Az Elátkozott Vidéket soha nem 
hagyhatják el, létezésük csakis erőszakos módon érhet véget. Nagyon kevesen voltak képesek megőrizni 
valamicskét egykori személyiségükből, az pedig, hogy Jarbon Dor évezredek óta életben van, csakis az 
időtorzulásoknak köszönhető. Senki (kiváltképp ő maga) nem tudná megmondani, hogy a külvilágban eltelt idő 
valójában mennyit is jelent számára.

Jarbon-Dor az egyetlen teremtmény a Ligeten kívül, aki csak látszólag áll X’uul szolgálatában (több más 
Árnyjáróval ellentétben). Valójában soha el nem évülő esküjét tartva még mindig hű egykori parancsnokához és 
barátjához, Harnayn-Krynn Uther kapitányhoz. Tudja, hogy Uther lelke a kőkörben, a Kristály mélyén szunnyad, 
de a Kristály hollétéről és a Liget valódi mibenlétéről neki sincs fogalma, ahogyan arról sem, hogy Rissa 
Uther kedvese volt. Amikor annak idején, a katasztrófa után újra erre a vidékre vetődött, a Liget és a Mezsgye 
már létezett – nem tudja hát, hogy valótlan az egész.

A dolog pikantériája az, hogy Rissa az idők folyamán sikerrel csábította el az Árnyjárót (hisz az eszközei 
mit sem változtak…), és tapasztalt Boszorkányként titokban magához is láncolta a lényt. Jarbon Dor azóta már 
sokszor bizonyult nagyon hasznos segítőnek a X’uul ellen vívott háborúban, információi többször leplezték le 
X’uul mesterkedéseit, képességeit pedig Ynev legjobban képzett fejvadászai is megirigyelnék. Rissa semmit nem 
tud az Árnyjáró valódi kilétéről, a lény pedig (gyakorlatilag rabszolga lévén) nem beszél róla. Az Árnyjáró és 
Rissa időről-időre titokban találkoznak, és Rissa ilyenkor az Ölelésmágiát használva megerősíti szolgája asztrális 
béklyóit…

Az Árnyjáró a nyílt színen a történet végjátékáig nem mutatkozik, éjjelente azonban szemmel tartja a 
Ligetet, és ilyenkor gondolkodás nélkül a lány segítségére siet, ha a helyzet úgy követeli (pl. a Játékos Karakterek 
ellen). Mivel a lány, és így tulajdonképpen a Liget szövetségese, Rissa akarata szerint képes átlépni a Mezsgyén. 
Nappal, fényben nem igazán mozog. A Kalandozókat kerüli, ha teheti, rejtve marad (igen jól ért hozzá). Ha úgy is 
alakul, hogy szóba áll valakivel, kommunikálni akkor is roppant nehézkes vele: az Árnyjáró csakis ó-kyrül ért, 
noha mostanra már beszélni is csaknem teljesen elfelejtett (összefüggően legfeljebb csak régi esküszövegeket, 
katonai kifejezéseket, csatadalokat képes elmondani).

 A Liget, a nyers mágia megtestesülése

Mesélő! Az érzékenyebb Varázslók és mágiahasználók fürkésző varázslatok nélkül is folyamatos mágikus 
kisugárzást érezhetnek a területre lépve, amely szinte átitatja a levegőt – ezt a Papok és Paplovagok is 
érezhetik, azonban sötét aurának, szentségtelen kisugárzásnak (pl. Orwella lenyomatának) nyoma sincsen. A 
kisugárzás nem fenyegető, hanem inkább nyers és idegen. Maga a Liget pedig első pillantásra idilli, szinte 
tökéletes – annyira, hogy a giccsbe hajló szépség könnyen természetellenesnek hathat, és felébresztheti a 
paranoiásabb Játékosok gyanakvását.

A Mezsgye által határolt Liget hozzávetőlegesen két négyzetmérföld, mértani közepén egy kerttel körülvett kis 
házikó áll, egy üde illatú, gyönyörű tisztáson. A tisztás déli oldalán szikrázó vizű tó nyújtózik, körülötte nádas 
susog, egyébiránt méregzöld lombú, egészséges erdő övezi minden oldalról. Az erdősávon túl pedig a biztos 
halált ígérő köd, kóborló dögök, és a vérivó erdő komorlik.

A környéket részint az Elátkozott Vidék gonoszsága elől egykor idemenekült állatok leszármazottai 
népesítik be, részint pedig olyan – akár mitikus – lények, melyeket a kyr lovag megálmodott; őket tiszta Mana 
alkotja, de látszólag mindenben egyeznek közönséges „rokonaikkal”. Elpusztulva azonban kékes energiává 
oszlanak, mely a talajba szivárog. Az élőlények a mindig megújuló növényekből táplálkoznak, melyek igen 
táplálóak és ízletesek a Ligetben.

A hely természete kettős. Alapvetően a kyr lovag álmai dominálnak (melyek esszenciája a gonoszból 
jóvá válás lehetősége), vagyis jóindulatú aura lengi körbe, és akinek nincsen ártó szándékai, annak nagyrészt 
nincs is mitől tartania. Mindazonáltal ez itt mégis csak Orwella egykori birodalma, s voltaképpen a létrejött Rissa 
is csak egy a Rettenet Úrnőjének papnői közül. Ez kiskaput engedélyez a gonoszságnak, különösen úgy, hogy 
Rissa szüntelen vágyódásával megalkotta anyját, vagyis a terület egykori elpusztítóját, Iryát, a néhai Nírisi
Főpapnőt.
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A lovag akaratának megfelelően a Liget ellátja a két nőt mindennel, ami csak szükséges: anya és lánya a 
környező erdőben növényeket és gombát gyűjt, a tóból halászik, vagy éppen állatokat ejt csapdával. Mindeközben 
azonban nem feledkeznek meg istennőjükről, Orwelláról, s továbbra is neki hódolnak – a lovag töretlen 
bizalmának, álmainak és a megjavulásba vetett hitének köszönhetően ez azonban már egy „másik” Orwella.

A Liget (a lovag figyelmességének köszönhetően) folyamatosan reagál Rissa vágyaira és akaratára, noha 
ezzel a lány nincsen tisztában. Másnak azonban nincsen ilyen formáló hatalma a Mana fölött (kivéve a varázslatos 
Könyvtárban, ld. később).

Néhány tipp és ötlet a Ligethez:

 Időnként fekete kacsok próbálnak betekeregni a Ligetbe, elragadhatnak egy-egy óvatlanabb állatot.

 Az állatok mind életerősek, megtermettek; a növények és gyümölcsök nagyon laktatók és ízletesek.

 Sok állat, még a jámborak is rendelkeznek valamilyen karommal, szarvval (pl. hússal táplálkozó őz).

 A leölt állatok csakhamar újra megjelennek, a letépett növények újra sarjadnak (pl. egy speciális jegyekkel 
rendelkező állatokat látnak elhullani, majd később újra találkozhatnak vele).

 Ha mágia szőtte lényt (ritka!) pusztítanak el, akkor az energiává alakulva elszivárog, majd kisvártatva újra 
alakot ölt a Liget egy távoli pontján.

 Különleges, ritkaságszámba menő növények is előfordulnak itt, közöttük sok a mérgező természetű, 
méregkeveréshez alkalmas (ez a Liget kettős természete, az Orwellánusok értenek ehhez, és gyakorolják is 
tudásuk).

 A tó felszínén néha különös rángások futnak végig, mélyéről lidérces fény derenghet, időnként poshadt 
szagot áraszt, ám csak rövid ideig – a lényeg, hogy kicsit gyanús legyen (ld. alább).

 A házikó és a kert

A ház pontosan a Liget közepén található, egy üde füvű, zöldellő tisztáson. Itt él Rissa és Irya, valamint ez lesz a 
Játékos Karakterek szálláshelye is.

A ház egy fehérre meszelt vályogépület zsúpfedéllel, hátsó falához szürke kövekből rakott kéményt 
tapasztottak. A házfalon futóvirágok indái tekeregnek fel, a tetőn kövirózsa és mohapárnák növekszenek. 
Napsütötte tornác néz a távolabb fekvő tóra. A házikót takaros udvar, néhány gyümölcsfa és veteményes veszi 
körül, a fonott vesszőkerítés tövében málna és szeder sarjad. A kiskapu után a kikövezett utacska egyenesen a 
tornácon nyíló ajtóhoz vezet.

Az udvaron fáskamra, szerszámos fészer, kutyaól, egy kis melegház áll, a kényes növények neveléséhez
és főzetek előállításához. A ház mögött pedig a Könyvtár lejárata nyílik.

A ház földszintje három helyiségre tagolódik: belépve egy nagyszobába jutni, ahol étkezni és mosakodni 
lehet, innen nyílik hátra a konyha a kemencével, majd a kicsiny éléskamra. A talaj döngölt agyagpadló. A
padlásra a nagyszoba plafonjában nyíló csapóajtón lehet feljutni, egy létra segítségével. Irya ágya a nagyszoba 
sarkában áll, és sokat tartózkodik itt Éjfél, a ház kutyája is.

A padlás egyetlen nagyobb helyiség a zsúpfedél alatt, egy-egy fatáblás ablak nyílik a tetőben, két 
oldalra. A teret három tartógerenda osztja fel mindössze. Itt található Rissa lakrésze is (egy paraván mögött), és itt 
helyezik el a Játékos Karaktere számára tömött szalmazsákokat és takarókat is.

 A Rytann tó

A végső összecsapás egykori színhelyét mára tisztavizű, náddal szegélyezett tó borítja. Látszólag nyugodt, ám 
alámerüléskor, alapos keresgélés után mélyéről egy lerontott épület, kyr és ork páncélok, csontok és maradványok 
kerülhetnek elő. Ezek leginkább akkor pillanthatók meg, ha Uther koncentrációja a folyamatos nyomás miatt 
éppen meginog – egyébként a jótékony aura fátyolként borítja őket. A víz mélyén hevernek még a kőkört 
hajdanán védelmező papnők maradványai is, köztük a Nírisi főpapnő (Irya) csontjai és Szent Jelképe is. A legtöbb 
test azonban, köztük Utheré is, elporladt a csata utáni mágikus viharban. 

A tóban fellelhető néhány dolog:

 A Nírisi Főpapnő csontváza, nyakában Orwellánus Szent szimbólummal. A medál még mindig tartalmazza 
az egykori főpapnő valódi lelkét, amely a történet folyamán ki is szabadulhat belőle. (Ehhez azonban 
szerencsére egészen a Vihar tetőpontjáig (második éjjel) nem megfelelőek a körülmények.)
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 Harnajyn Krynn-Uther mágikus pallosa, a Féregirtó. Kisebb hatalmú ereklye.

 Előkerülhet egy régi hadijelvény, vagy egy ócska páncél címeres darabja – a nők semmit nem tudnak róla, és 
hidegen is hagyja őket; csak egy újabb haszontalan lom a tóból…

 A varázslatos Könyvtár

A kis házikó alatt varázslatos könyvtár lapul, Uther emlékeinek egy újabb megtestesülése. A Liget fennállása óta 
a könyvállomány folyamatosan gyarapszik: részben Rissa kívánalmainak megfelelően, részben pedig az eddig itt 
megfordult Kalandozók tudásától bővülve – a Könyvtár ugyanis lenyomatot készít mindenki tudásából, aki csak 
megfordul a Ligetben és nem rendelkezik nagyon erős mentális gátakkal. A tudás azután fóliánsok képében
jelenik meg a polcokon. Ez a hely fekszik a legközelebb a földmélyi Níris Kristályhoz. Innen nyílik az egyetlen 
a lejárat a Kristály termébe, melyet egy felnyithatatlan csapóajtó takar. A zár „szimbolikus”, a kulcs pedig 
Rissa Szent Jelképében van elrejtve. A zárat más módon kinyitni lehetetlen, a Könyvtár mindenféle próbálkozásra 
agresszíven reagál.

A Könyvtárba lejutni a házon kívülről, a házfal tövében nyíló lejáraton lehet, melyet kettősszárnyú 
pinceajtó takar. Az ajtót régi, de erős lakat zárja, kulcsa mindkét nőnek van hozzá. A lépcső alján elnyúló 
alacsony, boltíves teremben megszámlálhatatlanul sok könyv sorakozik, melyek voltaképpen a Könyvtárat 
létrehozó mana megtestesülései. Sötét és hűvös uralkodik odalent, a fényforrások tompább erejűek, a mágia szinte 
tapintható, borzongatja a pihéket az ember tarkóján. A hosszú termet roskatag boltívek támasztják, melyekben 
rozsdás falikarok tartják a soha le nem égő fáklyákat. A belmagasság két és fél ynevi láb mindössze, a falakat 
kétoldalt alacsony polcok takarják, közöttük régi drapériák csüngenek. A döngölt agyagpadlón ládák, 
tekercstartók, asztalok, kosarak, szobrok sorakoznak kaotikus összevisszaságban.

A Könyvtár hátsó falai mállanak és omladoznak; itt sokkal több gyökér van a falban, köztük akadnak szép 
számmal feketék is – a Vidék lassan, titokban utat tör magának befelé.

A Könyvtár természetéről

Különös birodalom ez; minél több időt tölt el benne valaki, annál jobban feltárulkozik előtte. Megismeréséhez 
kitartás szükségeltetik, ám a kutakodás, könnyen veszélyes is lehet. Eleinte rengeteg fóliáns olvashatatlan, 
ismeretlen nyelven íródott – ám ha valaki kitartóan próbálkozik, a könyvek megfejthetővé, tartalmuk
megismerhetővé válik. Mivel a Könyvtár folyamatosan gyarapszik a Ligetbe érkező vendégeknek köszönhetően, 
így az egyik JK saját legféltettebb titkait, a másik saját gyermekkorának történetét leli meg lejegyezve, sőt, akár 
egymásról is olvashatnak itt ezt-azt. Hogy ezek mennyire kellemes vagy kínos emlékek, azt főleg az aktuális 
lelkiállapot, esetleg próbadobás dönti el. A tudat képes spontán kreálni itt (Akaraterő próba): a polcok között 
dolgok tűnhetnek fel, melyek korábban nem voltak ott. Itt szinte bármit meg lehet találni, csak rá kell 
hangolódni, és igazán akarni kell. Ez nem veszélytelen vállalkozás azonban, ugyanis a Könyvtár megzavarhatja 
az alkalmazott mágiát (%-os esély), folyton próbák elé állítja a kutakodót, a harácsolók pedig pórul járnak. 
Varázstárgyak is materializálódhatnak a Kristály erejéből – használatuk és elvitelük is lehetséges, ha igényük 
valóban indokolt (ez a Mesélő belátására van bízva). Teremtéskor nagyon fontosak a kontrollált gondolatok, a 
születendő holmi minél pontosabb megformázása gondolatban – sikertelen próbák, csapongó tudat esetén az 
alkotott holmi félresikerülhet, noha ez első ránézésre nem feltétlenül nyilvánvaló!

Útmutató a Könyvtárhoz

 A Könyvtár szinte semmilyen információt nem tartalmaz Irya személyéről (mivel Uther és a papnő 
életükben nem ismerték egymást). Annyi derülhet ki róla, hogy ő Rissa anyja, és egyben a Nírisi Főpapnő 
(Rissa ennyit árult el Uthernek életükben).

 Rissa halálát semmi nem említi (Uther nem fogadta el, álmaiban megmásította a tényt!); nagyon személyes 
hangvételű források akadnak azonban a lányról, a lovag szemszögéből (lásd: mellékletek).

Néhány tipp és ötlet a Könyvtárhoz:

 Első, felületes látogatáskor a Könyvtár sokkal szegényesebbnek, közönségesebbnek tűnik, a mágia sem 
érzékelhető olyan nyilvánvalóan.

 A ládák zöme az elején még nem nyílik.

 A hozott, varázsolt fényforrások gyengébb erejűek.

 A fürkésző mágiák odalent 50%-ban megcsalják az alkalmazót.



 Egy JK saját, specifikus tudását tartalmazó könyvre bukkanhat odalent.

 Szobrok, melyek korábbi kalandozókat ábrázolnak 
nyerik el lassan.

 Korábbi kalandorok élettörténetei.

 A drapériák egy részén a rytanni
Uthert, akinek a lábainál egy Orwella papnő (

 A drapériákon lévő alakok arcai idővel 

 Átkozott holmik, varázstárgyak (pl. összeragadó csuklópántok), stb.

 Asztrális-Mentális (ártó) mágikus szimbólum egy könyvben (

 Megelevenedő vízköpő (Könyvtár védelme).

 Egy gyógyító főzetekről író könyvben ártó hatású kotyvalékok van

 Egy méregkeveréssel, receptekkel foglalkozó könyv lapjai maguk is méreggel átitatottak.

 A Könyvtárnak ártani nem lehet, a
visszahat az okozójára.

, specifikus tudását tartalmazó könyvre bukkanhat odalent.

Szobrok, melyek korábbi kalandozókat ábrázolnak – félkész szobrok, amik a Játékos Karakterek

ütközet egy-egy kulcsmozzanata látható (pl. X’uul
l egy Orwella papnő (Irya) hever, háttérben a Kristály).

idővel egyre részletesebbé, felismerhetővé válnak.

varázstárgyak (pl. összeragadó csuklópántok), stb.

Mentális (ártó) mágikus szimbólum egy könyvben (pl. JK-k ideiglenes egymásnak fordítás

Megelevenedő vízköpő (Könyvtár védelme).

Egy gyógyító főzetekről író könyvben ártó hatású kotyvalékok vannak.

Egy méregkeveréssel, receptekkel foglalkozó könyv lapjai maguk is méreggel átitatottak.

A Könyvtárnak ártani nem lehet, az ártó szándék valamilyen módon, pl. látszólagos balesetek képében, 

átékos Karakterek vonásait 

X’uul éppen hátba szúrja 

egymásnak fordítása).

Egy méregkeveréssel, receptekkel foglalkozó könyv lapjai maguk is méreggel átitatottak.

z ártó szándék valamilyen módon, pl. látszólagos balesetek képében, 
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 3. Eseményvázlat 

 Bemesélés 

 Kelepce az Elátkozott Vidék peremén

Az Elátkozott Vidék időről időre magához vonzza a szerencsétleneket, hogy aztán eleméssze, vagy éppen magához 
hasonlatossá tegye őket. Aki szerencsés és elég kitartó, az a Ligetben lyukad ki, ahol lehetősége nyílik befolyásolni 
a Kristály, azaz Uther, és az Elátkozott Vidék, azaz X’uul között dúló harcot. A Kalandozók éppen az egyik ilyen, 
időről-időre bekövetkező, sorsfordító pillanatban vetődnek a környékre, mint „kiválasztottak”; a Vidék pedig 
kinyúl értük, hogy a Ligetbe bedobva belülről bomlaszthassák meg a védelmet. Voltak már jó néhányan a mostani 
„kiválasztottak” előtt, akik ebbe a hálátlan szerepbe kerültek, de eddig mind elbuktak. Nem jöttek rá a háttérben 
megbúvó dolgokra és megpróbálván önerőből menekülni a Ligetből, végül mind meghaltak. Csontjaik a Mezsgyén
kívül hevernek, tudásukat a Könyvtár olvasztotta magába.

A JK-k nem ismerik egymást, mind más-más okból kószálnak az Elátkozott Vidék peremén, és külön-külön is 
keverednek bajba. Jó indok lehet pl. egy éppen épülő és terjeszkedő városerőd, Vymorna létesülése az Elátkozott 
Vidék peremvidékén, ami sokféle kalandort és szerencsevadászt vonz – egy ilyen helyen munka ugyanis akad 
bőven mindenkinek, zavarosban halászóknak és törvénytisztelőknek egyaránt.

A lényeg az, hogy az Elátkozott Vidék peremén haladva, a városerődtől még jó másfél napi útra 
egyenként egy-egy útelágazódáshoz jutnak, amely már a fekélyes föld folyamatosan terjeszkedő határán fekszik. 
A keresztúton lévő útjelző tábla lehetetlen irányba mutat; ám a tövében egy rongyos, kevéssé bizalomgerjesztő 
öreg koldus nyomorog, aki állítása szerint egy kis alamizsnáért hajlandó megmondani, melyik út vezet a 
városhoz… Az öreg vállán egy fekete varjú üldögél, és a tekintetében bujkál valami, ami nyugtalanságot lophat 
mindenki szívébe, aki belenéz.

Mesélő! Az öreg voltaképpen az Elátkozott Vidék egy kinyújtott csápja, ami a rossz irányba, a mágikus Viharba, 
és így egy Seidal-erdőbe tereli a szerencsétlen erre vetődőket. Meg lehet ölni, nincsen jelentősége. Kiszedni 
semmit nem lehet belőle, mivel egyáltalán nem ember, hanem a Gonosz egy testet öltött alakja. Mindegy merre 
mennek, alakítsd úgy, hogy végül mindkét út ugyanarra – a rossz irányba – vezessen. Ez már a vidék hatalma a 
szerencsétlenek felett… Az is meglehet, hogy a JK-k nem is egy időben (pl. különböző években) keltek útnak az 
Elátkozott vidék peremén, a lényeg azonban ugyanaz: végül egy helyre, és egy időbe kerülnek mindannyian.

Az öreg segítője Rapsón, a Halálvarjú, aki „kettős ügynökként” lavíroz a Jó és Rossz oldal között: 
amikor a Ligetben tartózkodik, akkor „jól viselkedik”, és Rissa kedvelt madara, a Ligeten kívül azonban a 
gonoszság irányítja tetteit.

 A gyülekező mágikus vihar és a Seidal-erdő

A megadott irányban, egy idő után egyre baljósabb vidéken keresztül tekereg az út. Az Elátkozott Vidék fölött, 
nem is oly messze, méretes vihar gyűjtögeti az erejét, majd csakhamar ki is tör. Az égi háború meglehetősen 
bizarr jelenség, lidérces-sápadt zöldes, ám néma villámok tekergőznek a krómszínű fellegek alatt, bűzös szélvihar 
kerekedik, mely gomolygó ködfalat terel maga előtt, és elborítja az egész tájat, a JK felé gomolyogva. A sűrű 
ködfelhőbe jutva a ló süppedős posványba gázol, amely lassan próbálja elnyelni a beléje szorulót. Szabadulni 
nehéz az ingoványból, ráadásul az újra felbukkanó Halálvarjú szemét módon akadályozza a menekülési 
kísérleteket (csipked, stb.). Az út mintha elveszne a ködben, és a menekülés leginkább csak a közeli szigetről a 
mocsár fölé kígyószerűen betekergődző gyökerek segítségével lehetséges, melyek látszólag segítik a 
kikászálódást. A posvány partja már a vámpírfák alkotta erdő, mely a Ligetet is övezi – bár a fák igazi mivolta 
eleinte még nem nyilvánvaló…
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Mesélő! Az ingoványon átvergődni nem lehetséges, egy kis tértorzításnak köszönhetően az már jócskán az 
Elátkozott Vidék berkein belül fekszik. Akármerre is induljanak, kiutat nem találhatnak belőle, és a – látszólag 
végtelen – felette lebegő ködtől amúgy sem látni sokat.

A JK a part közelében még viszonylag biztonságban van, mivel itt csenevészebb a növényzet; ám
bentebb csatangolni már kész életveszély: a vámpírfák a közöttük bóklászók tagjai köré alattomban vérszívó, 
tüskés indákat próbálnak fonni, nagyobb ágaikkal lecsaphatnak, pengeszerű leveleket zúdíthatnak a szerencsétlen
utazó nyakába. Jó szolgálatot tehet ellenük a tűz, egy vastag köpönyeg, de főként a fürgeség – épségben megúszni 
azonban még így is szinte lehetetlen rengeteget. A fák kérge sötét, repedezett, leveleik pengeélesek és alvadt vér-
színűek – közöttük vöröses félhomály, és az elmúlás szaga uralkodik. A fák között botorkálva csontokig 
csupaszított, behálózott testekre is akadhatnak (korábbi, elbukott „kiválasztottak”), közelebbről tanulmányozni 
őket azonban vélhetően nem nagyon van idő és mód.

Mesélő! A fák közötti botorkálás leginkább egy eszement vesszőfutáshoz hasonlítson, ahol a JK csak ügyeskedve, 
legjobb képességeit latba vetve boldogulhat, de semmiképpen ne ússza meg kellő sérülések és kimerültség 
nélkül. Ennek nem a puszta szívatás a célja, hanem elsősorban az, hogy a történet hátralévő részeire 
nyomatékosítsa a Játékosokban: innen bizony nem lehet csak úgy kisétálni…

Kellő tortúra után a megkínzott JK eljuthat a Mezsgyéig, azaz Liget tavát körülnövő nádasig, ahová 
begázolva biztonságot nyerhet végre a vámpírfák indái és levelei elől. Az erdőben tenyésző ködöt mintha 
pengével vágták volna el.

 Történések a Ligetben

Mesélő! A Liget eseményeit mindössze két napra és éjszakára bontottam le, ilyen csekély idő alatt kell a 
Játékosoknak egymással és az NJK-kal zöld ágra vergődnie, és a múlt kirakósát összerakosgatnia. Ez, bár 
nagyon kevés időnek tűnhet, de ne feledd, az idő nagyon képlékeny ezen a különös helyen – ez kiváltképp igaz a 
Könyvtárra. Ha úgy kívánod, egy délelőtt felérhet akár egy egész nappal, vagy tűnhet úgy, hogy egy éjszaka 
soha nem fog véget érni…

A Kalandozók érkezését intézd úgy, hogy a Mezsgye peremén találkozzanak először – kellően kimerülten, 
éhesen és elcsigázva.

Első nap - nappal

 Érkezés és vendéglátás

Az idegenek érkezésekor Rissa éppen a tó távoli partjánál úszkál, majd megpillantva a megtépázott idegeneket 
ijedten felkapja ruháit, és eltűnik a szemközti erdőben. Irya ekkor a szentélyben imádkozik, így a tisztáson álló 
ház üres, csak Éjfél, a kutya fekszik a küszöbön. Minden nyugodt és békés. A Halálvarjú a tornác felett ücsörög, 
és békésen, ám távolságtartóan szemléli a közeledőket.

A JK-k vélhetően nagyon éhesek, a nagyszobában kellemes meleg, az asztalon terítő, vázában virágcsokor 
és egy ínycsiklandó gyümölcsökkel megrakott tál fogadja őket, aminek nehéz ellenállni. A gyümölcshalom 
tetején egy zamatos zöldalma pihen (ez a Végzet Gyümölcse nevű fa termése: aki elfogyasztja, napokon belül, 
lassú átalakulással maga is fává változik majd – lásd később! Méregérzékelés varázslat nem detektálja, és nagyon 
ízletes gyümölcs). A kemencében húsos pite sül, illata már az udvaron érezhető.

Mesélő! Intézd úgy, hogy a Játékos Karaktereknek ekkor legyen alkalma kissé megismerkedni egymással, és ha 
egy mód van rá, legalább az egyikük egyen a Végzet Gyümölcséből.
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Irya nem sokkal a JK-k érkezése után megérkezik az erdőből, karján egy növényekkel, gombával teli kosár. Az 
idegeneket barátságosan fogadja, hellyel és frissítővel kínálja őket, miközben negédes mosollyal az arcán 
kérdezgeti, hogy kifélék-mifélék, hogyan jutottak el ide. A varjú, Rapsón közben a vállán ücsörög, és sunyi 
tekintettel méregeti az idegeneket.

Irya nyugodtan és ráérősen viselkedik, és kiváló házigazdaként szolgálja ki a vendégeket. Már számított a 
vendégekre, Rapsón szólt róluk. Az ebéddel mindenképpen megvárja leányát, Rissát, hogy bemutathassa őt az 
érkezetteknek. Rissa nagyon illendően, és látszólag megszeppenten viselkedik, a szeme sarkából azonban 
szégyenlős pillantásokat küld az egyik szemrevalóbb JK irányába – már ekkor szemet vet egyikükre, akit majd 
megpróbál behálózni a későbbiekben. Áldást is mond az asztalnál (kissé kétértelmű szöveggel, istenét meg nem 
nevezvén).

Ha a JK-k valamely Pyarroni vallást fennen vagy sokszor emlegetik, akkor Irya arcán átsuhanhat egy-egy 
fintor, és esetleg felkéri az adott JK-t egy asztali áldás elmondására.

Mesélő! A nők Orwellánus hitüket nem verik nagydobra, de ha sehogy nem tudnak kitérni a válasz elől 
(kétértelmű feleletekkel, stb.), akkor végül elárulják, hogy kit tisztelnek. Ez kritikus pillanat lehet a történet 
szempontjából egy vérmesebb pyarronita esetében!

Magukról nem sokat árulnak el:

 Ki van zárva, hogy Rapsón gonosz legyen, hiszen milyen nyugodtan üldögél itt… az igaz, hogy néha ugyan 
komisz tud lenni egy kicsit, de hát öregszik. 

 Mindig is itt éltek, békés az élet errefelé, ők biztonságban vannak itt, a Ligetben.

 Hogy mióta élnek itt? Régóta… a Nagy Háborúk óta, amire már alig emlékeznek. Az idő másképp telik 
errefelé…

 Istennőjük, a Liget Úrnője vigyázza őket („A Rejtélyek Ura” – Orwellát így is emlegetik).

 Ide a Vidék nem képes betörni a gonoszságával.

 Néha járnak erre idegenek, maradnak hosszabb-rövidebb ideig, és segítenek is, ha tudnak.

 Már számítottak az új jövevényekre – hiszen vihar gyülekezik a távolban…

 Voltak már előttük mások is itt; ők is ki akartak jutni innen – az is lehet, hogy volt közöttük olyan, akinek 
sikerült. A Könyvtárban vannak róluk feljegyzések...

 Ők tudják, hogyan lehet a vámpírerdő fái között járni, és hogyan lehet kijutni innen. El is árulhatják, de nem 
ingyen…

A Végzet Gyümölcse – a lassú és fájdalmas átalakulás

Ha a történet folyamán bármikor megeszik az asztalon lévő gyümölcsöt, vagy szakítanak egyet a kertben 
növekvő, furcsa alakú fáról, kezdetét veszi a lassú átalakulás. A gyümölcs nagyon kívánatos, igazán zamatos és jó 
ízű, egy lestrapált, szomjas embernek különösen nehéz ellenállnia a kísértésnek.

Mesélő! A folyamat sebességét nyugodtan igazítsd a történet dramaturgiájához, de beavatkozás nélkül 2-3 nap 
alatt befejeződik az átalakulás. Gyógyítása mágiával: 1. stádium: „kevéssé súlyos betegség”, 2. stádium: 
„nagyon súlyos betegség”, 3. stádium: „bármely mérgezés”.

Tünetek:

 sajgó ízületek, merev végtagok;

 folytonos szomjúság, szájszárazság;

 sötétben a szem és a bőrfelszínhez közel futó erek halványzöldesek, átütnek a bőrön;

 zöldessé váló vér és izzadtság;

 lüktető, egész testben jelenlévő tompa sajgás, fájdalmak;

 csökkenő Főértékek (Karizma, Állóképesség, Gyorsaság);

 kérgessé, pikkelyessé váló bőr;

 gyökerek eresztése…
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A kór kiváló lehetőség a papnők kezében arra, hogy a kevésbé együttműködő egyéneket a gyógyulás 
ígéretével segítségre kényszerítsék. Ha nagyon akarnának (nem jellemző), tudnának olyan főzetet kotyvasztani, 
amellyel előidézhetik a gyógyulást – ezzel meg is zsarolhatják a gyógyulni vágyókat. A Játékos Karakterek a 
Könyvtárban, megfelelően kutakodva, előbb-utóbb maguk is találhatnak információkat a növényről és a 
lehetséges gyógymódokról, egy úti leírás képében (ld. mellékletek). Mindemellett később X’uul szolgája, Baltazár, 
a Kobold is kecsegtetheti őket a gyógyulás reményével – ő persze hazudik (ld. később).

 Feladatok a ház körül

A vendéglátásért és a kijutásért cserébe a két nő segítséget „kér” vendégeiktől: akadnak itt olyan feladatok, 
melyeket nem könnyű elvégezni. Azt kérik, hogy maradjanak még, élvezzék a vendégszeretetüket, és két napig
legyenek a segítségükre a házkörüli munkákban. Máskülönben nem hajlandóak elárulni azt, hogyan lehet a 
Seidal-erdőn át biztonságosan kijutni innen. Persze, maradhatnának örökre is akár.

Összesen két nap áll rendelkezésükre, amely idő alatt, az egyezség szerint, az alább sorolt feladatokkal 
kell végezniük. Ha kifutnak az időből, lehet, hogy bizonytalan ideig maradniuk kell még, mivel a Vihar egyre 
erősödik majd, lehetetlenné téve az utazást…

A feladatokat már mások is megpróbálták, de nem volt mindenki segítőkész, illetve volt, aki nem 
boldogult velük. Ők… eltávoztak. („Hogy meghaltak-e? Nem tudom biztosan, édeském. De mostanra már minden 
bizonnyal igen.”, „Óó, mi nem voltunk ártalmukra – csak azoknak, akik nekünk is ártani akartak -, legtöbbjük 
magától távozott… de vélhetően a vesztükbe indultak”.)

1. Kigazolni a kertet
A veteményes és gyümölcsös sorai között felütötte a fejét a gaz, nagyon szívós egy fajta, attól kellene 
megszabadulni.

A fekete, tüskés, vérszívó kacsok leginkább az árnyékos, nyirkos helyeken tenyésznek, illetve a tőke körül, 
ahol a talajra vér ömlött ki (itt nyúzzák, kopasztják az állatokat). Egyre újabb kacsok jelennek meg, ráadásul 
gyökerestől kell kiirtani őket, különben gyorsan újra sarjadnak. A feladat nem kimondottan veszélyes (legfeljebb 
kisebb sérüléseket szerezhetnek közben), azonban annál kimerítőbb – ez az a feladat, aminek rendesen nekiállva 
estig biztosan végezhetnek.

2. Favágás
Ki kell vágni egy, a tóparti nádasban növő öreg fát, ami megbetegedett, és veszélyes lehet. Kivágás után fel 
kellene aprítani tűzifának.

Bár első ránézésre élettelennek tűnik, a fa nagyon hasonlít a Seidal erdőben növekvő Vámpírfákra (mivel 
hogy az is ), így a munka koránt sem veszélytelen, különösen alkonyat után. Nehéz munka, napszálltáig csak 
konok kitartással, esetleg összefogással végezhető el. A fa éjjel jelentős mértékben regenerálódik.

Mesélő! A JK ekkor láthat néhány bizarr, a tóval kapcsolatos jelenséget – pl. egy úszó récét leránt valami a víz 
színe alá; vagy bűzös szellő kerekedik a nyugodt tó felől; a nád susogásába nagyon tompán acél csendülése, 
fegyvercsörgés zaja, kürtök hangja és ordítások szövődnek bele, stb. Az Ötödik Tartományi Légió egy 
címerpajzsát megtalálhatják az iszapban.

3. Rendcsinálás a Könyvtárban
Van egy öreg Könyvtár a ház alatt, amiben óriási a fejetlenség – abban kellene összerendezni a polcokon a 
fóliánsokat, könyveket, pergameneket, és valahogyan rendet teremteni közöttük, átlátni a káoszt. A pinceajtó 
kulcsát ideiglenesen megkaphatják.

 A JK találhat egy feljegyzést, amit egy utazó írt, aki megjárta a Seidal erdőt, és eljutott ide…

 A JK találhat egy könyvet, amiben a JK saját gyermekkorát meséli el a könyv írója.

 A JK találhat néhány régi függönyt, fali szőttest, kopott hímzésekkel (rytanni ütközet).
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Egy idő múltán után ráébredhetnek, hogy a Könyvtár rendbetétele még összefogással is teljességgel 
lehetetlen ennyi idő alatt – mindig újabb és újabb irományok kerülnek elő, melyek korábban mintha ott sem lettek 
volna, ráadásul a szövegek nagy része ismeretlen nyelven íródott…

A folyosó hátsó szakaszának falát ráadásul idővel fekete gyökerek törik át, és lassan egyre beljebb 
tekeregnek (pl. egy gyökér épp egy patkány tetemét szipolyozza). A szakaszt be kellene falazni, és a gyökereket 
elpusztítani. A munka halaszthatatlan, és szakértelem (Építészet, Kőműves szakma, törpék előnyben ) nélkül 
nem is valósítható meg tartós eredménnyel. A nők ebben nem tudnak hathatósan segíteni, a Könyvtár azonban 
segít, ha megfelelő módon kutatnak benne…

 A JK találhat egy Építészettel, falazással foglalkozó, kiváló szakkönyvet.

Amennyiben fel akarnák adni a kutatást vagy a feladatokat, úgy a nők biztatják őket, hogy legyenek 
állhatatosak, kitartóak, és keressenek, keressenek… ezek fontos erények errefelé, mert aki keres, az talál.

Mesélő! A Könyvtár szerepe igen fontos! Lényegében az álmodó Uther emlékeit, és így a történet hátterét 
rakhatják itt össze a Játékosok. Ebben persze segítségükre lehetnek a Liget egyéb helyszínei is (pl. a tó, a 
látomások), de alapvetően innen nyerhető a legtöbb tudás. Minél több mozaikdarabkát raknak a helyére, annál 
élénkebbé válnak Uther emlékei is. Jutalmazd a Játékosok erőfeszítéseit, különösen a végjátékban!

Néhány ötlet az emlékek erejének ennek érzékeltetésére, melyeket nem számszerűsítettem:
 a „teremtés” a kezdeti kudarcok után könnyebbé válik a Könyvtárban (pozitív módosítók);
 több hasznos holmira lelhetnek odalent;
 a végjátékban, a végső támadásnál a Mezsgye ereje jobban megnehezíti majd X’uul és szolgái dolgát (pl. 

bizonyos lényeket nem enged be, nehezíti az előrejutásukat, a Sötét Hármak erejét elapasztja, védelmet adhat 
Baltazár hatalomszavai ellen, stb.).

Míg a nappal folyamán a JK-k (jobb esetben) a feladatok végrehajtásával küszködnek, a nők csak ritkán 
ellenőrzik őket, és ilyenkor is nyíltan közelednek. A JK-k gyakorlatilag szabadon cselekedhetnek, 
beszélgethetnek, kutakodhatnak. A két papnő nappal csak ritkán és kevés ideig tartózkodik egyszerre a Tisztáson, 
valamelyikük szinte folyamatosan a szentélyben imádkozik – könnyen kifigyelhető, hogy mindig az erdő egy 
bizonyos pontján tűnnek el (a szentély felé). Amennyiben titokban követik valamelyiküket, úgy láthatják, hogy a 
nők képesek haladni a vámpírfák között is, a Mezsgyén lévő fák mintha észre sem vennék őket.

Napközben Rapsón, a varjú többször is felbukkan a Ligetben, majd eltűnik újra, néha esetleg figyeli a JK-
kat, esetleg genyózik velük egy kicsit.  A varjúnak igazából nincs jelentősége, de paranoid Játékosokat kiválóan 
leköthet..

Első nap – éjjel

Alkonyatkor az éberebb Kalandozóknak úgy tűnhet, mintha valaki vagy valami mozogna a fák sűrűjében, a 
lombok takarásában; alaktalan árny, egy-egy szemvillanásra tűnik csak fel, azonban kétségtelenül a Mezsgyén 
belül van… Ha szólnak az árnyról, a papnők érdemben nem kommentálják a dolgot, bíznak a Liget védelmében –
bár mintha Rissa szája sarkában feltűnne egy talányos mosoly (sikeres Éberség, Lélektan próba). Természetesen 
az Árnyjáró, Jarbon Dor az: figyelemmel kíséri a Ligetben zajló eseményeket, és ekkor ad rejtett jelet Rissának, 
mellyel titkos éjjeli találkára hívja őt.

 A titkos találka

A kiadós vacsora és az egész nap viszontagságai után a JK-k vélhetően kellőképpen fáradtak. Szállásuk az emeleti 
térben lesz, ahol Rissa is alszik – a lány hálórésze egy paravánnal van leválasztva a helyiség többi részétől. Az 
este folyamán már kacérkodhat az egyik JK-val, és folytatja azt, amit már napközben elkezdett – az illetőt 
megpróbálja finoman a befolyása alá vonni.

Éjközép múltával Rissa magára terít egy köntöst és csendben kilopódzik a házból. A Liget szélsői fáit 
elérve az Árnyjáró valósággal a lány árnyékává válik, és holdvilágon csak egy mohos sziklákkal tarkított tisztáson 
– a találka színhelyén – mutatkozik. Ó-kyr nyelven beszélgetnek (Rissa kifaggatja X’uul terveiről), majd 
szeretkeznek, mely során a lány megerősíti a lény mágikus kötelékeket. A légyott összesen egy órát vesz igénybe,



utána az Árnyjáró elhagyja a Ligetet, majd Rissa 
tud róla, hogy megfigyelték), Rissa megpróbálja az egyik J
mágiájával magához láncolja (nem csinál belőle akaratnélküli bábot, csak 
szavatolja!). Éjszaka ezen kívül semmi egyéb nem történik.

Ha a sötét alakról faggatják, Rissa adja a tudatlant.
akkor kénytelen-kelletlen elmeséli, hogy a sötét idegen az ő csatlósa, egy hatásos es
segítsen majd, ha kell. A másik oldal embere volt, de Rissa egyszer csapdába ejtette, és elcsábította 
bájital”), hogy azután beépített ügynökként
kényszerből teszi, de muszáj minden eszközt bevetni, mert az ellenség 
ilyen a JK-k között) pedig biztosítja arról, hogy számára már csakis ő létezik, és hogy a múlt ezen szakasza ezzel 
végleg lezárult, többé nem lesz szüksége a lény szolgálataira. Rissa igen tehetségesen hazudik, 
anyaként a pártját fogja, megérti, és még sajnáltatja is kicsit szegény lányát… 

Rissa információi az Árnyjárótól:
(Ezekről csak akkor beszél a Játékosoknak, ha 

 A Vihart a Sötét Hármak, X’uul mágusai szítjá

 X’uul rengeteg alattvalóját szólította magához a holnap esti rohamhoz.

 X’uul holnap este, a támadás előtt valamilyen nagyszabású dolgot tervez
nem tudni pontosan, mit akar (az alakot öltésén munkálkodik, 
gazdatestként);

 Van valami terve a Rytann tóval is (a múltbéli, gonosz 

 Azt is mondta, hogy „van egy báránybőrbe bújt farkas a nyáj sorai között, aki még talán nem is tudja, 
hogy mi lesz a szerepe” (Yriára és a gonosszá gyalázására célzott)

Mesélő! Ez az utóbbi információ kiválóan alkalmas arra, hogy széthúzást és bizalmatlanságot szítson, és hogy 
mindenki gyanússá válhasson a másik 
nem ismert senkit – ki tudja, hogyan kerültek ide valójában

Második nap – nappal

Másnap késő reggelig sűrű köd üli meg a Liget körüli rémerdőt, és időnként több felől is furcsa zajok szüremlenek 
elő (recsegés-ropogás, kidőlő fák, vonyítások, kántálás, rekedt kürt hangja, stb.). A
beterpeszkedik, de itt sokkal gyengébb, szétoszlatható. A nők aggodalmas pillantásokkal fürkészik az erdőt, és 
noha semmi nem történik, szinte tapintható a veszély… Délelőttre a köd feloszlik.

 Látomások: feltárul a múlt –

A nők megkérik az egyik Kalandozót, hogy 
lehet szem- és fültanúja az egykori rytanni ütközet néhány felvonásának.

A gyanútlan felderítő egyszer csak a forgatag közepébe csöppen
szájú, harci festést viselő, hatalmas ork 
átsuhan a JK-n. Az ezután feltűnő jelenetben szereplő alakok szellemszerűek, kékes villódzások közepette 
jelennek meg és foszlanak szét, az egykori hangok egy része tompán kivehető.
összefüggőek, a perspektíva és a távolság is változik néha,
kyrek és orkok harcosai pusztító kézitusában esnek egymásnak, az öldöklés kaotikus.

Ami a csatajelenetekből leszűrhető:
 A harcoló katonák fehérhajú, magas, jól felszerelt légionáriusok 

 Az orkok többszörös túlerőben vannak, az erdők fái közül egyre többen
fehérre meszelte, hadijelvényeiken egy stilizált bagoly (

majd Rissa is visszaoson a házba. Ha leleplezetlen marad (vagy csak nem 
Rissa megpróbálja az egyik JK-t is elcsábítani az éjjel – elég egyetlen csók, és a
(nem csinál belőle akaratnélküli bábot, csak szerelmet lobbant benne és 

Éjszaka ezen kívül semmi egyéb nem történik.

Rissa adja a tudatlant. Ha esetleg tudtára hozzák az éjjel történteket
kelletlen elmeséli, hogy a sötét idegen az ő csatlósa, egy hatásos eszköz, akit azért tart, hogy 

segítsen majd, ha kell. A másik oldal embere volt, de Rissa egyszer csapdába ejtette, és elcsábította 
ügynökként működjön X’uul seregében. Egyáltalán nincsen ínyére a dolog, 

ől teszi, de muszáj minden eszközt bevetni, mert az ellenség nagyon erős. Újdonsült szerelmét (ha van 
között) pedig biztosítja arról, hogy számára már csakis ő létezik, és hogy a múlt ezen szakasza ezzel 

e a lény szolgálataira. Rissa igen tehetségesen hazudik, 
anyaként a pártját fogja, megérti, és még sajnáltatja is kicsit szegény lányát… 

zekről csak akkor beszél a Játékosoknak, ha direkt faggatják róla!)

mágusai szítják, következő Éjközépkor éri el a csúcspontját.

engeteg alattvalóját szólította magához a holnap esti rohamhoz.

este, a támadás előtt valamilyen nagyszabású dolgot tervez, egy rituálého
(az alakot öltésén munkálkodik, és az egyik JK-t akarja megszerezni 

(a múltbéli, gonosz Irya visszatérését akarja előidézni);

báránybőrbe bújt farkas a nyáj sorai között, aki még talán nem is tudja, 
(Yriára és a gonosszá gyalázására célzott) – de itt akár gondolhatnak egy

információ kiválóan alkalmas arra, hogy széthúzást és bizalmatlanságot szítson, és hogy 
másik szemében! Erre nyugodtan játssz rá! Ne feledjük, egy napja még senki 

ki tudja, hogyan kerültek ide valójában?

Másnap késő reggelig sűrű köd üli meg a Liget körüli rémerdőt, és időnként több felől is furcsa zajok szüremlenek 
ropogás, kidőlő fák, vonyítások, kántálás, rekedt kürt hangja, stb.). A

beterpeszkedik, de itt sokkal gyengébb, szétoszlatható. A nők aggodalmas pillantásokkal fürkészik az erdőt, és 
noha semmi nem történik, szinte tapintható a veszély… Délelőttre a köd feloszlik.

– a rytanni ütközet

, hogy derítsen fel egy kicsit a fák között, a Mezsgyén belül 
ni ütközet néhány felvonásának.

egyszer csak a forgatag közepébe csöppen: a semmiből előbukkanva, egy habzó 
ork ront a JK felé, a csatabárdját lengetve… majd fegyverével egyszerűen 

jelenetben szereplő alakok szellemszerűek, kékes villódzások közepette 
jelennek meg és foszlanak szét, az egykori hangok egy része tompán kivehető. Az egymást követő jelenetek nem 
összefüggőek, a perspektíva és a távolság is változik néha, de az egész nem tart tovább két
kyrek és orkok harcosai pusztító kézitusában esnek egymásnak, az öldöklés kaotikus.

A harcoló katonák fehérhajú, magas, jól felszerelt légionáriusok (kyrek).

őben vannak, az erdők fái közül egyre többen érkeznek. 
e, hadijelvényeiken egy stilizált bagoly (sikeres Intelligencia próba) látható 

Ha leleplezetlen marad (vagy csak nem 
elég egyetlen csók, és a

szerelmet lobbant benne és a lojalitását 

esetleg tudtára hozzák az éjjel történteket, 
zköz, akit azért tart, hogy 

segítsen majd, ha kell. A másik oldal embere volt, de Rissa egyszer csapdába ejtette, és elcsábította („szerelemi 
Egyáltalán nincsen ínyére a dolog, 

erős. Újdonsült szerelmét (ha van 
között) pedig biztosítja arról, hogy számára már csakis ő létezik, és hogy a múlt ezen szakasza ezzel 

e a lény szolgálataira. Rissa igen tehetségesen hazudik, Irya pedig szerető 

csúcspontját.

, egy rituáléhoz készül elő, de még 
t akarja megszerezni 

visszatérését akarja előidézni);

báránybőrbe bújt farkas a nyáj sorai között, aki még talán nem is tudja, 
gondolhatnak egymásra is!

információ kiválóan alkalmas arra, hogy széthúzást és bizalmatlanságot szítson, és hogy 
Ne feledjük, egy napja még senki 

Másnap késő reggelig sűrű köd üli meg a Liget körüli rémerdőt, és időnként több felől is furcsa zajok szüremlenek 
ropogás, kidőlő fák, vonyítások, kántálás, rekedt kürt hangja, stb.). A köd a Ligetbe is 

beterpeszkedik, de itt sokkal gyengébb, szétoszlatható. A nők aggodalmas pillantásokkal fürkészik az erdőt, és 

derítsen fel egy kicsit a fák között, a Mezsgyén belül – a JK ekkor 

semmiből előbukkanva, egy habzó 
a csatabárdját lengetve… majd fegyverével egyszerűen 

jelenetben szereplő alakok szellemszerűek, kékes villódzások közepette 
Az egymást követő jelenetek nem 
tart tovább két-három percnél. A 

érkeznek. Pofájuk
) látható 
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(Hűségesek törzse – Orwellát imádják, a Farkas-szellemet nem tisztelik – bővebben ld. a forrásokat!).

 Van egy harci ék, ami egy dombon halad felfelé, véres utat vágva az orkok között. Megjelenésük félelmet 
parancsoló: mindegyikük két ynevi láb feletti, széles vállú férfi. Mattra edzett, sötét vértet viselnek, 
csataszoknyával, szenvtelen emberi arcot mintázó sisakkal, mellvértjeiken tekergő kimérákkal, vállvasaikon, 
könyökükön méretes tüskékkel (Kyr Pusztító ék). Kyrül harsognak (megjegyezhető, kyr nyelv ismeretében –
Könyvtár – értelmezhető is: „Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”).

 Az iménti alakulat élén, kétkezes, jégből kovácsolt pallost forgatva egy sisak nélküli férfi harcol (Uther).
Mellvértjén egy fekete, ágaskodó unikornis szimbóluma látható, ezüst körbe foglalva (a kyr Harnayn-
Krynn ház címere).

 Az alakulat célja szemlátomást a dombtető, ahol egy kőkör magaslik, amiben fehér köntöst viselő nők állnak 
(tüzet szórnak a fehérhajúakra). Egy kétlábnyi, kékesen izzó kristályszilánk (Níris) mellett pedig egy bíbor 
köntöst viselő, központi nőalak kántál (Irya).

 A Pusztító alakulatra alig hat a villám- és tűzvarázs; leforgácsolódva bár, de elszántan törnek a dombtető felé.

 A túlerő gyakorlatilag felőrli a fehérhajúak seregét (sikeres Hadvezetés képzettségdobás: a haderők 
megoszlásából és a csatatér viszonyaiból az a benyomás, hogy vagy kelepce volt, vagy az orkok számítottak a 
fehérhajúak támadására).

A megfigyelt események leginkább akkor értelmezhetőek, ha a Könyvtárban célirányosan, és 
fegyelmezetten kutakodnak utánuk (ill. Történelemismeret, Kyr-toroni kultúra képzettségek birtokában).
Forrásokat is találhatnak, a megfelelő fogalmak után kutakodva (pl. Uther családi címere, a légió lobogója, Níris 
kőköre, az orkok címere). A fentieken túl újabb fontos adalék, hogy a látomás szemtanúja a tudatába kerül annak, 
hogy a vízióban látott domb és kőkör valójában a tisztással és a házikóval esik egybe.

 Napfogyatkozás – támadás a Liget ellen

Déltájt, ebéd közben a Ligetben megváltoznak a fényviszonyok: szürkülnek a fények, majd fokozatosan alkonyi 
homály uralkodik el, mert a Nap elé fokozatosan sötét korong úszik. A haragosszöld lombok vészjóslóan 
susognak, ahogyan a feltámadó szél rázza a fák ágait. Halálvarjak csapatai lepik el a környező fákat és a házikót, 
majd fekete, vérszívó gyökerek kígyóznak be az egészséges fák közé, és minden élőlényre rátekerednek, amit csak 
érnek. Ezután, a köddel együtt felbukkannak az első holtak is. A Mezsgye nagyon sokukat visszatartja, legyengíti, 
vagy el is pusztítja, de hamar nyilvánvaló lesz, hogy a védelme önmagában nem lesz elegendő...

Irya nem sokat tehet, imáiba mélyed és sürgeti a Kalandozókat, hogy mielőbb kerítsék elő Rissát (aki 
jelenleg a Szentélyben, transzba esve imádkozik). A csapatnak itt aktívan be kell avatkoznia a harcba, ám ennél is 
fontosabb, hogy idejében előkerítsék a fiatal lányt, és a tudtára hozzák a vészhelyzetet! A visszafelé vezető 
úton az Árnyjáró már a közelben rejtőzik, és a távolból védelmezi a lányt, biztosítja az útját (pl. a sűrűből 
elővágódó dobópenge; már lemészárolt ellenfelek), de nyílt színen nem mutatkozik.

Ha Rissa idejében visszaérkezik, a Liget komoly veszteségek nélkül megússza a támadást. A lány előbb 
Tűzvarázslatokkal támad, majd később letérdepel, pár körre mély imádságba mélyed (eközben védelmezni kell!), 
és öntudatlanul is a Níris erejéhez nyúl: alakja felragyog, a Mezsgye aranyszínben feldereng, majd Rissa testéből 
napfény sugárzik szét minden irányban. A fénycsapás elpusztítja a Ligetbe betörő élőholtakat, elkergeti az egyéb 
támadókat, elszárítja a vérszívó gyökereket. Ezt követően a lány elájul a kimerültségtől.

Mesélő! A fenti jelenet példázza, hogy a Liget védelmének pillére Rissa – ha eddig az elveszejtésén töprengtek 
volna, akkor ez megfontolásra késztetheti a JK-kat. A szükség órájában Uther a lány segítségére bocsátotta a 
Níris erejének egy részét: voltaképpen Rissán, mint csatornán keresztül használta azt. Bár sikerrel járt, a 
Mana egy részét a fenntartott illúziókból és varázslatokból kellett elvonnia – ennek eredménye, hogy a 
Mezsgye több tízlábnyit véglegesen visszaszorult, az épületen kisebb repedések jelentek meg, a kert egy része 
kiszáradt, a varázslatos lények egy része eltűnt – az őket alkotó Mana a pedig visszaszivárgott a Kristályba.
Érzékenyebb varázshasználók idegen akarat jelenlétét is érezhetik.

A támadás után a Napot takaró korong nem mozdul el teljesen az égitest elől: a történet további részében végig 
félig takarásban tartja azt, baljós fényviszonyokat eredményezve a Ligetben.

A támadás után Rissa még gyengélkedik egy ideig, így Irya fohászkodik a Szentélyben, hisz pártfogójuk 
segedelme most mindennél fontosabb. Irya régi, gonosz énje nyilvánul meg akkor, amikor az eddigi szokásaikkal 
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szakítva, mindenki előtt titokban élő áldozatot (állat) mutat be Orwella oltárán… Ez az első komolyabb lépés 
újbóli sötétté válásának útján.

Irya sötétté gyalázatása

A felfordulás során Irya megsérül a karján: egy sötét tüske fúródik a húsába, amelyet nem képes eltávolítani. A 
seb, bár nem fertőződik el, gyógyulni sem képes; innentől kezdve a tövis folyamatosan csepegteti Iryába az 
Elátkozott Vidék esszenciáját. A seb voltaképpen szimbolikus, az Elátkozott Vidék befolyását hivatott 
megjeleníteni. Addig nem is lenne gyógyítható, míg Irya jelleme meg nem változik – ez azonban képtelenség, a 
nő sorsa meg van pecsételve. Ha érdeklődnek hogyléte felől, sérülését potomságként tünteti fel, amiről majd maga 
gondoskodik. Kevéssel az összecsapás után már kötés fedi a karját.

Mesélő! Innentől kezdve Irya jellemében fokozatosan egykori énje (a Nírisi Főpapnőé) kezd dominálni. Az 
Elátkozott Vidék így vonja befolyása alá egykori alattvalóját: minthogy Irya élete utolsó pillanatáig velejéig 
romlott volt, és jelen alakjában nem is Uther álmának direkt megtestesülése, hanem csupán Rissa vágyódása 
hívta életre, a jóvá válás eszméjét sem hordozza oly mélyen, mint lánya. Az Elátkozott Vidék így talál kiskaput 
a Liget belsejébe. Irya emlékekkel és mágikus hatalommal továbbra sem rendelkezik, azonban szívében 
vágyódás kél, hogy az legyen, aki egykor volt, és újra testet ölthessen (lásd este!). Miután az Elátkozott Vidék 
belécsepegtette esszenciáját, X’uul képes őt elérni sugallatok útján. Irya először csak tétován viselkedik, 
gyakran elmereng, összezavarodik, tekintete a tavacskán időzik, alkalmanként mintha magában beszélne –
majd sötét énjének erősödtével a JK-k elveszejtésén kezd munkálkodni: ez főképp este nyilvánul majd meg, 
amikor csellel X’uul kezére próbálja játszani őket. Innentől fogva többször kap sugallatokat X’uultól.

 Baltazár színre lép

Az iménti támadás célja a Liget védelmének próbára tétele mellett az is volt, hogy a zűrzavart és meggyengült 
védelmet kihasználva X’uul egyik leghasznosabb szolgája, a gonosz Kobold, Baltazár a Mezsgyén belülre 
juthasson. A támadás után a Könyvtárban rejtőzik, és az első adandó alkalommal fel is fedi magát az ide 
látogató JK-k előtt. Baltazár célja az, hogy a csapatban széthúzást keltsen, a Játékosokba kétkedést plántáljon, és 
X’uul oldalára állítsa őket. Ha sikerülne megnyernie valamelyiküket, akkor az adott JK-t belső ügynökként 
használván belülről zülleszthetné szét a védelmet. Lehetősége szerint a leggonoszabb, legaljasabb, legkönnyebben 
befolyásolható (pl. alacsony Asztrál értékű) JK-kal tesz próbát először; hazugságaival, féligazságaival főként 
Orwella ellen apellál – mondókáját megfelelően tálalva Baltazár igen meggyőző lehet!

 Mit gondolnak, mennyi idejük lehet még hátra? X’uul Nagyúr hatalmas seregek ura, mindenképpen 
győzedelmeskedik – a kérdés csak az, hogy ők a végső pillanatban melyik oldalon állnak majd? A vesztesek 
sorsa a bukás! Ez az iménti csak ízelítő volt… Ha segítenek, szabadon eltávozhatnak majd, sőt, jutalomban is 
részesülhetnek, X’uul Nagyúr bőkezű, és nem felejti el a neki tett szívességeket.

 Az iménti támadás csak arra volt jó, hogy ő most bejuthasson ide egy kis időre, és szót válthasson a JK-kal –
de az ideje fogytán!

 Kicsoda X’uul? Az itteniek ellenfele, a Gonosz Korbácsa, egyedül neki lehet elég hatalma és esélye, hogy 
elpusztítsa ezt a báránybőrbe bújtatott fertelmet itt. Azért küldték egykoron, hogy számolja fel az 
orwellánusok rémuralmát, és hódítsa vissza a Ligetet, kipurgálván a kígyófészket! (Többet nem árulhat el, 
X’uul nem is hagyja, hogy szolgája róla fecsegjen! Ha Baltazár fecsegne, X’uul egy kicsit megszorongatja a 
távolból.)

 A nők a Kitaszítottat imádják – azt az istent, akinek köszönhetően ez az egész vidék ilyenné lett. Milliónyi 
halál tapad már a hívei kezéhez. A pyarroniták nem véletlenül tanítják róla azt, amit! Higgyenek a 
neveltetésükben, az erkölcseikben! A Gonosz számtalan arcot ölthet, ne hagyják, hogy a mézes-mázas szavak 
megtévesszék őket! A kedves mosolyok mögött gyilkos szándék rejtezik…

 Még hogy a gonosz jóvá válhat? Hahaha… Hát adna Orwella hatalmat egy megtért papnőjének? A 
Kitaszította oltára ebben a pillanatban is vértől vöröslik! Nekik is ez lesz a sorsuk!

 Számtalan bajnok járt már itt korábban, csontjaik ott fehérlenek a tó mélyén, az orwellánusok velük is 
végeztek, miután elérték, amit akartak. Nézzék csak meg a tóban! Azt hiszik, ez az egész most játszódik le 
először? A Liget védelmét fenntartani nagyon sok energiába kerül, és az orwellánusoknak nincsen ehhez elég 
ereje önmagában – mit gondolnak, honnan szerzik majd az ehhez szükséges erőt? Adott itt pár életerős 
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ember, akiknek lelkeit feláldozván újra meghosszabbíthatnák a varázslataikat… Ahogy tették ezt már 
számtalanszor.

 Hát nem látták, ahogyan az ártatlan állatok lelkeit bekebelezte a lány varázslata? Így járnak ők is…

 Hogy miért öldösték X’uul szolgái is a Liget lényeit? Ez háború, a védelem pedig a lelkekből táplálkozik –
minél kevesebb van a Ligetben, az orwellánusok annál kevesebb erőt tudnak felhasználni. Ebbe pedig a JK-k
is beletartoznak…

 Mit kell tenniük? A Liget védelmének alapja egy mágikus rejtekajtó mögött lapul – nem tudja, mi van 
mögötte, csak annyit, hogy az a hatalom forrása. A zárja csakis egyféleképpen nyitható: egy Kulccsal, 
amelyet az orwellánusok rejtegetnek valahol. Azt a Kulcsot kell megtalálniuk, elvenniük a nőktől, majd 
átadni neki. A kulcs valahol a házban lehet, talán a padláson. Szerezzék meg a Kulcsot, bármi áron!

 Esetleg tegyék ártalmatlanná a lányt… (Baltazáron látszik, hogy tart tőle).

 Ha valamelyik Játékos szenved a Végzet Gyümölcsének átkától: hát milyen barát az, aki ezt hagyja? A 
nők megtehetnék, hát miért nem segítenek rajta? X’uul Nagyúrnak hatalmában áll, és a JK segítségéért 
cserébe bizonyosan meg is teszi ezt a kis szívességet. Gondolja meg, már alig egy napja lehet csak hátra… 
Segítsége jeléül egy zacskónyi fekete magvat ad a JK-nak: ezeket kell elvetnie, a mágikus talajban 
hamarabb sarjad majd, mint egyéb körülmények között. Nevelgetni kell, majd a terméséből elkészíteni az 
átok ellenszerét (az ellenszer receptjét ígérete szerint később adná oda, a kifejlett növény nedvét és termését 
kell felhasználni hozzá).

A Fekete Magvakról

Mesélő! Baltazár természetesen hazudik, esze ágában sincs az átok gyógyításával törődni. A magvak X’uul sötét 
céljainak elérését szolgálják csupán, mivel valójában a Ligeten kívül tenyésző vámpírfák magvai – azzal a 
különbséggel, hogy mágikusak, és nagyobb hatalmúak, mint a vadonban növekvő társaikéi. Legtöbb esetben a 
sötét fák nem képesek a Mezsgyén átjutni és tartósan fennmaradni, azonban ha valaki megfelelő módon ülteti 
el és gondozza őket, az már egészen más dolog…

Baltazár útmutató tekercse szerint a magvakat a Liget középpontjától nem messze, lehetőleg valamilyen 
árnyas, nyirkos helyre kell elásni (pl. a Könyvtárban), majd gondosan megöntözni. A magok mellé jó, ha valami 
tápanyag is kerül – egy kisebb állat éppen megfelelő… Van egy rövid varázsmondóka, amit ezután rájuk kell 
olvasni (értelmetlennek tűnő szavak), majd hagyni, hadd fejlődjenek. Vigyázzanak, az orwellánusok rá ne 
jöjjenek!

Elvetésük után a magvak csakhamar kicsíráznak, majd két óra múlva apró, ártalmatlannak tetsző 
növénykék dugják elő hajtásaikat a föld alól. A növények innentől bámulatos gyorsasággal fejlődnek, előbb 
cserjévé, majd pedig fává gyarapodnak. Félóránként egy ynevi lábnyit sarjadnak, majd kúszó kacsaikkal újabb 
magoncokat nemzenek. A kikeléstől számított két óra múlva már egy emberre is veszélyt jelenthetnek, és 
jelentenek is – megpróbálnak körülfonni és kiszipolyozni minden élőlényt, ami a közelükbe kerül. Ha a ház 
közelében vannak, akkor gyökereikkel aláássák az alapokat, kacsaikkal megroppantják a gerendázatot, és 
összeomlasztják a Ligetet védők menedékét.

Szövetség Baltazárral

Amennyiben hisznek a Koboldnak, és mellé állnak, úgy Rissával és Iryával összetűzésre kerülhet sor. Ha megölik 
a fiatal lányt, a Kobold azonnal ott terem, féktelenül boldog, és a Szent Jelképben csakhamar megtalálja a 
Kulcsot is. Ahogy teheti, a Kulccsal együtt elszelel, a Liget védelme pedig azután kártyavárként omlik össze az 
érkező kreatúrák támadása alatt. X’uul ezúttal már mindent bevet, a Sötét Hármak is tiszteletüket teszik a 
Ligetben, ha a szükség úgy hozza… Vége.

Ha csak ártalmatlanná teszik a lányt (ájulat, megkötözés, méreg, stb.), Baltazár egy forgószél képében 
akkor is megjelenik, és tüstént megpróbál végezni Rissával. Ha fel akarják tartóztatni, vagy szándékáról 
lebeszélni, úgy hamar elveszíti a türelmét, és az akadályozói ellen fordul: Hatalomszavai és a Boszorkánymesteri 
mágiában való jártassága halálos ellenféllé teszik (ld. képességeiről a mellékletben olvashatsz).

Amennyiben végeznek a Kobolddal, úgy a nők undorodva vetik a lény tetemét a fák közé, ahol sötét 
indák fonódnak köré, és vonszolják el a vadonba. 

Ha valahogyan foglyul ejtik Baltazárt, akkor páni félelem lesz úrrá rajta: mielőtt még bármi igazán 
lényegeset is elköphetne, X’uul messziről végez haszontalan szolgájával: a Kobold torkából fekete, tüskés 
gyökerek türemkednek elő és tüstént megölik őt.
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 Újabb látomások: Uther végzete

Mesélő! Intézd úgy, hogy valamelyik JK szemtanúja legyen az alábbiaknak. Ehhez a fasor környékén kell 
tartózkodnia, ahol valami (pl. egy visszafelé lejátszódó jelenet, hátrafelé röpülő madár, rekedt kürtszó, stb.) 
felkelti a figyelmét. A vidéken gyülekező mágikus vihar egyre erősebben érezteti hatását, borzolja a 
Manahálót, és egy újabb időablakokat nyit fel.

Az idő szövete ezúttal egy tisztáson hasad fel, hogy láttatni engedje az egykor történteket. A látomásnak helyet 
adó tisztás a jelenlegi Mezsgye határain kívül helyezkedik el (ahol előző éjjel Rissa találkozott az Árnyjáróval). A 
korábban már látott harc egy újabb részletének lehetnek szemtanúi. Ezúttal egy dombtető látható, melynek 
homlokát koronaként ékíti a rajta magasodó kövek köre. A kőkörön kívül elesettek százai, orkok és fehérhajúak 
egyaránt; a dombtetőn már csak maroknyi sötétpáncélos kolosszus vagdalkozik, orkok tucatjainak gyűrűjében. Az 
élen harcoló, unikornis címeres alak égnek emeli kardját, majd elüvölti magát: „Ar’wynn!”.

Páncélját türkizkék erek futják be, végigkacskaringóznak egész testén, majd szemeiben vetnek lobot. Az 
óriás ereje mintha megsokszorozódna, kiveti magát emberei köréből, és maga tör a Kristály irányába – senki nem 
képes útját állni. A bíbor tógás nő fölé magasodik, és pallosával oly hatalmasat sújt rá, hogy a kard csak a nő 
mögötti Kristályban állapodik meg. Ebben a pillanatban éri őt hátulról a végzetes csapás, méghozzá egyik saját 
embere fegyverétől (címer!) – majd néhány szívdobbanás múlva a Kristályból vakító kék energia robban ki, 
mindenkin és mindenen átsöpörve…

A látottak értelmezéséhez ismét csak a Könyvtár adhatja a legtöbb segítséget:
 Az „Ar’wynn” ó-kyr kifejezés, jelentése „Társ a végben”. Ezzel a csataszóval csak a leghatalmasabb 

Pusztítók éltek az Ötödkori Kyriában. (Lásd a források között!)

 A vezért hátba támadó alak címere egy kardokkal hadakozó oroszlán stilizált képe: ez a kyr Ulreynn nemesi 
ház címere, amelynek egy tagja, Xargish Ulrich Ulreynn („X’uul”) részt vett a Rytann erdőben zajló 
ütközetben, méghozzá hadnagyi rangban. (Lásd a források között! A mozaikszót ne kösd a Játékosok orrára!)

Második nap - éjjel

 Újabb feladatok

Az alkony beköszöntével a Vihar egyre vészjóslóbb formát ölt, a beteges, zöld színű villámoktól terhes fellegek 
mind közelebb úsznak a Ligethez. Ahogy Iryában szárba szökken egykori gonoszsága, úgy válik egyre 
határozottabbá és eltökéltebbé. Rissa viszont épp ellenkezőképp viselkedik – a nyomás nőttével bizonytalanná, 
hezitálóvá válik, talán fiatal korából származó tapasztalatlansága ütközik ki rajta. Hajlamos lesz anyja tanácsaira 
hallgatni, az irányítást egyre jobban Irya kezébe helyezi. Irya mostanra már tisztán hallja a hívó szót, és világossá 
válik számára, hogy egykori maradványai, és velük együtt a lelke a Rytann-tó mélyén nyugszanak, a feltámadásra 
várva – a Mágikus Vihar erejének köszönhetően erre sor is kerülhet… Mielőtt terve végrehajtásának nekilát, mit 
sem sejtő lányát a Szentélybe küldi, imádkozni.

Irya érzi, hogy elérkezett az idő, és alkalmas ahhoz, hogy megidézhesse egykori lelkét. X’uul 
sugallatainak engedve lepaktál az egykori áruló hadnaggyal, és engedelmet fogad neki. Amaz elhiteti vele, hogy 
képes visszaadni neki egykori életét. Ehhez csak a maradványait, és a bennük rekedt lelket kell elérnie valahogy a 
tó mélyén… Irya belátja, hogy visszatérte után a Níris közelébe csak úgy kerülhet újra, ha az erősebb oldalra áll, 
szövetségesként. X’uul természetesen hatalmat ígér neki, cserébe pedig annyit kér, hogy csalja a kelepcéjébe 
legalább az egyik Kalandozót…

Alkonyat után nem sokkal Irya összehívja a Kalandozókat, és a munkáik eddigi állásától függetlenül 
újabb feladatokat jelöl ki számukra (ld. alább). A felderítésre mindenképpen egy embert jelöl ki, a tavi őrjárathoz 
egy-kettőt, a többieket pedig a Könyvtárban való kutakodásra buzdítja (hogy addig se lábatlankodjanak).
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 1. Felderítés

Irya azt a JK-t szemeli ki erre a feladatra, amelyik szerelmes Rissába (ha van ilyen). Elmondja, hogy érzi, X’uul 
valami cselre készül, valamire, amire nem tudnak felkészülni, mert X’uul soha nem gyűjtött még össze ennyi erőt. 
Rapsónnak köszönhetően tudja, hogy X’uul a Feneketlen Kútnál fog tanácsot ülni. Ezt kell kifürkészni.

Segítségképpen ad egy varázsitalt, amely felhajtása után legalább két (valójában 2d3) órán át
láthatatlanná teszi alkalmazóját a Vámpírfák előtt. Emellett ad egy varázsgyűrűt is, amelyet, ha viselője aktivál, 
rövid időre nem tudnak a közelébe férkőzni a kisebb erejű élőholtak (a gyűrű többször is használható, 2d6+6 
körre 3 lábnyi teret biztosít a tudattal nem rendelkező élőholtakkal szemben; de csak addig létezik, amíg 
létrehozója, azaz Irya él!).

A Kutat meg fogja találni, majd Rapsón mutatja az utat, nem kell aggódnia… 

A Feneketlen Kút és a kelepce

A megadott hely jócskán kívül esik a Mezsgyén, de Rapsón segítségével negyedóra alatt, óvatosan haladva is 
elérhető. A Vámpírfák valóban nem reagálnak, Rapsón pedig ügyesen manőverez a veszélyek között, így alig egy-
két bestia vagy élőholt kerül csak a felderítő útjába (Szerencse-dobás).

A Feneketlen Kút egy tisztáson, falromok és nagyobb, faragott kőtömbök között áll. Egy fölötte futó
gerendán pedig a tehetetlen Rissa lóg, megkötözve… A tisztáson, a kút körül nem mutatkozik senki. A kút fölött 
lógó lány valójában egy hatysa, alakváltó élőhalott.

Amennyiben a JK a fogoly segítségére siet, az élőhalott egy alkalmas pillanatban rátámad, és foglyul 
próbálja ejteni. A Feneketlen Kútból két körön belül két másik társa érkezik, hogy segítsen neki.

Ha a Játékos csapdát sejt, és nem mutatkozik (jól teszi!), vagy idejében visszafordul, úgy Rapsón válik 
az árulójává: a megfelelő pillanatban károgva elárulja a kútból vagy a környékről felbukkanó élőholtaknak a a 
felderítő leshelyét. Innentől kezdve pedig egy élethalál hajsza veheti kezdetét, a Mezsgye biztonságáig…

Amennyiben az élőholtaknak sikerül a Kalandozót foglyul ejteni, úgy gúzsba kötik és fellógatják a 
Feneketlen Kút fölé. A mélységben suttogás kél, majd egyre erősödik, sötét párák szállnak fel, az őrjítő sugallatok 
és a fokozódó félelem lassan megbomlasztják a szerencsétlen elméjét (negyedóránként Asztrál-próba, vétéskor -1 
Asztrál). Éjközépkor a Kútból egy alaktalan, sötét árny formájában kiemelkedik maga X’uul, felfalja a fogoly 
lelkét, elbitorolja a testet, majd a Liget felé veszi útját… Legfeljebb Éjközépig van lehetőség a JK megmentésére.

Alakváltó a Ligetnél

Amennyiben a kelepce bezárul, és X’uul szolgái foglyul ejtik a JK-t, úgy a hatysák közül az egyik magára ölti a
JK alakját, és megindul a Liget felé. Mivel a Mezsgyén belépni képtelen, ezért valahogyan megpróbálja felkelteni 
az egyikük figyelmét, pl. sérültnek tettetvén magát a védelmen kívülre próbálja csalni egy társát, hogy ott
végezzen vele.

Mesélő! Amíg az alakváltó le nem lepleződik, a teremtményt mindenképpen az adott Játékos játssza el, így 
négyszemközt tisztázd vele a helyzetet röviden! Ha lehet, a Kútnál játszódó történéseknek se legyen más 
Játékos fültanúja.

 2. Őrjárat a Rytann-tónál

Ahhoz, hogy Irya, Níris egykori főpapnője újjáéledhessen, hozzá kell férnie a tó mélyén nyugvó maradványaihoz, 
pontosabban az egykori Szent Jelképéhez, mely végzete óta őrzi a nő lelkét. Minthogy ő maga nem képes a víz 
mélyére alászállni, a Kalandozók közül próbál meg valakit rávenni a feladatra. A mágikus Vihar fokozódó 
erejének köszönhetően lelke valóban testet találhat magának, de nem egészen úgy, ahogyan azt Irya gondolja: 
reményei és X’uul ígérete szerint lelke megszállná az egyik JK-t, ehelyett azonban egykori csontjaiba zárva 
elevenedik meg, egyfajta lesath képében. „Apró malőr”; azonban egykori varázs- és pszionikus erejének egy része 
már így is a birtokában lesz.

Az egyik JK feladata, hogy őrjáratozzon a tó körül. Irya elmeséli, hogy a tóban időnként feltűnnek a régmúlt 
emlékei, így járjon nyitott szemmel: előkerülhetnek olyan tárgyak, melyeknek nagy hasznát vehetik a Liget 
védelmekor – ha ilyet találnának, ne habozzanak azonnal felhozni a víz mélyéről! A tó nem veszélyes, hiszen a 
Mezsgye oltalmazza…
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Az őrjárat jó ideig eseménytelen, legfeljebb a múlt egy-két kisebb eseménye bukkanhat fel víziók 
formájában. Kellő éberséggel azonban felfigyelhetnek Uther egykori, jégből kovácsolt kardjára („Féregirtó”, a 
víziókból ismerős lehet), valamint egy nyakláncra is. Mindkét tárgy tompa fényt sugároz magából, ahhoz, hogy 
jobban szemügyre lehessen őket venni, alá kell merülni a sötét vízbe. Amint valaki megpróbálja kihalászni az 
amulettet, annak élesre fent pereme felsérti a kézét, és a Kígyószívre vér kerül…

A Szent Jelképben raboskodó lélek az éjszaka beköszöntével újra öntudatra ébred, és amint vér érinti a 
Kígyószívet, a lélek kiszabadul. A koponya szemgödreiben fény lobban: nyakláncból a lélek az egykori koponyába 
költözik, mivel a papnő hajdani porhüvelyéből ennyi maradt meg mindösszesen. Az így keletkezett kreatúra 
egyetlen szilárd és igazán sebezhető pontja a lelket tartalmazó koponya – a többi fantazma, elmosódott 
ködfoszlány csupán. Harcba csak akkor bocsátkozik, ha akadályozzák, vagy védekezésre kényszerítik – mágikus 
hatalmát főként lánya ellen tartogatja. A Mezsgyén belüli földet mielőbb el akarja hagyni, mivel az jelentősen 
gyengíti és zavarja őt.

1. Első dolga, hogy káprázatként létező párját elpusztítsa: két Irya nem létezhet egyszerre. Így a ház felé 
indul, Irya ellen – a nő nem ellenfél neki. „Halála” után az asszony kékes energia formájában a földbe távozik.

2. Az új porhüvely. A kreatúra ezután kiszemeli az egyik (gyengébb Mentális védelemmel rendelkező) JK-t, és 
Parancsvarázst mond rá: „Kövess engedelmesen!”. A varázslat, ha sikerül, Irya egykori hatalmának köszönhetően 
jó pár percig kitart; ha kell, a fantom szétzúzhatja a JK Mentális Pajzsait is, hogy azután szükség szerint bármikor 
megújíthassa a hatást. Az illetőt szánja leendő porhüvelyének, amit (reményei szerint X’uul közbenjárásával) 
elfoglal, ha lesz rá egy kis ideje, hogy ezzel foglalkozzon.

3. A leszámolás. A főpapnő harmadik teendője az, hogy leszámoljon lányával, így állván bosszút annak 
hitehagyásáért, és egykori árulásáért. "A hitehagyott árulónak pusztulnia kell, saját vérem idézett szégyent a 
fejemre!”

A Szentély felé veszi az útját (nyomában engedelmes szolgájával), és ha nem avatkoznak közbe, a 
varázspárbaj során el is pusztítja Rissát. Mivel a Szentély mostanra már a Mezsgyén kívül esik (ld. korábban, 2. 
nap dél), így a lesath hatalma sem korlátozódik annyira. Ha a helyzet úgy kívánja, akkor Jarbon Dor színt vall, és 
Rissa segítségére siet, ezzel pár körig elodázhatja a lány végzetét, de Irya végül őt is semlegesíti.

Ezek után már alaposan legyengül, így távozik, és áldozatot mutat be Orwellának; ezután, a Ligetet 
ostromló erők sorai között ő is feltűnik, ezúttal már teljes hatalmának birtokában.

Mesélő! Uther kardja hatásos fegyver az egykori főpapnő ellen: a kardot meglátván szemlátomást félelem lesz 
úrrá rajta, hiszen jól emlékszik még a pengére, mely egykoron végzett vele. Uther kardját nyugodtan tápold fel: 
pl. jelentős harcérték bónuszok, immunitás a félelem alapú vagy életerőt manipuláló mágiák ellen, 
fagysebzéssel is rendelkezik, mágiarezisztenciát ad, stb. A fantom ellen hatásosak lehetnek a Mágikus Tűz 
különböző formái, az Életerőt elvonó mágiák is. Nem feltétlen kell elpusztítaniuk – az is elég, ha kellően 
legyengítik, így a lesath inkább menekülőre fogja, mivel így már nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy 
lányával megmérkőzzön.

Tipp: Ha nagyon rosszul áll a szénájuk, és mindenképpen meg akarják állítani a főpapnőt, akkor segítségképpen 
bedobhatod Jarbon-Dort, az Árnyjárót, vagy alternatívaként az is lehetséges, hogy a férfi látja, hogy baj van, 
és elhozza Rissát segítségül.
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 Végjáték: a Liget ostroma

A végjáték előtt a Játékosoknak lehet még egy kis idejük, hogy összerakják a részleteket, rendezzék megtépázott 
soraikat, gyógyuljanak egy kicsit (gyógyital, Rissa) és felkészüljenek valamelyest a bekövetkező támadásra.
 Ha korábban kérték őt, akkor most Rissa, a bizalma jeléül (hisz a „jóvá válás” munkálkodik benne) odaadhatja 

a Végzet Gyümölcse elleni ellenszert, ami meggyógyítja a Játékos(oka)t. Ez a csapat és a lány között kialakult 
viszonyon is múlik!

 Amennyiben elvetették őket, úgy mostanra problémát okozhatnak a Fekete Magvak.

Legkésőbb Éjközépre a Vihar már teljes erejében tombol, a sötét felhők hasában gigászi arc (X’uul) 
formálódik, és bömbölő szélvihart okád a Tisztásra. A Mezsgye előbb egyre erősebb fénnyel dereng, majd jól 
láthatóan sápad, míg végül megadja magát – a Ligetet pedig elözönlik X’uul szörnyetegei. A JK-k jól teszik, ha 
visszavonulnak valami jól védhető helyre.

Mesélő! A harci jelenetet és az ellenfelek erősségét igazítsd a csapatod erejéhez és „harci kedvéhez”, valamint a 
Mezsgye jelenlegi erejéhez, Uther emlékezőképességéhez, vagyis ahhoz hogy a JK-k mennyi tudásra tettek szert 
a múlttal kapcsolatban! Előbb most is a kisebb hatalmú ellenfelek érkeznek, majd a második hullámban már 
jöhet Vámpír és varázsolni képes élőhalott is, esetleg egy-két Árnyjáró is. Baltazár (ha meghalt, úgy élőholt 
formában) is biztosan felbukkan. Itt van lehetőségük bizonyítani, hogy lojálisak a Ligethez (ha eddig nem is 
lettek volna azok), és kisebb sikereket is elkönyvelhetnek – azonban arra idővel rá kell ébredjenek, hogy a 
Halott Föld rohama feltartóztathatatlan…

 Rissa a házban imádkozik, és minden erejével azon van, hogy a Mezsgye maradékának erejét legalább a házra 
megpróbálja kiterjeszteni – ennek sikere a lány védelmének biztosításán, illetve folyamatos Akaraterő-próbáin 
múlik, valamint azon, hogy Uther lovag mennyi emlékét szerezte vissza eddig. A lány az Őrző Aura papi 
varázslat egy hatékonyabb változatát idézi meg.

 Jarbon-Dor a védők segítségére érkezik, ezzel nyíltan színt vallva X’uul előtt. Az Árnyjáró hathatós segítség
lehet a támadók feltartóztatásában, különösen, ha a népe tagjai elleni harcra kerül a sor.

 Irány a Könyvtár!

Akármilyen hősiesek is, egy pont után Rissa már nem tudja tovább fenntartani a védelmet. Egyetlen esélyük van 
csupán: a Könyvtár, és a mélyén lapuló Forrás – el kell jutniuk odáig. A ház környéke ekkorra azonban már 
hemzseg a támadóktól, így az ajtótól a Könyvtárig vezető rövidke távolság valójában egy igen halálos 
vesszőfutást jelent. Jarbon-Dort elnyeli a csata forgataga.

A Könyvtárban Baltazár (vagy az élőholt Baltazár) várja még a menekülőket. Először meglepetésből 
Rissát semlegesíti (lehetőleg ne ölje meg azonnal…), majd megpróbálja megölni, és a nyakából megszerezni az 
amulettet. Ha akadályozzák ebben, azonnal a JK-k ellen fordul. Mivel a Níris Kristályhoz közeli Könyvtár 
finoman szólva nem ideális terep a számára, a Könyvtár maga „segítségére” lehet a Kalandozóknak, pl. kisebb-
nagyobb véletlenek formájában.

Mesélő! Akár életben marad eddigre Rissa, akár nem, a Kalandozók biztonságot csakis a Könyvtárban, a 
Kristály viszonylagos közelségében lelhetnek. A csapóajtó kinyitása továbbra is csak a Kulcs (Rissa Szent 
Jelképe) birtokában lehetséges. Ha a történet úgy alakul, hogy a lány valamikor haldoklik, és az ellenséges 
viszony nem indokolja az ellenkezőjét, átadhatja a jelképét valamelyik Játékosnak, utalva a csapóajtóra.

 A Níris termében: a lehetséges végkifejletek 

Hogy hogyan zárul az utolsó támadás kimenetele, az nagyban függ a Játékosok eddigi teljesítményétől. X’uul 
testet öltése és/vagy a Nírisi Főpapnő visszatérte esetén jelentősen csökken a túlélésük esélye. Az alábbiakban 
röviden és ötletszerűen bemutatásra kerül néhány lehetséges végkifejletet.
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A csapóajtó alatti tér vakító, kékes-fehéres fényáradatban úszik, semmit nem lehet kivenni a túlnan 
húzódó dolgokból. Nincs más hátra, bele kell vetniük magukat a fényözönbe. A Kristály Terme egy földalatti, 
gyökerekkel átszőtt kaverna húzódik, a közepén álló kövek csorba fogak koszorújaként övezik a háromlábnyi, 
kékes fényben derengő Níris Kristályt. A falakat (ahol épp nem gyökerek futják be) Uther egykori Pusztítóinak 
vértjei, a Griff Légió hadijelvényei és pajzsai borítják egybefüggően.

I. Ha Rissa életben marad, és X’uul sem öltött testet

A Kristályban lakozó kyr öntudatánál van. Miután Rissa a segítségét kéri és megérinti a felületét, a Kristály 
visszaveszi az energiát, amiből életre hívta, és lassan magába szippantja őt. Ahhoz, hogy a kőkör környékét 
megtisztíthassa a tenyésző gonosztól, a Kristálynak minden erejére szüksége van. Feloldódik minden, amit a lovag 
megálmodott, és az illúzión felülemelkedik a managóc nyers ereje. Az illúziók letűntével a csapat már a felszínen, 
a korábbi víziókban látott dombtetőn találja magát, a Tisztásnak, Ligetnek, háznak nyoma sincsen. A kőkör és a 
Kristály körül pedig hemzsegnek az Elátkozott Vidék kreatúrái, a Halott Föld szemlátomást kezdi bekebelezni a 
vidéket.

Mielőtt Uther felszabadítaná Níris erejét, még arra kéri a Kalandozók egyikét, hogy szabadítsák őt ki a 
Kristályból – egykori pallosa, a Féregirtó éppen megfelelhet erre a feladatra. Ha egyikük megérinti a Kristályt, 
úgy a Játékos egy szívdobbanásnyi pillanatba sűrítve még tanúja lesz megannyi képnek Uther egykori életéből
(bár ez felér egy epilepsziás rohammal).

A Kristályból hatalmas energiák szabadulnak fel, a vakító fénycsapás (a korábban már tapasztalthoz 
hasonló) pedig megtisztítja a vidéket. Uther lelke visszatér az Örök Körforgásba, és egy újabb életben talán majd 
rátalál lélektársára. Az irányító nélkül maradt Kristály több ezer év után újra semleges lesz.

II. Ha Rissa életben marad, ám X’uul testet ölt

Az események láncolata az előzőéhez hasonlatos, csakhogy ekkor a Ligetet ostromló erőkkel együtt megérkezik 
X’uul is, aki halálos és könyörtelen ellenfél. Ha sikerül élve lejutniuk a Kristály Termébe, Níris ezúttal is magába 
szippantja Rissát, majd gyűlölt ellenfelét látván Uther megjelenik, hogy megküzdjön ősi riválisával. Mágiát 
egyikük sem használ, X’uul úgyis tudja, hogy a Níris közvetlen közelében semmire nem menne vele, Uther pedig 
becsületes párbajt akar. A párbaj során végül Uther győzedelmeskedik, csakhogy addig, amíg le van foglalva 
ellenfelével, a Kalandozóknak is meg kell küzdeniük a magukéival, mivel X’uul sarkában megérkeznek szolgái is
(pl. az élőholt Baltazár, aki igencsak bosszúszomjas).

Amennyiben manifesztálódott és életben van, úgy megjelenik a Nírisi Főpapnő is, vele azonban a 
Játékosok szerencséjére egy-két kör múltán végezhet az orvul támadó Jarbon Dor. Ha a csapatnak sikerül 
kitartania 10 körön keresztül, akkor a végkifejlet megegyezik az előző pontban ismertetettel.

III. Ha Rissa meghal, és X’uul nem ölt testet

Ebben az esetben a kyr fájdalmába temetkezik és nem lesz elég ereje fenntartani a védelmet; a környéket rohamos 
sebességgel kebelezi be a Halott Föld. Amikor a Kristály Termébe leérnek, a kyr nem több mint egy szenvedő 
lélek, igazából nincsen öntudatánál. Ha Uthert nem sikerül felrázniuk és cselekvésre bírniuk, elvesztek: a JK-kal
vagy a támadók végeznek, vagy pedig az egyre erősödő Vihar ragadja el, és szórja szét őket térben és időben.

A kyrt meggyőzni nem nehéz, ehhez csak egy hitelesen előadott és hatásos monológ szükséges pl. a végső 
harc erkölcsi magasságairól, a szerelemről, stb. Klisésnek számító, ám örök igazságok, szépen szavakba öntve. 
Ennyi elég egy hősszerelmes, hajdani kyr lovagnak, hogy feltámadjon benne a harci láz és még egyszer, utoljára 
irányítása alá vonja a Níris erejét.

Az azonban elég valószínű, hogy amennyiben Rissa halála valamelyik Játékoshoz köthető (a szándék 
fontos!), akkor fellobbanó haragjában Uther előbb az illetővel végez.

IV. Ha Rissa meghal, és X’uul is alakot ölt

A legrosszabb kifejlet. Ekkor, ha a csapat le is jut a kőkörig, és rá is veszi a kyrt a cselekvésre, Uther végül 
könnyen elveszíti a párbajt X’uul ellenében. (Ha ezt nem akarod ilyen determinisztikusan intézni, akkor Uthert 
sújtsa valamilyen komolyabb levonás a párbaj során.) A Níris behódol a vidék hatalmának, új ura X’uul lesz.

Amennyiben a Nírisi Főpapnő manifesztálódott, úgy az Árnyjáró orvul végezhet vele, X’uul pedig a 
kisujját sem mozdítja – hiszen így legalább nem kell oszozkodnia. Jarbon Dor ezután rátámad X’uulra is, azonban 
nyíltan szemernyi esélye sincs Rytann urával szemben. X’uul végez mindenkivel, Níris Kőkörét pedig elnyeli a 
sötétség.



 Szabadulás Rytann erdejéből 

Ha a csapat az I. – II. – III. kifejletek 
Az utolsó jelenet lezajlása után a Játékos
eszméletükön kívül voltak, az Árnyjáró őrköd
vezető úton Jarbon-Dor még elkíséri őket, azonban az Elátkozott Vidéket nem hagyhatja 
pillanatok alatt elnyeli távolodó alakját.

A hegycsúcsról letekintve, az alkonyi fényben

Írta:

Nocturna és Corzum

2010 (2013), Veszprém

zabadulás Rytann erdejéből 

II. kifejletek valamelyikét sikerrel teljesíti, akkor kijuthat az Elátkozott Vidékről.
Az utolsó jelenet lezajlása után a Játékos Karakterek egy szirtre vezető ösvény tövében ébrednek;

az Árnyjáró őrködött felettük. Nem sok idő van már hátra napszálltáig. A hegyfokra 
Dor még elkíséri őket, azonban az Elátkozott Vidéket nem hagyhatja 

letekintve, az alkonyi fényben már látszanak Vymorna épülő tornyai…

 Vége

az Elátkozott Vidékről.
vezető ösvény tövében ébrednek; míg 

felettük. Nem sok idő van már hátra napszálltáig. A hegyfokra 
Dor még elkíséri őket, azonban az Elátkozott Vidéket nem hagyhatja el, így a sötét erdő 

átszanak Vymorna épülő tornyai…
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 4. Melléklet: fontosabb szereplők
Irya
A hajdani főpapnő jelen formájában egyáltalán nem rendelkezik sem varázserővel, sem Pszionikus képességekkel, 
szemtől-szembeni harcban pedig egyetlen, harcban valamelyest is járatos Játékos Karakterrel sem veheti fel a 
versenyt. Életében a Pusztító Erő Útját járta, és 14. Tsz körül mozgott.

Néhány ajánlott képzettsége: 
Méregkeverés Mf; Fegyverdobás Mf; Herbalizmus Mf; Színészet/megtévesztés: Mf; Lélektan: Mf; valamint
különböző mágiaismeret Képzettségek.

Rissa
Anyjával ellentétben ő nagyon komoly mágikus hatalommal rendelkezik (10 Tsz papnő-boszorkány, Arc Nélküli 
Hatalom Útja), a Papi mágia Halál és Lélek szférái mellett több Boszorkánymágia alkalmazásában is járatos. 

Néhány ajánlott képzettsége: 
Lásd Irya leírásánál, ám járatos a Sebgyógyítás terén is, és arányaiban több harci Képzettséggel rendelkezik – na 
és természetesen a Szexuális kultúra Képzettség Mf-ával.

Néhány ajánlott különleges képessége:
- Tsz.-nek megfelelő maximális Manapont;
- varázsereje a Mezsgyén belül 5 MP/kör sebességgel tér vissza;
- Láthatatlanság evilági lények előtt (ingyen, 2 szegmens alatt, 1x/nap, első támadásig).

Ajánlott Boszorkány varázslatai:
 Bűbáj
 Szerelemvarázs
 Viszály
 Rovarfelhő
 Szemmelverés
 Önbecsülés eltiprása
 Gyűlölet
 Rettegés
 Szépségvarázs
 Lebegés
 Repülés
 Átokvarázs
 Gyilkos hajlam
 Öngyilkos hajlam
 Hazugság
 Csalás

Baltazár, X’uul ügynöke
Baltazár az Elátkozott Vidék egy koboldja, aki teljes hűséggel tartozik X’uul, a gazdája felé. A történetben a 
feladata az, hogy elbizonytalanítsa a csapatot, széthúzást keltsen a Ligeten belül és megpróbálja őket X’uul 
oldalára állítani. Képzettségei a csalárdság és alattomban való gyilkolás területéről tevődnek össze; az igazi 
erőssége a kígyónyelv és fondorlat. Noha harcértékei nem kiemelkedőek, a Boszorkánymesterek mágikus 
repertoárját jól ismeri és alkalmazza, ám mégis, Koboldmágiája az, mely igazán veszélyes ellenféllé teszi!

Koboldmágia

Ez a mágiaforma a hatalomszavak korcsnyelvének feleltethető meg. Használata megzavarja a Manahálót és 
destruálhatja a már működő varázslatokat, és mivel torzítja a Níris erejét, így szinte maradéktalanul kifejti hatását 
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a Mezsgyén belül is (a Níris ereje miatt Baltazár hatalomigéi körönként 10% eséllyel befuccsolnak), bár a hatóidő 
jócskán lerövidül (általánosan néhány kör). Szerencsére a Koboldmágia jellemzően nem képes hatalmas pusztító 
erők megidézésére, ám annál kellemetlenebb hatásokat produkálhat!

Mesélő! Baltazár mágiájánál nyugodtan engedd szabadon a fantáziád, és hagyj teret a tréfának is! A 
kobold gonosz mágiája komikus jeleneteket is eredményezhet.

 Sarjadj!
A végtagnövesztés hatalomszó egy változata, mellyel Baltazár ellenfele egy végtagját torzíthatja el (1 d6 körre): 
akarata szerint a végtag apróvá zsugorodhat, vagy épp ellenkezőleg, többszörösére nőhet hirtelen. Saját kezére 
mondva Baltazár hirtelen hatalmas pofonokat lesz képes kiosztani, de csizmáját is előszeretettel növeli meg, hogy 
többméteres röppályán küldje el a faron billentett szerencsétleneket.
– Manaháló roncsolás +15%.

 A szőrösképű kobold átka
Baltazár egy jelenetben mindössze egyszer képes megidézni ezt a „rettenetes” átkot, mellyel egyetlen célpontot 
támadhat. A hatás drámai: az illető arcszőrzete a koboldmágia delejes erejétől burjánzó növekedésnek indul. 
Először csak kisarjad a szakáll és a bajusz, valamint a szemöldök kezd rohamosan gyarapodni. A mágia 1d6 kör 
alatt teljesedik ki, mire az áldozat kezdeti döbbenete minden bizonnyal komoly félelemmé válik, ugyanis eddigre 
az arcszőrzet egységessé válik, utat engedve a különösen agresszív orrszőrzetnek, mely a szájon és orron át 
fojtogatni kezdi a varázslat alanyát. Eközben a szemöldök és a szempillák az áldozat megvakításán 
munkálkodnak. A hatalomszó eredménye könnyen vakság, fulladás, majd halál.
– Manaháló roncsolás +15%.

 Koszvarázs
A hatalomszó a hatását a felgyülemlett porra és szemétre, rozsdára, penészre, stb. fejti ki (1d6 körig). A 
megbűvölt szenny rendkívül agresszív lesz és egy kijelölt célpont elpusztítására tör. Eltömíti a száját, orrát, 
szemét, megpróbál bejutni a testen belülre és ott mérgezést okozni. A sarokból az arcba ugrik a pókháló, a 
penészgombák bekúsznak a ruhák alá, szúrós rozsdapor csapódik a szembe. Sőt, a koszos karaktereket a saját 
retke is megtámadja – az eredmény leírhatatlan! Egy vödör víz, vagy egy fürdő a tóban nagyban semlegesíti a 
hatást.
– Manaháló roncsolás +10%.

 A csínytevő gonosz öregapja
Baltazár egy jelenetben mindössze egyszer képes megidézni ezt az összetett és rendkívül aljas koboldmágiát – a 
hatás automatikusan is aktiválódhat, ha a kobold valamit nagyon viccesnek talál (pl. az előző hatalomszavak 
hatásait). Amint a varázs megfogan (1 kör), a koboldot övező környezet megtelik gonosz energiával, melynek 
eredménye, hogy Baltazár ellenfeleit folyamatos balszerencse akadályozza. A Kobold először csak kuncog, majd 
egyre hangosabban kezd nevetni, végül a földön fekve, hasát fogva hahotázik. Ennek értelmében a szónak három 
szintje van, a hatások összeadódnak.

1. Kuncogás. Amíg kuncog, Baltazárt nagyon nehéz eltalálni, a hatás alatt valahogyan mindig félreugrál, 
bebújik az asztal alá, átbukfencezik a lábak közt, stb. Ekkor a Kobold minden személyére célzott támadás 
és fizikális hatás (kivéve pl. az asztrál-mentál hatásokat) ellen mentődobást tehet k6-tal: 1-4 esetén a 
szerencse a Kobold mellé áll, és az utolsó pillanatban valahogyan elkerüli a csapást. Ez további komikus 
és egyre inkább tragikus eseményekre ad módot…
– Manaháló roncsolás +5%.

2. Vihogás. Baltazár ekkor már fennhangon, groteszk és igazán ellenszenves módon visong. Hatására a 
környező tárgyak a célpontok ellen fordulnak: pl. egy szekrénynek tántorodva az biztos, hogy rádől; a 
melléütő kéz kemény felületbe, kiálló szögbe talál; a bizonytalan láb a ki tudja, honnan odakerült vödörbe 
lép és beleszorul; aki a kandalló közelében sasszézik az biztos, hogy megégeti a valagát; a csillár lezuhan; 
a támadók egymásban botladoznak; a hüvelybe ragadt fegyver hirtelen enged, így lendületből lekaszál egy 
társat, és így tovább. Támadásonként és cselekedetenként 50% esély van a balszerencsére, a 01-es 
támadódobások pedig fatális következményekkel járhatnak, és rendkívüli módon felerősítik a hatást.
– Manaháló roncsolás +10%.

3. Hahota - a Kobold ritkán lát ennyi balféket egy rakáson: egyszerűen kidől, és hasát markolva, őrülten 
vihog. Tehetetlenné válik, gyakorlatilag mozgásképtelen. A hangja felerősödik, méllyé és gonosszá, vagy 



éppen fülsüketítően magassá és őrjítővé válik. A hahota 50
elveszteni az ítélőképességüket, rémálomszerűvé válik minden. A fények megtörnek, a formák elfolynak, 
2 körön belül kábulat és egyúttal félelem lesz úrrá az áldozatokon, mindeközben a világ a halálos 
ellenségükké válik. A vödörben, amibe láb ragadt
fojtogatni kezdik a közel állót; a tüzek szemeket és szájakat nyitnak, csápokat fialnak és támadnak. Ajtók
ablakok bezáródnak; a padlódeszkák éles karókká törnek; a kések, v
törnek a lágyrészek felé. Még az áldozatok saját tárgyai is ellenük fordulnak: az öv kiszorítja a levegőt, a 
nyaklánc fojtogat, a ruhák akadályoznak. Ugyan a Kobold ebben az állapotában nem igazán tud 
védekezni, a megidézett ó-mágia azonban azon lesz, hogy ne érhesse el őt senki és ne is menekülhessen el 
a helyszínről.
– Manaháló roncsolás +10%.

Mivel minden összefog az áldozatok ellen, a balszerencse jelentette védelmen keresztültörni és elérni Baltazárt 
rendkívül nehéz. A hatás alatti szinte önkívületi állapotba kerül, miközben össze
kell, a káoszt kihasználva könnyedén elmenekül. Ilyenkor csakis koncentrált támadással és a zavaró tényezők 
semmibe vételével lehet sikert elérni ellene. Elé
visszalép az előző kategóriába), majd az 1. szint után meg is szűnik, ahogy Baltazár szája egyre lejjebb görbül.

 Bábjáték

A Kobold áldozatára mutat, majd ujjaival bábozó mozdulatokat végez 
ura mozgásának: ha bal kezét mozdítaná, a jobb mozdul, ha előre lépne, hátrafelé mozog, ha felfelé ugrana, úgy 
lefelé bukik. A végtagok mozgásának látszólagos összevisszaságában van logika, ugyanis a hatalomige hatása 
alatt minden inverz módon működik. Erre rájönni a Játékosnak kell, majd ezután minden cselekedete Intelligencia 
próbát igényel, amíg az ó-mágia aktív 
idézhetők meg így!

éppen fülsüketítően magassá és őrjítővé válik. A hahota 50E-jű asztrális hatás: az ME
elveszteni az ítélőképességüket, rémálomszerűvé válik minden. A fények megtörnek, a formák elfolynak, 
2 körön belül kábulat és egyúttal félelem lesz úrrá az áldozatokon, mindeközben a világ a halálos 

é válik. A vödörben, amibe láb ragadt, sav képződik; a függönyök megelevenednek és 
fojtogatni kezdik a közel állót; a tüzek szemeket és szájakat nyitnak, csápokat fialnak és támadnak. Ajtók
ablakok bezáródnak; a padlódeszkák éles karókká törnek; a kések, villák, piszkavasak, céltudatosan 
törnek a lágyrészek felé. Még az áldozatok saját tárgyai is ellenük fordulnak: az öv kiszorítja a levegőt, a 
nyaklánc fojtogat, a ruhák akadályoznak. Ugyan a Kobold ebben az állapotában nem igazán tud 

mágia azonban azon lesz, hogy ne érhesse el őt senki és ne is menekülhessen el 

Mivel minden összefog az áldozatok ellen, a balszerencse jelentette védelmen keresztültörni és elérni Baltazárt 
A hatás alatti szinte önkívületi állapotba kerül, miközben össze-vissza gurul és ugrabugrál, és ha 

kell, a káoszt kihasználva könnyedén elmenekül. Ilyenkor csakis koncentrált támadással és a zavaró tényezők 
semmibe vételével lehet sikert elérni ellene. Elég sebzést kiosztva a hatás folyamatosan mérséklődik (azaz 
visszalép az előző kategóriába), majd az 1. szint után meg is szűnik, ahogy Baltazár szája egyre lejjebb görbül.

, majd ujjaival bábozó mozdulatokat végez – a mozdulat hatására a célpont többé nem 
ura mozgásának: ha bal kezét mozdítaná, a jobb mozdul, ha előre lépne, hátrafelé mozog, ha felfelé ugrana, úgy 
lefelé bukik. A végtagok mozgásának látszólagos összevisszaságában van logika, ugyanis a hatalomige hatása 

tt minden inverz módon működik. Erre rájönni a Játékosnak kell, majd ezután minden cselekedete Intelligencia 
mágia aktív – szomatikus komponenst igénylő varázslatok különösen nehezen 

jű asztrális hatás: az ME-t elvétők kezdik 
elveszteni az ítélőképességüket, rémálomszerűvé válik minden. A fények megtörnek, a formák elfolynak, 
2 körön belül kábulat és egyúttal félelem lesz úrrá az áldozatokon, mindeközben a világ a halálos 

sav képződik; a függönyök megelevenednek és 
fojtogatni kezdik a közel állót; a tüzek szemeket és szájakat nyitnak, csápokat fialnak és támadnak. Ajtók-

illák, piszkavasak, céltudatosan 
törnek a lágyrészek felé. Még az áldozatok saját tárgyai is ellenük fordulnak: az öv kiszorítja a levegőt, a 
nyaklánc fojtogat, a ruhák akadályoznak. Ugyan a Kobold ebben az állapotában nem igazán tud 

mágia azonban azon lesz, hogy ne érhesse el őt senki és ne is menekülhessen el 

Mivel minden összefog az áldozatok ellen, a balszerencse jelentette védelmen keresztültörni és elérni Baltazárt 
vissza gurul és ugrabugrál, és ha 

kell, a káoszt kihasználva könnyedén elmenekül. Ilyenkor csakis koncentrált támadással és a zavaró tényezők 
g sebzést kiosztva a hatás folyamatosan mérséklődik (azaz 

visszalép az előző kategóriába), majd az 1. szint után meg is szűnik, ahogy Baltazár szája egyre lejjebb görbül.

dulat hatására a célpont többé nem 
ura mozgásának: ha bal kezét mozdítaná, a jobb mozdul, ha előre lépne, hátrafelé mozog, ha felfelé ugrana, úgy 
lefelé bukik. A végtagok mozgásának látszólagos összevisszaságában van logika, ugyanis a hatalomige hatása 

tt minden inverz módon működik. Erre rájönni a Játékosnak kell, majd ezután minden cselekedete Intelligencia 
szomatikus komponenst igénylő varázslatok különösen nehezen 



Fructus Usurpator Corporis, avagy a testnek bitorló gyümölcse 
 
„…Az ördögi gyümölcs pedig elragadá az ifjúi testet, s kezdetét vevé a lassú, 

ám démoni transformatio. A meggyötörtetett lélek utolsó sikolyainak metsző éle hozta 
el vala azt a világosságot, mely megmutatván a helyes utat, győzelemre vezetett a 
Gonosz ezen támadása ellenében, s istenem erejét diadalra emelve elpusztította az 
romlottság csíráját…” 
 
Pater Folcred, 
Domvik szerzetesének tollából 
 
 
 
 
Az átalakulásról 
 
„A növény valóban a test bitorlója. A fa termése, a 
leginkább zöldalmára emlékeztető, zamatos gyümölcs 
a növény szaporodását egészen sajátos, a 
növényvilágban páratlan módon szolgálja. A gyümölcs 
az őt elfogyasztó lény testét két-három nap leforgása 
alatt fává változtatja! Hát nem csodálatos? Sehol 
másutt nem találkoztam eleddig a természet ily fokú 
leleményességével! Az első nap a szervezet forrásainak 
az átalakulás céljaira való átállás ideje. Ez nem jár 
semmilyen különös mellékhatással, noha ebben a 
fázisban néhányan fáradékonyságra panaszkodtak. A 
második napon a vér zöld színűvé válik, s az izmok 
egyre nehezebben teljesítik feladatukat. A vér zöld színe egyelőre csak a szem 
hajszálereiben, esetleg nyílt seb elszenvedésekor nyilvánul meg. Az utolsó stáció még a 
második nap éjjelén, vagy a harmadik napon beköszönt: a szövetek pokoli fájdalom 
kíséretében elfásulnak, az egész bőr zöldes, majd barnás színt ölt, az erek háncs- és 
farésszé, a végtagok ágakká alakulnak, s az átalakulás azzal válik teljessé, hogy az 
illető gyökereket ereszt. Ne tekintsünk úgy a folyamatra, mint a halálra! Sokkal 
inkább szemléljük egyfajta csodálatos átalakulásként, a tökéletlen hús börtönétől való 
megszabadulásként, a természetes élettartam századokkal történő megnyújtásaként! 
Az utolsó stáció után az alany ugyanis a továbbiakban faként folytatja életét. Az első 
hetekben alakja még emlékeztet a hajdani emberére, de ez is megváltozik, és egy 
hónap múlva már megkülönböztethetetlen lesz egy igazi fától. A természet és a 
körforgás rendje szerint pedig az új fa szintén gyümölcsöt hoz majd…” 



A gyógymódról 

 
„A hatás kivédésére több módszer is alkalmas. Az első: nem kell elfogyasztani.” 
 
 
 
 
„Ha a gyümölcs már elfogyasztásra került, csakis a szakrális mágia segíthet a 
gyógyulásban, keressünk hát olyan papot, aki kellőképp hatalmas, és égi patrónusa 
kegyéből rendelkezik az Élet vagy Természet Szférák feletti hatalommal.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Ezüst alapon fekete, ágaskodó unikornis 
 

A Harnayn-Krynn kyr nemesi család 
címere, a Kyr Birodalom fénykorának idejéből. 
A család a Birodalom Rualan, Keilor és 
Freiglund tartományokkal vívott háborúban, 
sok más tisztavérű nemesi házhoz hasonlóan 
kihalt. Legnagyobb hírnevet szerzett tagja 
Harnajyn-Krynn Uther, aki a Császár kegyéből az Ötödik 
Tartomány, a Griff Légió parancsnoki rangját birtokolta, 
később pedig a Birodalmi Pusztítók sorába emelkedett. 
Pyarron előtti 3502-ben, a Níris birtoklásáért Rytann 
erdejébe vezetett balsikerű hadjárat során egy ismeretlen 
katasztrófa során Pusztítóival együtt életét veszítette. 
 
 
 
 

Harnayn-Krynn Uther 
 

”…Harnajyn-Krynn Uther nevezett parancsnok, ki ezreknek parancsol, 
útjának végéhez közeledve az felderítőket külde rytann erdejébe, hogy 
lássa, miként kerülhet Níris papnőjének halálos közelébe. Orchok, ezen 
alávaló teremtményei a Rettenet Asszonyának, egész hordányian 
kószálnak az erdőben, jelenték neki kiket előreküldött. A hatalmas 
parancsnok parancsolá kapitányát, Xargish Ulrich Ulreynn lovagot, hogy 
mutassa az utat, s tisztítá meg a rengeteget az Orch mocsoktól, 
egészen Níris varázslatos kőköréig. Rytann sűrűje már hordozza magán a 
századévnyi háborúság setét jegyeit, s gonosz párolgásával katonáink 
tucatjait pusztítja el. De mit sem ér ez kyr páncélosok sokaságának, 
akik elérik a mágia oly ritka gócosodását Rytann erdejének legközepén. 
Ott Uther parancsnok, Pusztítóival oldalán megharcolá Orwellah 
gonoszságával, s pallosával kettészelé a Níris Főpapnőt, kinek testét 
örökre elnyeleté a Rytann tó mélye. Ám hitszegése Xargish Ulrich 
Ulreynn lovagnak vesztét okozza, a Harnajyn-Krynn Uther vezette legió 
odavész.” 
 
Tris-on Tirsh 
Grattis elhagyott városának Kvagrutátora, Igere szent Rendjének tudósa 
 
 
 
 



 
A drága lélek elvesztése felett érzett kín jobban fájt, mint az áruló tőre a hátamban, mikor 

életem lángja utolsót lobbant. Ó, az az édes arc! Nem létezik Gondviselés. Falevelek voltunk 
csupán a Sors szélviharában, melyeket felkapott és tovasodort a vihar. Az űrt, mely bennem 
tátong, nem töltheti már be soha semmi. Kerestem a halált, de végül ő talált meg engem. Hideg 
kebelére vont, álomszagú szemfedővel takarta szemeim… az ürességben azonban eljött hozzám, 
hogy újra egyek legyünk. 

 
 
 
 
A vánkosomon szétterül az aranyló hajkorona, kék szemei mélyén a mécses fénye bujkál, 

ahogy rám pillant.  
„… és legyen egy szép kertje is, hogy a tornácról gyönyörködhessünk benne, a háztetőn 

pedig kövirózsák nyíljanak!” Miközben beszélt hozzám, mosolya virágként bomlott ki az ajkán. 
„Azután kell majd egy biztonságos hely a különleges növényeimnek is… és a könyveimnek… 
meg egy meleg kemence… és milyen szép volna egy tiszta vizü tó a ház közelében!”  

Egy hosszú pillanatig hallgatott, majd arcára lassan sötét fellegekként ültek ki borús 
gondolatai. „Uther! Ugye hamarosan vége lesz már, igaz?” 

A karomba zárom és magamhoz ölelem, belecsókolok a hajába. „Persze… vége lesz. Ez 
lesz az utolsó hadjárat, ígérem.” 

Az érckürtök rivallása harsogva tép a hajnali félhomályba. 
 



Níris 
 









 
 
 

Rytann 
 

„Álljon hát itt eme terület vizsgálódása, mivel az itt elősorolt események után 
Rytann erdejében különös mágiával telített, s természetét tekintve az Asztrális kérgeket 
borzoló viharok vették kezdetüket. A terület joggal nyeré el krónikásainktól az 
Elátkozott Vidék nevet, mely kifejezés híven tükrözi annak fertőzött, mindennemű életre 
alkalmatlan természetét. A métely és fertő hona az, setéten bűzlő dágvány, 
megcsúfolása mindennek, mit az Istenek jókedvükben teremtettek. A hely alapos 
vizsgálatára lehetőség többé nem akadt, mivel bár a környék makacs és különös 
természetű ellenállást mutat a fertőzés ellenében, a Vidék fekete hatalma lassan elnyelé 
a jó földet, pótolva azt holtaknak és gonoszságnak irhájával, mindenik irányban a 
kőkörön kívüle. Okunk van feltételezni, hogy Níris Kristálya megsemmisült, s imígyen a 
Birodalom számára mindörökre elveszett – elégedettséggel csupán az a tudat tölthet el 
bennünket, hogy ekképpen Orwellach mocskai sem szipolyozhatják többé Níris 
hatalmát. Weila akarata szent, bölcsessége végtelen.” 
 
 
 
A Pusztítók 
 

A Pusztítók olyan kyrek, akik részesülhetnek ezekben a kiváltságokban. Olyan kegy 
volt ez akkori Hatalmasok részéről, melyet nem múlhatott volna felül az isteni áldás sem. 
Az alábbi tanítás csupán töredéke mindannak a tudásnak, mellyel népünk nagyjai 
rendelkeznek - nem véletlenül. A tudás hatalom, a hatalom kiváltság: nem tehető hát bárki 
kezébe csak úgy, ezt bölcsességgel, akarattal, példamutató élettel kell azt kiérdemelnie. A 
Pusztítók legkiválóbbjai sem kaptak többet annál, mint amit most ide írok - csak, ha 
bizonyították, hogy érdemesek a mélyebb összefüggések befogadására. Ehhez azonban alá 
kellett szállniuk a Halál Tizenkilenc Tartományába, s vissza is kellett térniük onnan, 
méghozzá önerőből. A Hatalmasok kódexei tizenhárom esetről tesznek említést a Birodalom 
történelme során, amikor egy-egy Pusztító kiléphetett önnön árnyékából a kiemelkedettek 
világába. 
 
Nagyméltóságú Ordus-En Draccyss levele 
Quad Anchys Lyechard-hoz Enrawellből, 
a Birodalom 14 291. esztendejéből, 
a Titkos Háború évei alatt 



Ar’wynn 
 
Kilencedik Kapu: Ar’wynn 
Jelentése: „Társ a végben”. 

A Shandin, a Halál Kilencedik Tartományából merített erő. A csatavértek hatalmának 
szertartásos felszabadítása. A csatavért eggyé válik a bőrrel. A test vére elfolyik. Bizonyos, 
hogy a folyamat végén a lélek elválik a testtől - ez lehet a szellemi létezés kezdetének a határa. 
Az Ötödkori Kyriában is csak a leghatalmasabb Pusztítók éltek vele. A legendák szerint, ha 
egy Pusztító „jó halállal” akart eltávozni a világból, csatába indulva ez volt az utolsó kiáltása. 
Gyakorlatilag ez tekinthető a pusztán csak képzéssel elérhető hatalom határának. Innentől 
kezdve olyan szintű vasakarat kellett a visszatéréshez, amit a kellő tehetség helyett érdemesebb 
aberrációnak hívni. 
 
 
 
 
Shandin 
 

Shandin, a Kilencedik tartomány. 
A halandói lét szégyene fűződik hozzá, és az ezt követő hallgatás. Szégyene 

mindannak, ami egyszeri és múlandó. És hallgatás mindfelett, ami maradandó és örök. 
Shandin a Hatalom jegyében áll. Az Örök Körforgás természetes folyamában ez az utolsó 
állomás, a megtisztulás szakasza. Aki idejut, arról lekopnak a felesleges emlékek, és csak azok 
maradnak, amelyek ténylegesen segíthetnek abban, hogy a lélek előrébb juthasson. 

Aki innen kijut, arra a halandók élő szentként tekintenek. Joggal mondhatják rá, hogy 
megjárta a halált. 
 
(…) 
 
Eddig a Körforgás természetes lépcsőit említettem. 

Vannak azonban más lehetőségek is arra, hogy a lélek előrébb juthasson. Akik ide 
akarnak jutni, fel kell, hogy idézzék a megfelelő formulákat: ezzel azonban azt teszik kockára, 
hogy lelkük kiszakadjon a természetes rendből. Ha képesek végigmenni a lépcsőkön, és 
megjárják a Halál Tizenkilenc Tartományát, az istenekhez hasonlatosan megnyerhetik teljes 
önmagukat. Ha nem, csakis az égiek akaratán múlik, mi történhet velük. 
 
 
 
 
A Halál Tizenkilenc Tartománya 
 

Halandó elmével nehezen érthető, mi jelent az, ha valaki önnön akaratából kifakul az 
életnek nevezett létformából. Megmerítkezik a Külső Tartományokban, hogy levethesse 
magáról a létezés anyagi nyűgjeit, hogy az anyagi test korlátjaitól megszabadulva magasabb 
rendű formában létezhessen tovább. Ilyen létforma a legtöbb szakrális stáció, és a szellemalak. 
A Hatalmasok tradícióiban ez a tanulmányok végső célja, a tökéletes transzmutáció, a Nagy 
Mű Misztériuma. 
 
(…) 



A Halál Tizenkilenc Tartománya 
 

A Halál Tizenkilenc Tartományának ismerete az alapja mindannak a tudásnak, amit a 
vallások Sors címszó alatt az Örök Körforgás és Újjászületés rendszeréről tartanak. 

Elsőként a Halálról kell szóljak, ami nem is a legjobb kifejezés - helyesebb, ha Elmúlást 

említek. Ez nem gonosz, nem puszta negatívum, nem büntetés, és nem is a vég. Átmeneti állapotok 
hosszú sora, szükséges rosszak a fejlődésben - ha úgy tetszik, a legnagyobb próbatételek helyszínei. 
Nincs olyan, hogy élet és halál. Nincs éles határ, nincsenek szilárdan elválasztott birodalmak. 

Átmenet van, millió pillanata a fehérből szürkülő feketének, melyeket az érthetőség kedvéért 
fokozatokra és létezési szintekre különítünk el. Mindegyik szinthez tartozik egy jelleg, mindegyik 

jelleg meghatároz egy próbát, melyet az elmúlás természetes folyamatában a lélek a tudat alatt 
eltárolt ismereteivel teljesít. Ki így, ki úgy. A bukás ezeken a próbákon nem az általunk ismert 
bukást jelenti - elbukni itt nem lehet, sokkal inkább lehetőségekhez jutni, azoktól elesni, vagy 

újrakezdeni az egészet. Természetes folyamatot említettem, nem véletlenül. Mert aki a saját 
akaratából készül efféle útra, annak fel kell készülnie arra, hogy nem lesz számára adott mindaz, 
amit a lélek a tudatalatti régióiban elraktározott. És ez baj. Ha a lélek győzedelmeskedik, az több 

lehetőséggel jár, ez igaz, de ahogy nő a tét, úgy lesz nagyobb az ártalmak veszélye is. Nem, nem a 
bukásé. A bukás megváltás volna ahhoz képest, amit egy, a halálból visszatért halandónak további 
életében kell elviselnie. 

Lehet kyr, ember vagy más halandó, nem számít - senki sem játszhat büntetlenül élet és halál 
misztériumaival. 
(…) 

Harmadrészt immáron a Halál Tartományairól kell szóljak. 

Az imént próbákat említettem, nem véletlenül. A Halál minden stációja arra alapoz, hogy a 
lélek ereje elfogyjon, és a lélek ne akarjon visszajutni a békétlen életbe. Minden tartomány más 

módon fogja érvényesíteni az akaratát, nem meglepő módon, egyre összetettebb, hatékonyabb 
módszerrel, ahogy az élettől távolodunk. A lélek feladata az, hogy végrehajtsa és sikerrel megvívja 
ezeket a próbákat. Ha valaki haldoklik, és úgy suhan át a próbákon, legtöbbször sikerül neki, hisz a 

lélek tudja már, mi az, ami elkerülhetetlen, és megváltásként hat számára a megnyugvás. Annak 
azonban, aki élőként kerül ide, sokkal több veszítenivalója van. Esetenként már az első próbák is 
komoly gondot jelenthetnek neki, így még ahhoz is kivételes jellemek szükséges, hogy a lélek egyáltalán 

elindulhasson a távolabbi régiók felé. 
 

Arsus en-Drycchass értekezése a Birodalom 14 339. évéből, 
Weila anyrjaként, a Shín tartománybéli Jadl-ben tartott 
XXXVII. Egyházreform nagygyűléséről 



Ork törzsek és hadijelvények 
 
 
Az Irgalmatlanok: szent állatuk a rozsomák. Ez egy hegyi törzs, és ritkán vonul 

hadba: az ő feladatuk a rabszolgák, a goblinok fegyelmezése. Vezéri 
nemzetségük nem Ngaur Draugrothtól, hanem a Vakond-szellemtől 
származtatja magát. Elpuhult főnökeik azzal dicsekszenek, hogy 
jobb bányászok, mint harcosok. 

 
 
A Vas Fiai: népes és harcedzett törzs, valamennyien zsoldosok. Szállásterületük 

nincsen, mindig arra vándorolnak, amerre háború dúl. Szent állatuk a 
cickány volt, de eltaszították, mert nem találták elég harciasnak, és az 
oroszlánt választották helyette. 
 
 

 
 
A Hűségesek: ez egy kitaszított törzs, amely Orwellát imádja; szállásterületük a 

tongorai hegyekben van. Szerencséjük, hogy viszonylag messze élnek a 
többi orktól, különben azok kiirtanák őket. Szent állatuk a 
fülesbagoly. A Farkas-szellemet nem tisztelik, újholdas éjszakákon 
farkasáldozatot mutatnak be Orwellának. 
 

 
 
A Fadöntők: rettenetes hírű törzs, harcosaik rozsdavörös páncélban szállnak hadba. 

Hihetetlenül erősek és hírből sem ismerik a félelmet, de nem elég 
fegyelmezettek. Ez persze nem csoda, hiszen az ediomadi hegyekben 
élnek. Szent állatuk a medve. 
 

 
 
A Halálhozók: veszett hírű törzs; szállásterületük a Tarin hegységben van, és 

folyamatosan háborúznak az ott élő törpékkel. Valamikor nagy és 
erős törzsszövetség voltak, ám a törpékkel vívott állandó 
élethalálharc annyira leapasztotta számukat, hogy végül egyetlen 
törzzsé olvadtak össze. ezért három szent állatuk van: a kánya, a 

sakál és a bögöly. 



Az Elátkozott Vidék 
 
„A Tinolok övezte medence, a Kyria gyöngyszemének számító Rualan a 

Pyarron előtti IV. évezredben kapta az Elátkozott Vidék nevet. Az itt élők 
mindig is sértve érezték magukat, amiért a császári székhely Enrawellbe került. 
A két tartomány ellentétéből a századok múltával vad gyűlölség lett – nem 
csoda, hogy Rualan kitörő örömmel fogadta a császári vérből való Reigh-En 
Zerdalt, mikor az a Pyarron előtti 3631-ben e vidéket választotta lakhelyéül. 
Zerdal, az akkori uralkodó testvéröccse, gyenge idegzetű, kiszámíthatatlan 
kölyökként kora gyereksége óta gyűlölte bátyját; váltig állította, hogy az udvar 
tévedés áldozata: voltaképp ő az elsőszülött, az a másik csak bitorolja a trónt. 
„Tragikus” sorsa rokonszenvet ébresztett a rualaniakban, így amikor a herceg – 
ki tudja, miként – megidézte Orwellát, az esemény titokban maradt. 

A Kitaszított első megjelenését követte a második, a harmadik, és a többi. 
Idővel a Gra-Tinolon felépítették az istennő fő szentélyét, s az esztendők 
során az ormokon gombamód szaporodtak Orwella templomai. A herceg 
tanácsadói megígérték, hogy letörik az anyrok és a mágusok hatalmát, s őt 
ültetik a császári trónra, amennyiben kész Orwellát a birodalom főistenévé 
nyilvánítani. Sorra végeztek a tartomány főpapjaival; Rualan felett ettől 
kezdve voltaképp a Rettenet Asszonya uralkodott, Reigh-En Zerdal 
szánalmas báb volt csupán. Hogy pontosan mikor ölték meg a lelkét anélkül, 
hogy testében kárt tettek volna, nem tudja senki, de ötven-egynéhány év múltán, 
midőn bejelentették a tartomány kiválását a birodalomból, testét sem tartották 
szükségesnek többé: mint mondják, a hegyek egy feneketlen barlangja nyelte el. 
Ekkorra a Tinolok méhe már több százezer orkot és goblint rejtett – ezeket a 
kreatúrákat Orwella az embernem meggyalázására, torznak és elvetemültnek 
teremtette még az óidőkben. A kikiáltott függetlenséget a császár nem ismerte 
el, légiói három hónap múltán megindultak Rualan felé. A Rettenet 
Asszonyának főpapnője kiengedte felfegyverzett lényeit a hegyek gyomrából; 
dühüket a vidék lakossága nyögte. A nyugatról bevonuló harcosok elborzadva 
szemlélték a pusztulást, majd kitelt az ő idejük is: a Gra-Tinol árnyékában 
megsemmisítő vereséget szenvedtek. A visszavágás nem késett soká: egy 
térkapun át a helyszínre érkezett a Hatalmasok Tanácsának nyolc tagja, s órák 
alatt megtizedelte az orkok és goblinok seregét. Az öldöklésnek Orwella és 
papnői vetettek véget: a Hatalmasok elvesztették a halhatatlannal vívott 
varázspárbajt, és maguk is odavesztek. 

A következő hat évben nem volt tanácsos a tartomány földjére 
merészkedni: Rualant kegyetlen járványok dúlták, elpusztítva mindazokat, 



akiket az orkok és kyrek küzdelme valahogy megkímélt. A Kitaszított 
élőholtakká változtatta elhullott szörnyetegeit, hegyei mélyén pedig újabb 
seregeket teremtett – így rontott ismét a vérveszteségtől kába birodalomra. Az 
új század csatáinak kimenetele váltakozó volt. A Hatalmasok még kétszer 
semmisítettek meg Rualanban majd’ minden élőt és élettelent, végül, a Pyarron 
előtti 3502-ben, repedések támadtak az Asztrál Sík és az Elsődleges Anyagi 
Sík határán. A hatás eleinte heves viharokban mutatkozott meg, a folytatás 
azonban – a hermetikusok legborúlátóbb feltételezéseit igazolva – annál 
rémületesebbnek bizonyult. Az évtizedek múlásával különös dzsungel nőtte be a 
szikláig lecsupaszított tartományt, mely többször jelét adta rosszindulatának. 
Egy alkalommal mindenestül elnyelte a harcoló feleket – a tini-tinoli ütközet 
színhelyén ma roppant ingovány sötétlik –, majd, valószínűleg isteni 
közbelépésére, felhagyott önálló tevékenységével, és nem ragadott el több 
élőlényt. A háború kimenetelét végül az döntötte el, hogy Toron tartomány urai 
is a Kitaszított oldalára álltak. A hadszíntér áttolódott a lassan elnéptelenedő 
Keilor és Freiglund tartományokba, és mind közelebb kúszott Ernawellhez. 

Az Elátkozott Vidék a majd’ félezer évig húzódó háborúban mindvégig a 
Rettenet Asszonyának székhelye volt. Ütközetre újfent csak a Pyarron előtti 
3012-ben került sor, az anuriai sárkánylovasok és a megmaradt Pusztítók 
Jahrn-On Kryel vezetésével ekkor morzsolták fel az istennő hadseregét. A 
megmaradt Hatalmasok a zűrzavart kihasználva a főszentélybe hatoltak, 
végeztek a Kitaszított papnőivel, és Orwellára támadtak. Felidézték az 
Őstüzet, e mindent elemésztő erőt, melynek képtelenek voltak parancsolni. Az 
Őstűz kis híján megölte a Rettenet Asszonyát – annyira meggyengítette, hogy 
kénytelen volt évezredekre egy távoli síkra menekülni –, de a Hatalmasok közül 
is sokakat a nemlétbe taszított. 

Az Elátkozott Vidék azóta a borzalom, a megnevezhetetlen gonoszság, 
az élőhalottak földje. A romok között kísértetek és lidércek bolyonganak, 
egyetlen élőlény sem maradhat meg az átkos dzsungelben, mely éjszakánként 
rémeket álmodik, kéklő időviharokban újra- és újrajátszva a régmúlt csatáit.” 
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