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A ciklusról 

A modulsorozat öt, egymáshoz lazán kapcsolódó modulból áll, melyek Ynev öt különböző tengerének vidékére 

vezetik a kalandozókat. A modulok között összekötő elem egy szélhámos férfi, Aligar, aki csak az utolsó részben 

tűnik fel személyesen, de neve ismert a legnagyobb tengerek majd’ minden kikötőjében, habár a legtöbb 

helyen inkább a Kékliliom Hajósa ismerik. A hozzá fűződő történetekben csak az a közös, hogy egy örökké 

szerelmes, de mindig csalfa férfiról van szó, aki egy nő mellett egy hétnél hosszabb időt nem képes eltölteni. 

Miután tovább állt, a legtöbben sokáig várták vissza, aztán feldolgozva a veszteséget tovább élték életüket. 

Öt nő azonban annyira megdobogtatta Aligar szívét, hogy feleségül is vette őket. Hűsége ezek mellett sem 

tartott soká, de mikor továbbállt, ezek a nők nem hagyták annyiban a dolgot. Mindannyian elhatározták, 

egymástól függetlenül, hogy bármibe kerüljön is, ők visszaszerzik és megszelídítik a Kékliliom Hajósát és 

onnantól halálukig kettesben élnek majd boldogan. 

Ezek az asszonyok a játékosok történetének egyes mellékszereplői a ciklus során. A harmadik történet központi 

nőalakja Alinza, egy gorviki kém és fejvadász, akinek saját politikai érdekei találkoztak a Racalloba érkező Aligar 

képességeivel. Kettejük között nem csak szerelem szövődött, de házasságra is léptek Domvik színe előtt; még a 

nász éjszakáján azonban kiderült felesége számára a Kékliliom Hajósáról, hogy Pyarronnak kémkedik. Alinza 

sértettsége halálos veszedelembe sodorja az alakváltót, aki azonban túl sok mindenkinek tartozik és még több 

mindenkinek kedves, semmint hogy hagynák elveszni. 

 

A ciklus mostani, harmadik részéről 
A ciklus harmadik kalandmodulja az első rész (Ismeretlen vizeken, XVII. Mentálcsavar) közvetlen előzményének 

tekinthető; a kaland végén feltűnő Arundel asszonya, mely Raszimnak szállítana értékes gorviki kegytárgyakat 

és Aligart és addigi személyes vagyonát is fedélzetén bírja, az Ismeretlen vizeken előtt süllyed el. 

A kaland közvetlen előzményei és történései a Kékliliom hajósának életében pedig egy, a Fogolyfeleségek (XVIII. 

Mentálcsavar) trükkjét követő, gyümölcsöző, nyugodt időszakot zárnak le. 

Aligar személyén és az ő megszokottan veszedelmes házasságán kívül csak Riliane, az északi bárdlány és a 

goblin Tréfamester ismételt feltűnése kapcsolja össze az Alakváltók történetét a ciklus két, korábban mesélt 

részével. 

 

A kalandról 
Az Alakváltók történetében a kalandozók az újonnan megalakított Új-Godon korai történetébe nyernek 

bepillantást. Habár rendelkezhetnek saját célokkal is, melyek Racalloban várnak megoldást, összekapcsolja őket 

közös feladatuk is: megtalálni Pyarron titkosügynökét és személyesen átadni neki utolsó megbízását. 

Feladatuk teljesítése közben azonban rájönnek, hogy az új-godoni politikai manőverezés legalább oly 

veszedelmessé teszi a várost, mint a leghalálosabb vadon, hogy sok tényezőről nem is tudnak, amivel 

számolniuk kellene a sikerhez és hogy nem Aligar az egyetlen, aki képes változtatni az alakját és messze nem is 

ő a legveszedelmesebb … 
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Közvetlen háttér (NJK-k számára) 

Aligar, a Kékliliom Hajósa a Riegoy régióban kevés híján megütötte a bokáját, amikor kalandozók segítségével 

leleplezték tervét egy jem-irrei kalmárfamília megrövidítésére és csak a szerencséjének, alakváltó 

képességeinek és kapcsolatainak köszönhette, hogy megmenekült a kutyaszorítóból. 

Az umich egy időre úgy gondolta, jobb lesz, ha más módot választ vagyona gyarapítására és idővel, egy kedves 

barátja (és bűntársa), a dzsenn Raszim segítségével kalandos úton a Pyarroni Titkosszolgálat figyelmébe 

ajánlotta magát. A kémszervezet előtt többször is bizonyította megbízhatóságát, mielőtt az akkoriban 

formálódó, forrongó Nagy-Shadon veszedelmes-izgalmas régióiban teljesített volna küldetéseket. Az utóbbi 

évben Gorvikban, Racallo egy polgári házát szállta még és onnan szállított értékes híreket az 

Államszövetségnek, természetesen a helyi szervezetek tudta vagy beleegyezése nélkül. Egy italmérésre tette rá 

a kezét, így rengeteg információhoz eljutott, különösen tárgy-alakváltó képességeit kihasználva. 

Aligart azonban megtalálta az átka úgy is, hogy ki tudja már, hányadik álcáját viselte; megismerkedett egy 

racalloi nővel és menthetetlenül beleszeretett. Alinza, az Alakváltók egyik legtehetségesebb kém-fejvadásza 

pedig viszonozta az érzéseit, és forrófejűek lévén a város egyik újonnan szentelt Domvik-szentélyében 

hamarosan össze is házasodtak. Az Államszövetség is rábólintott a frigyre, beleegyeztek, hogy ügynöküket a 

boldog házaséletnek adják át, így már csak egyetlen szívességet kértek volna tőle… 

Aligar úgy tűnik, ezúttal valóban maradni szeretett volna kedvese mellett, ám a sors közbeszólt. 

A szertartás alatt az Aligar-házban a nászéjszakára készülődő cselédek közé egy új arc is befurakodott: Perla, a 

racalloi boszorkánykör, a Tredici egy növendéke. Előkészítette a hálószobát úgy, hogy a visszatérő Alinza 

mindenképp megtalálja Aligar néhány titkosított jelentését Pyarron felé. Habár Aligar üzeneteit nem tudta 

megfejteni, szakmájának köszönhetően könnyen azonosította azokat mint jelentéseket, így azonnal borzasztó 

haragra gerjedt; a nászt még elhálta urával, ám másnap már shadoni poroszlók vitték el az értetlen Hajóst a 

város tömlöcébe. 

Alinza ugyan nem tudta, hogy Aligar nem csak kém, de alakváltó is, így még ha a kémkedés vádja alól tisztázza is 

magát, képességei az inkvizíció figyelmébe ajánlják majd, de ez az umich helyzetén vajmi keveset segít. 

Eddigre azonban Pyarron már elindította azt a kisebb társaságot, akik Aligarnak az utolsó feladatát vitték volna 

el, akiket ráadásul már veszélyes lett volna értesíteni, így a Titkosszolgálat megkezdte a fogolycseréhez 

szükséges előkészületeket, miközben reménykedik benne, hogy az üzenetet szállító kalandozók felérnek 

hírnevükhöz és nem hagyják sorsára az alakváltót… 
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Eseményvázlat 

A karakterek azzal érkeznek a városba, hogy felkeressék Aligart és átadjanak neki egy üzenetet. A városban 

kiderül, hogy Aligar bizony tömlöcben van, kémkedés vádjával; az is kiderül, hogy nem életbiztosítás, ha az 

idegenek kémek után kérdezősködnek. 

Aligar kiszabadítása érdekében valamelyik városban működő szervezet felkeresi a karaktereket és egyességet 

ajánl. Cserébe a segítségükért a rivális szervezettel szemben, szabad utat biztosítanak az alakváltónak kifelé a 

tömlöcből.  

A karakterek kiszabadítják az umichot, de közben érzékeny titokra bukkannak a város egy politikai 

érdekeltségével kapcsolatban. Aligar végre megkapja Pyarron levelét, melynek csak a karakterek segítségével 

tud eleget tenni. 

Ki kell iktatniuk Felice szektájának vezetőjét, mely által a Szent Város talán meg tudja erősíteni Új-Godon 

megrendült bizalmát a szövetségükben. A szekta vezetőjéhez Alinzán, Aligar fúriajellemű asszonyán keresztül 

vezet az út. A kémnőt a gorviki radikálisok vezére, Querda közelében találják meg, így szembekerülnek a teljes 

gorviki ellenállással. 

Ha tudják is teljesíteni a feladatot, biztos, hogy sürgősen távozniuk kell a városból. Ezt Aligar javaslatára tengeri 

úton, az Arundel asszonyán kezdik meg. 

Az úton velük tart egy kráni ügynök is… 

 

Közvetlen előzmények (karakterek számára) 
Amint a Pyarroni Titkosszolgálathoz eljutott Aligar házassági szándékának a híre, eleinte hallani sem akartak 

kiváló ügynökük elvesztéséről és, mivel gyorsan kellett lépniük, először Noir egyházának bevonásával több 

különböző álomban próbálták meggyőzni akarata megváltoztatásáról. 

Racallo boszorkáinak, nevezetesen a Tredicinek feltűnt ez a szokatlan Antiss-tevékenység és néhány 

nem-hivatalos házkutatás után megismerték Aligar titkát. Ez a soraik közt rejtőző kráni ügynökhöz, Perlához is 

eljutott, aki gyorsan ki is alakított egy tervet, amivel megszabadulhat Aligartól… 

Az umich közben zöld utat kapott Pyarrontól, ahol idővel elfogadták átmeneti ügynökük érzéseit, de a városbeli 

terveik teljesítéséhez még egy, utolsó feladatra fel akarják kérni. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez azonban az 

ügynöknek segítségre van szüksége; ezért keresik fel a kalandozókat. 
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Bemesélés 

A karakterek azzal érkeznek a városba, hogy felkeressék Aligart és átadjanak neki egy üzenetet. 

 

A karaktereket természetesen nem közvetlenül a Pyarroni Titkosszolgálat kéri fel a feladat teljesítésére. Ha van 

az előtörténetükben bármilyen személyes indok vagy valamilyen szereplő, akinek a kedvéért szívesen 

utaznának az új Nagy-Shadon veszedelmes, gorviki területeire, úgy emiatt akarnak a városba menni. 

Ha nincs, úgy egy pyarroni kereskedőház, a Ligorun képviselője (Ormus Ligorun) kéri fel őket, hogy vegyenek 

részt egy predoci borokat szállító karaván védelmében, mely Dies Ravallonából indul és egész Racalloig halad, 

ahol hajóra kerül majd, hogy a fennmaradó szállítmánnyal északra induljon. 

 

Akárhogy, akármiért is akarjanak Racalloba utazni, mindezek mellett a Ligorunok felkérik a csapatot, hogy egy 

levelet adjanak át egy racalloi italmérés, a Hallgatag karvaly törzsvendégének, egy Inigo Starre nevű 

kalmárfélének (s ő majd átadja azt Aligarnak) és ha esetleg kéréssel élne a kalandozók felé, azt igyekezzenek 

teljesíteni. 

Amennyiben a csapat magától utazik Racalloba, akkor „ha úgyis arra mentek” alapon kérik meg őket; ha eleve a 

Ligorun háznak teljesítenek szolgálatot, úgy a megbízás részének tekintik a futárkodást. 

 

Maga a levél egy arasznyi magas, aranyérme átmérőjű ólomhenger tekercstartóban van, amelyet 10E 

Leplezéssel Mágikus aura, Kémszem és Zóna varázsjelek borítanak. Ezek a jelek nem láthatók, helyette 

ezüstszín, cirkalmas minták látszanak végig az oldalán, a szája pedig sárga viaszpecséttel van lezárva. 

 

Racallo kapujában poroszlók (shadoni vértesek) állítják meg őket és átnézik a szállítmányt. A velük tartó, ajtóra 

ügyelő Domvik-pap, leiosz Apreus közben felvilágosítja őket, hogy az utóbbi időben több városba érkező 

idegenről is kiderült, hogy a gorviki lázadóknak kémkednek vagy közéjük tartoznak és ez indokolja az alapos 

ellenőrzést. Amennyiben a karaktereknél van méreg vagy bármilyen erre vonatkozó varázstárgy illetve 

tolvajfelszerelés vagy fejvadászfegyver, célszerű elrejteni… 

A pap azt is elmondja, hogy az Inkvizíciók Szövetségének információi alapján egy alakváltó is tevékenykedik a 

városban, az ő megtalálása pedig most elsődleges fontosságú; mindenféle segítséget busásan megjutalmaznak. 

Mivel a karakterek pyarroni érdeket védelmezve érkeztek, az Egyház számít az ő közreműködésükre is a 

fenevad előkerítésében. 

 

A Holdfivér, a racalloi varázslórend egyik növendéke is megvizsgálja őket, de ő valószínűleg nem mutatkozik be 

(egyébként Ercole con Rabucco, egy elveszett gorviki nemesi família utolsó és egyetlen képviselője). A varázsló 

az Auraolvasás kyr diszciplínát használja 3E-vel, megkéri a karaktereket, hogy bontsák le vagy nyissák meg 

pajzsaikat. Varázshasználókkal, papokkal szemben (amennyiben látható a karakteren, hogy ilyesfélék), 3E 

helyett 7E-vel használja a diszciplínát (a várhatóan magas Tudatalatti ME miatt), ha kifogyna Ψp-okból, Szellemi 

frissesség italát iszik (van neki bőven). 

A varázslóról Lélektan (Mf) mellett megállapítható, hogy nem tökéletesen egyenes jellem, így valószínűleg 

megvesztegethető. Óvatosan kipuhatolva a dolgot akkor, mikor leiosz Apreus nem figyel, kideríthető, hogy attól 

függően, hogy az illetőnek milyen erős a védelme, 1 (közepes vagy kisebb pajzserősség) vagy 2 ezüstért eltekint 

a pajzsok lebontásától. 

 

Azt mondjuk nem teszi hozzá, hogy a karaktereket egy órával ezután és teljes itt tartózkodásuk alatt az egyik 

helyi tolvajszervezet, a Vigoratus egy emberével figyelteti meg. Arro kifejezetten Ercole embere a tolvajok 

között, direkt neki jelent, de a dolgát elég ügyesen végzi, többször is álcát vált, így a karaktereknek valószínű 

nem fog feltűnni. 
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Aligar útján 

A városban kiderül, hogy Aligar bizony tömlöcben van, kémkedés vádjával… 

 

A városba érkezve a karavánőrző szolgálatuk alól felmentik őket, eddigi szolgálataikért megkapják fejenként 13 

ezüst jussukat. A karakterekre szabad szerepjáték vár, melynek során remélhetőleg elkeverednek a Hallgatag 

karvalyba is, hogy átadják Inigonak a levelet. 

 

A Hallgatag karvaly háromszintes, jómódú polgári italmérő. Egyetlen alsó helyiségében hosszú asztalok és 

padok várják a vendégeket; mivel maga a Hallgatag karvaly nem bír konyhával, egyetlen jól kialakított söntés és 

a borospince együtt elegendő a vendégek kiszolgálásához. 

Az első emeleten egy nagyobb és négy kisebb helyiség keresi a látogatók kegyét. Az emeleti asztalokat előre le 

kell foglalni (ez önmagában egy félbetört ezüsttantum), cserébe ide ételt is hozatnak a helyben mért ital mellé. 

A harmadik szint a fogadós és a személyzet szállásaként szolgál, külső lépcsőn kívülről közelíthető meg csupán.  

A Karvaly kidobója Tarello, egy félkarú, medvetermetű férfi, aki egy időben a racalloi byzonviadalok bajnoka 

volt, míg a helyi családok háborúságában el nem vesztette fegyverforgató karját. Bármikor érkezzenek is a 

karakterek, legalább hárman figyelik a vendégek kívánságát, méghozzá egy karizmatikus férfi és egy csinos nő 

és egy tízéves forma gyermek. A gyermekek foglalkoztatása Aligar ötlete volt, a háború után igencsak 

túlszaporodó városi lelencházból két fiú és két lány elszállásolását és nevelését vette magára. 

 

A karakterek érkezésekor legalább tucatnyian vannak a Karvalyban, ha a késődélutáni, esti órákban érkeznek, 

akkor meg legalább félszázan, lant- és kürtzenével és még három felszolgálóval. 

Inigo Starre az egyik hosszabb asztalnál ül, mindkét oldalt üres hely mellette. Bánatos arckifejezését az alkohol 

pirosa egészíti ki, tekintete vizenyős, elrévedő. A karakterek információi szerint elvileg kereskedőféle, ránézésre 

inkább egy javarészt kiöregedett tolvajnak látszik. Alapvetően lekezelő a nem gorviki vagy, kénytelenségből, 

shadoni karakterekkel, a hölgyeket is származásukhoz mérten vizslatja. Amint szóba kerül a tekercs vagy 

megmutatják a tekercstartót, azonnal stílust vált és még a részegség is mintha kevésbé gyötörné már… 

 

Inigo sejti, hogy a tekercshozók nem egyszerű futárok, így feltételezi, hogy tudnának neki segíteni Aligar 

kiszabadításán. Rendel is egy kör rövidet mindenkinek, majd amint barátja egészségére megitatja őket – 

kifejezetten sértésnek veszi, ha nem isznak vele, azt pedig a Karvalyban nem ritkán késsel torolják meg –, máris 

szóba hozza a dolgot. 

Halkít addig harsány szavain és elmondja a karaktereknek, hogy ez a tekercs nem őt, hanem az ő egyik jó 

barátját illeti, neki kellene átadnia az illetőnek. Csakhogy ez nehézségekbe ütközik majd, hiszen a barátját a 

városi poroszlók tartják ellenőrzés és hét lakat alatt Szürkeszirten. 

 

A kővár az útonállók fellegvára volt már a gorvikiak érkezése előtt is – vagyis több, mint kétezer-száz 

esztendeje. A lapály fölé magasodó, nehezen megközelíthető szikláról tiszta időben többnapi járóföldnyire be 

lehetett látni a Racallo-félszigeten kanyargó utakat. A sziklatetőn gubbasztó rablóvárhoz egyetlen keskeny 

ösvény vezetett, melyet bármikor el lehetett torlaszolni. Szürkeszirtet a Racallot egykor uraló Ramraquo klán 

egyik fivére, Akasztó Albera alakította mulatozásairól hírhedt zsiványtanyává, mielőtt a városba visszatérő 

bosszúállók őt magát is felakasztották.1 

A Manifesztációs Háborút követően, a shadoniak érkezésekor az erőd szinte rögtön funkciót váltott, így azóta a 

súlyosabb bűnök elkövetőit és a veszedelmesebb foglyokat tartják ott fogva, shadoni vértesek vigyázó tekintete 

alatt. 

 

                                                             
1 Kék Éjszakák Árnyai 
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Inigo elmondja, hogy Aligart épp a kedvesével, Alinza Solazzoval, egy virágkötővel kötött házassága másnapján 

vitték el azok a shadoni poroszlók, akik egy nappal előtte még őrt álltak a szentélynél, ahol összekötötték az 

életüket. 

A vádat már ismertették: kémkedés; a tárgyalást három nap múlva tartják, de Inigo feltételezi, hogy Aligart már 

addig is igyekeznek szóra bírni Szürkeszirten. A várható büntetés: kerékbetörés. 

 

Inigonak fogalma sincs róla, hogy Aligar alakváltó; ha a karakterek erről kérdeznének (mert mondjuk részesei 

voltak a Fogolyfeleségek történetének), teljesen őszintén állítja, hogy nem az és hogy ezt amúgy is 

elképzelhetetlennek tartja. Beszélhet viszont az umich városi dolgairól, befolyásáról, a vele való barátságáról. 

Ő maga utánajár, hogy hogy lehetne megszervezni a barátja megszöktetését Szürkeszirtből, addig a csapatnak 

meghagyja, hogy ügyeljenek az egészségükre a városban, mert az utóbbi időben elmérgesedtek az ellentétek. 

Szívesen vázolja a karaktereknek a helyi politikai-szervezeti-alvilági viszonyokat is, hogy el tudják kerülni a bajt. 

Ezeket elég jól átlátja – elvégre kereskedő. 

Ha rákérdeznének, mivel is kufárkodik, csak mosolyog; valójában magának az információnak az adás-vételéből 

tartja fenn magát, de lévén ismeretei és képességei minden helyi szervezetnek és érdeknek hasznosak, 

mindenkinek érdekében áll, hogy egyelőre folytassa tevékenységét. 

 

Ez viszont nem mondható el a karakterek helyzetéről. 
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…az is kiderül, hogy nem életbiztosítás, ha az idegenek kémek után kérdezősködnek. 

 

Mikor Inigo már távozott, de a karakterek még a Karvalyban vannak, egy szomszédos asztalnál a semmiből 

veszett kocsmai verekedés tör ki. A város egyik klasszikus gorviki szervezete, a Perrini saggia mutatkozik most 

be; a család egy alvezére, Fürgekésű Toral kihallott néhány szót a karakterek és Inigo beszélgetéséből, ezért 

néhány bajkeverő társaságában bízva elhatározta, hogy már le is rendezi a problémát. Toral egy embere 

mindenféle indok nélkül bevert egyet egy másik vendégnek, egy másik pedig egy agyagkorsóval kínált meg egy 

dzsad írnokot egy asztallal odébb, akinek a kísérői máris felugrottak. Nem segíti elő a rendet, hogy a Perriniekre 

egyébként is ferde szemmel néző zsoldoskompánia, a Gascalo Buzogányai is képviseli magát néhány 

iszákossal… A kavarodás szinte azonnali és robbanásszerű. 

 

A karakterek nem is nagyon tudják kivonni magukat a verekedésből, s csak 

remélhetjük, hogy eszükbe jut, amit az imént hallottak Inigotól vagy hasznosítják 

Kultúra (gorviki) képzettségüket és tudják, hogy errefelé a kocsmai verekedésben a 

késeknek is fontos szerep jut. Ha maguktól nem csatlakoznának, a helyiek és 

különösen a Perrini saggia emberei mindent megtesznek, hogy meggondolják 

magukat! 

 

Ha pedig már benne vannak a káoszban, a legkevésbé szimpatikus közülük egyszer csak Torallal találkozik, aki, 

ha a karakter nem veszi észre időben, alkalmazza is rajta a Hátbaszúrás képzettségét, miközben ezt köpi oda a 

karakternek gorvikiul: „Ennyire tartjuk a kémeket és a barátaikat!” 

A legkevésbé szimpatikus valószínűleg a legalacsonyabb Szépséggel vagy valami látható megjelenésbeli 

hátránnyal rendelkező, esetleg láthatóan nem ember fajú, vagy feltűnően pyarroni egyházi férfi lesz. Nőket 

azért még Toral sem késelne meg, annál sokkal jobban retteg tőlük. 

Toral Kocsmai verekedés (Mf), Rejtőzés (60%) és Hátbaszúrás (Mf) birtokában elég jól a karakter hátába tud 

kerülni, aki csak akkor tehet egyáltalán Észlelés-próbát (-4), ha rendelkezik legalább az első Alapfokával. A 

büntetés úgy csökken, ahogy a karakter rendelkezik mindazokkal a képzettségekkel, amelyeket Toral is 

felhasznál; ha mind megvan neki, nem kap levonást. 

 

A verekedés csak jó öt perc után csendesedik el, amikor megérkeznek a városban kószáló poroszlók, hogy 

rendet tegyenek; Toralt addigra vagy utoléri a karakterek bosszúja, vagy meglóg (az üzenet után szinte rögtön 

neki is lát, az emberei pedig hatékonyan segítenek neki benne). 

 

  

Városi kötekedők 

Ké 20 Té 40 Vé 90 

Sp 1k6+1 (ramiera) 

Fp 25 Ép 7 SFÉ 0 
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Aligar kiszabadítása 

 

Aligar kiszabadítása érdekében valamelyik városban működő szervezet felkeresi a karaktereket és egyességet 

ajánl. 

 

A verekedés másnapján kerül sor a szabadítást elősegíteni kívánó szervezet felbukkanására, akiket vagy Inigo 

értesít a karakterek feltűnéséről, vagy maguktól is felfigyelnek rájuk. A csapat felépítésétől és a mese eddigi 

alakulásától függően az alábbi társaságok érdeklődhetnek egy egyesség után: 

 ha a karakterek a városkapunál Ercolét lefizetve jöttek be, úgy a varázslórenden keresztül a Vigoratus 

(shadoniak) 

 ha a karakterek feltűnően dzsadok vagy shadoniak vagy hozzájuk kötődnek valahogyan, úgy a Kufárok 

vagy a Vigoratus (shadoniak) 

 ha a karakterekkel tart (gorviki-kráni) boszorkány is (és ez valahogyan látszik vagy kitudódik), úgy a 

Trecidi (gorvikiak) 

 ha van a karakterekkel boszorkánymester vagy varázsló, úgy a Holdfívér megbízásából a Vigoratus 

(shadoniak) 

 ha a karakterek megkeresték (volna) Alinzát, Aligar feleségét, úgy őt nem találják ugyan meg, de az 

Alakváltók szívesen beszélnek velük (shadoniak) 

 ha a verekedés után érkező poroszlóknak be merték mondani, hogy a Perrini saggia egyik alvezére 

késelte meg a társukat, úgy az Alakváltók (shadoniak) 

 ha a karakterek valamilyen módon kötődnek a régi Gorvikhoz (van köztük Ranagol-pap vagy paplovag, 

oda kötődik az előtörténetük) és ezt valahogyan kitudhatták róluk az ügyes szemek és fülek, úgy a 

Tanítottak (gorvikiak) 

 ha a karakterek hithű shadoniak, köztük egyháziakkal, akkor a város egyetlen kvázi-egyházfüggetlen 

shadoni ügynöke, Fernara, a Második Arc egy leánya (függetlenek) 

 ha a karaktereken nincs semmi különleges vagy nem tudsz dönteni, úgy a helyi politikától eddig 

távolmaradó Gascalo Buzogányai (függetlenek) 

 

Ezek közül elegendő egyet kiválasztani, a város politikai környezetének köszönhetően ez úgyis meghatároz 

legalább két további szervezetet az ügyben: egy (alá-, mellé- vagy fölérendelt) szövetségest és egy ellenséget. 

Az eligazodásban a mellékletben talált politikai ábra segíthet. 

 

A felsorolás elemeinek végén zárójelben ott a rövid megoldás: melyik városi politikai érdek szólítja a 

karaktereket egyességre. Különösnek tűnhet, hogy a Domvik-hívő shadoniakat nem a város shadoni érdekei 

keresik fel; ennek az oka elsősorban a racalloi helytartó titkában keresendő (vérfarkas az illető), melyet a 

karakterek egyébként a kaland során megismernek. 

 

Maga a tárgyalás sok szót nem érdemel, viszont célszerű hangsúlyozni, hogy a karakterekről már akkor sokat 

tudnak a felkutatóik – megkérjük a mesélőt, hogy kíméletlenül mondja a szemükbe eddigi városi tartózkodásuk 

során mutatott mindenféle apró jelből kikövetkeztetve azokat a titkaikat, melyeket feltétlen rejtve szerettek 

volna tartani. A segítőik nem akarják megfélemlíteni őket – de egyértelművé teszik, hogy ebben a városban 

nem a karaktereké a vezényszó. 

 

Fontos, hogy a szövetségesükkel megbeszélnek egy jelet, amivel tudják egymást azonosítani; ez lehet egy 

kérdés és egy válasz, egy fütty- vagy egy kézjel – esetleg ezek kombinációja. Például: 

 

„Éljen Gorvik királynője! 

Gorvik szabad, a királynő a rabja!” 
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Cserébe a segítségükért a rivális szervezettel szemben, szabad utat biztosítanak az alakváltónak kifelé a 

tömlöcből.  

 

Tehát a karakterek a shadoni vagy a gorviki érdeket szolgálva, esetleg egy független cél érdekében 

tevékenykedő szervezetet segítve megállapodnak az adott szervezettel, hogy egy kisebb közbevetett feladat 

megoldásáért cserébe a szervezet elintézi nekik az Aligarhoz való bejutást. 

 

Ezeket a mellékfeladatokat illetve annak leírását, hogy a karakterek maguk hogyan szabadíthatnák ki az 

umichot, ha esetleg nem lennének hajlandók együttműködni az adott szervezettel, a Melléklet tartalmazza 

(lásd … oldal). 

 

Vagy közvetett, vagy közvetlen módon a karakterek kiszabadítják az umichot. Eközben érzékeny titokra 

bukkannak a város valamely két politikai érdekeltségével kapcsolatban. 

 

Azt, hogy melyik feladat esetén mi ez a titok és hogyan kerül felszínre, szintén tartalmazza a már említett 

Melléklet (lásd … oldal). Annyit itt is el kell mondjunk, hogy fény derül rá, hogy a városban Aligaron kívül 

dolgozik legalább egy alakváltó: 

 ha a shadoni érdeket szolgálták, úgy a Holdfívér egyik varázslójának asszonyáról derül ki, 

hogy éjszaka nagymacska-alakot ölt2 

 ha a gorvikiak érdekét vitték előrébb, akkor a város helytartójáról bizonyosodik be, hogy 

éjszaka hatalmas farkassá vedlik3 

 ha pedig a független célt szolgálják, úgy egy anatydára bukkannak4 

 

Mivel a karaktereknek nincs tudomása róla, hogy Racallo ebben az időben szinte fészke a különböző 

alakváltóknak, az tűnik a logikus következtetésnek, hogy az inkvizíció valószínűleg az illetőt keresi (mint azt 

elmondták nekik, mikor a városba értek). 

 

Miközben a mellékfeladatot megoldják, szövetségesük előkészíti számukra a bejutást Aligar tömlöcébe. 

 

  

                                                             
2 megfigyelni egy varázslót és családját 
3 betörni a város helytartójához éjszaka és átnézni a jegyzeteit 
4 megakadályozni egy zsoldoskapitányt a szerelmével való találkozásban 
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Szürkeszirt 

 

Szürkeszirt Racallo egyik erősítése a várostól keletre, vágtató lovakkal mintegy fertályórára, gyalogszerrel két-

három óra alatt érhető el. A várostól a tömlöcerődig vezető út mentén sorra várják a lázadozó gorvikiak 

akasztott tetemeit az ördögfák, kísérteties hangulatot kölcsönözve a tájnak a legszebb nyári időben is. 

A mindig tizenhárom ágat sarjadzó, mindenevő, vörös-fekete ördögfát Ranagol szent növényeként tisztelik. 

Széles, erős ágai kiválóan alkalmasak a köztörvényes gonosztevők nyilvános akasztására; egykor, mikor Gorvik 

független ország volt, Racallo vidékén gyakran minden ágon lógott egy-egy oszladozó tetem. 

Most csak egy-két ág foglalt, de ha a karakterek menekítő akciója nem jól sül el, valószínű hamarosan új 

testeket is lenget majd az ördögfák közt futó szél… 

 

Néhány ügynök várja őket egy kisebb csoportnyi fa mellett a tömlöchöz vezető úton, majd az előre megadott 

jellel azonosítják is egymást. Ezután a tolvajok néhány információval látják el a karaktereket: 

 az őrök egy ideig nem lesznek a környéken, de a lelkiismeretükre van bízva, hogy pár percig vagy 

fertályóráig maradnak-e távol 

 odabent Aligar a tömlöc legmélyén van, de oda már nem ér el a kezük 

 az utolsó szakasz, ami Aligarhoz vezet, csapdákkal van ellátva, mely csapdákat a lejárat szobránál egy 

kulccsal ki tudnak kapcsolni 

 a csapdakulcs a tömlöc távollévő őreinek éjjeli parancsnokánál van 

 

Vagyis a karakterek vagy a csapdákat, vagy az őröket választják, vagy, ha nagyon lassan haladnak, akkor 

mindkettőt a nyakukba lehet zúdítani. 

 

A tömlöc őreit a szövetséges szervezet hatástalanította; arannyal vagy mágiával időlegesen biztosították a 

bejárást. Valójában a szervezet egyébként is megszervezte volna egy képviselőjük bejutását, így azonban 

együttműködést tudtak kicsikarni a kalandozókból. Sajnos azonban a karakterek pont rossz helyen lesznek rossz 

időben, ezért újabb alakváltóra bukkannak… 

 

Amikor a karakterek érkeznek, a bejárás még szabad, de nem sokáig – 

ha túl sokat teketóriáznak, a tömlöc őrei visszatérnek és a 

karaktereken verik el, hogy eddig nem voltak posztjukon. Sajnos ekkor 

már nem számíthatnak a szervezet segítségére, azok ugyanis már 

elérték, amit akartak és bejuttatták saját emberüket a börtön falai 

közé. 

A visszatérő őrök parancsnokánál viszont megtalálhatják Aligar 

folyosójának csapdakulcsát, ami minden szerkezetet hatástalanít, 

vagyis érdemes lehet valamilyen tolvajmódszerrel megpróbálni 

megszerezni a kulcsot. 

 

  

Szürkeszirt börtönőrei 

Ké 30 Té 50 Vé 110 Cé 10 

Sp 1k10+1 (hkard) 1k6+1 (könnyű nyp) 

Fp 30 Ép 10 SFÉ 3 (sodrony) 

 

Szürkeszirt őrparancsnoka 

Ké 35 Té 60 Vé 120 

Sp 1k6+6 (tollas buzogány) 

Fp 45 Ép 12 SFÉ 4 (mellvért) 
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Aligar cellája a föld alatt, mélyen a tömlöc belsejében található, pontosan két szinttel a felszín alatt. A 

földszintről egy szélesebb, páncélos vitézek számára is járható lépcső vezet a tömlöc felső szintjére, ahol még 

nincsenek őrök; itt több foglyot is őriznek, elsősorban kisebb vétségekkel. A tiszti szobában, zárt ajtó mögött a 

szervezethez kapcsolódó valaki beszélget egy őrkatonával. 

Az illető (látszólagos) személye attól függ, hogy melyik érdeket szolgálva érkeztek hőseink: 

 shadoni esetben a helytartó udvari Domvik-papja, leiosz Cardas de Tessaran 

 gorviki esetben a Perrini klán alvezére, Luco con Perrini 

 függetlenek esetében Talafi Szahim, a Kufárok egyik legsikeresebb kereskedője 

 

Ha a karakterek figyelmét felkelti a szobában zajló beszélgetés – és intézd úgy, hogy olyasmiről essen szó, ami 

érdekelheti őket –, úgy láthatják, amint az illető a beszélgetés végeztével megragadja a poroszló alkarját, majd 

megszorítva azt egyszerre felveszi annak alakját, majd a szobában lévő piszkavassal keresztül döfi a 

szerencsétlent. Ezután begyömöszöli a holttestet a kandalló kéményébe, majd, amikor már tiszta a terep, 

elhelyezkedik az őrkatona kényelmes foteljében – hacsak a karakterek nem akadályozzák meg ebben a zaudert. 

 

Az első szint végén egy szűk, dohos lépcső vezet le a második szintre, ahol már a vértezetet mellőzve lehet csak 

közlekedni. A szűk csigalépcső alján egy kosfejes démonszobor áll kitátott pofával – ennek szájába kell illeszteni 

a csapdakulcsot, ami a szobor szemének felizzásával jelzi, hogy kikapcsolta a folyosón elhelyezett mechanikus-

mágikus veszedelmeket. A lefelé vezető lépcsősor alsó kijáratának ajtófélfájára védő varázsjeleket helyeztek; 

aki érti ezeket, látja, hogy kirekesztő varázskörökről van szó, melyet testetlen élőholtak ellen hoztak létre. 

 

A folyosóhoz tartozó nyolc cella alapvetően lakatlan; az umichon kívül most csak egy eszelőst őriznek itt. A 

halálig lesoványodott goblin Tréfamesternek nevezi magát, és folyamatosan mormog valamit, no meg néha fel-

felvihog. A kis narancsszín bestia itt veszítette el elméje épségét, de nem a shadoni kínzómesterek 

közreműködésével, hanem a korábbi, gorviki kényurak alatt itt elsorvasztott szerencsétlenek szellemeinek hála. 

A tömlöc mélye ugyanis több kísértetnek is otthona – ezek árnyak, akiket az egyik cellát őrző csapda szabadít el, 

ha a karakterek nem hatástalanítják. A csapda valójában egy cellába felrajzolt bebörtönző varázskör, mely, ha a 

karakterek aktiválják, a cella ajtajának kinyílásával megtöri a kört, így az élőholtak kiszabadulnak.  

Egyéb csapdák között plafondárdával, a felfelé vezető lépcsőt használhatatlanná tevő olajcsapdával és 

nyílvetővel számoljunk a karakterek számára. Ezek pontos helyét és működését a mesélőre bízom. 

Aligar maga egyébként aránylag jó állapotban van, habár meztelen. Legkedvesebb emberi formáját viseli, egy 

jóképű, hosszú hajú, de mostanra már borostás és beesett szemű, kék-zöld foltos, égetett hegeket viselő férfi 

álcáját. A bilincsein papi rúnák, melyek megakadályozzák számára, hogy átváltozzon. 

 

A folyosó végén egy rejtekajtó (Titkosajtó keresés -50%, Zárnyitás -35%) és egy poros-pókhálós, kimondottan 

szűk (oldalazós kategória) csigalépcső közvetlenül a várfal tövébe viszi Aligar megszabadítóit. Hacsak a 

karakterek nem csináltak nagy ostobaságot és indítottak el valamiféle riadót (vagy hangos csapdát), az őrök 

nem foglalkoznak a jelenlétükkel, vagyis ki tudnak ólálkodni. 

 

Aligar az egész szöktetés alatt levertnek, kedvtelennek tűnik, mint aki nem is igen akarja, hogy megmentsék. 

Ugyan nem lesz akadálya a karaktereknek, de nem is segíti a csapatot semmilyen képességgel, információval. 

Csak akkor szól, ha kérdezik, egyébként igazán rájuk sem hederít. Futni, mászni, lopózni végképp nem lesz 

hajlandó – erre varázzsal kell rávenni. 

Nem úgy a Tréfamester; ha a karakterek maguktól nem akarnák, a goblin vihogva maga kínál egyességet nekik, 

hogy pénzért, posztóért, kvártélyért, rontásért, de valamiért mindenképp vigyék ki, mert a sötétet itt nem bírja, 

odakint meg olyan csinos lány vár rá, akiről a karakterek még csak álmodni sem tudnak. Ha netán egy Hatalom 

italához vagy egy amuletthez is hozzájut, boszorkánymesterként kifejezetten hatékony társ lehet a 

későbbiekben… 
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Pyarron levele 

 

Aligar megkapja Pyarron levelét, melynek csak a karakterek segítségével tud eleget tenni. 

 

Mire Aligart biztonságba helyezik a Keselyűben, Inigo is feltűnik újra. Barátjaként, teljesen ősziinte örömmel 

üdvözlik egymást. 

Az umich kérdésre elmeséli, hogy az Alinzával való kapcsolata miatt van ilyen pocsékul, aki a lehető 

legrosszabbkor döbbent rá a titkára, vagyis arra, hogy a Szent Városnak kémkedik. Elregéli saját háttér-

történetét, amit a bevezetőben olvashattok. 

Ezen kívül azt is elmondják, hogy még a tömlöcben az őt meglátogató Inigo azt bizonyította be neki, hogy 

kedvese is súlyos titkokat rejtegetett előle. Nem elég, hogy a lány nem az az ártatlan virágárus, akit megismert, 

hanem veszedelmes fejvadász az Alakváltók klánjából, de ráadásul Aligar elhurcolását követően a gorviki 

ellenállást vezető Querda mellé bújt, hogy vigasztalódjon. 

Legalábbis ez Inigo értelmezése a történetről. Valójában Alinza maga is Querda leleplezésén dolgozik, hogy 

biztosítsa klánja megbecsülését a shadoni megszállók előtt és most a munkájába temetkezve akarja feledni 

Aligar árulását és bizonyítani rátermettségét saját klánja előtt. 

 

Ha valahogyan életet vernek az umichba – lehet alapozni Alinza várható megbocsátására, vagyonra, 

szabadságra, a férfiasságára; bízzuk a csapatra –, akkor hajlandó a pyarroni levéllel foglalkozni. 

Ha erre nem sikerül rávenni Aligart, úgy Inigo a csapatnak adja vissza a levelet és megkéri őket, hogy az 

umichtól eltekintve is hajtsák végre Pyarron kérését. 

 

Az egyértelmű, hogy az umich megszöktetését követően legkésőbb 1 nappal észreveszik a távozását és 

várhatóan hajtóvadászatot indítanak ellene; épp ezért nincs túl sok idejük bevégezni a feladatukat. Az idő épp 

ezért sürget, főleg, hogy a 20 óra (egy nap) a legjobb szívű mesélő határideje; keményebb lelkű társaik számára 

2-3 órát biztosítani reális. Mivel ráadásul a börtönben megtalálhatják a halottakat, amiket maguk mögött 

hagytak (vagy ők, vagy a zauder), már nem csak, mint kollaboránsok, de mint gyilkosok is kerestetik őket. 

 

Ki kell iktatniuk Felice szektájának vezetőjét, mely által a Szent Város talán meg tudja erősíteni Új-Godon 

megrendült bizalmát a szövetségükben. 

 

Mire Aligar a levél végére ér, egészen feledi fásultságát. Habár maga is alakváltó, megveti a fajtáját, a 

zaudereket és az anatydákat kifejezetten gyűlöli, az állati alakot öltőket meg nem tartja semmire és főleg nem 

tartja méltónak arra, hogy alakváltónak nevezzék őket. 

 

A levelet a csapatnak is megmutatja. Annak tartalma szerint a városban egy kisebb Felice-szekta tevékenykedik, 

akiknek főpapnője szoros kapcsolatot ápol az Aligar által felfedett Ötven Imádság vezetőjével, Querdával. 

Ha a csapat esetleg megemlíti neki azt, amit megtudott, újabb kapcsolat szövődhet közöttük: a többi 

alakváltóval szembeni fellépés igénye. 

 

A közös bűntett persze enélkül is összekapcsolja őket – Pyarron ügynökeiként megszabadítottak tömlöcéből 

egy felségárulással (joggal) gyanúsított alakváltót –, így amúgy is lehet okuk Aligart segíteni a levélben foglaltak 

teljesítésében. 
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Alinza segítsége 

A szekta vezetőjéhez Alinzán, Aligar fúriajellemű asszonyán keresztül vezet az út. 

 

Mivel ekkorra már tudják, hogy a Felice-papnő Querdával van kapcsolatban és azt is megtudják Inigotól, hogy 

Aligar asszonya, Alinza szintén a vezér közelében ólálkodik, könnyen összekapcsolhatják, hogy ha megtalálják a 

fejvadásznőt, rábukkannak a papnőre is. 

 

Aligar bőven tud szimpatikus viszonyt biztosító tárgyakat szolgáltatni a karaktereknek a házából, csakhogy azt 

sajnos a város elöljárójának pribékjei tartják lakat alatt; ha az Aligar-házba bejutnak és elhozzák Alinza fésűjét, 

ágyneműjét, haja szálát stb., úgy a viszony könnyen feltérképezhető és Alinza kikémlelhető, megközelíthető. 

Ha egy élelmesebb varázsló megpróbálja, az umich és a fejvadász közötti szerelem valójában elegendő a 

kapcsolathoz, ugyanis társszimpatikus viszonyt létesít közöttük (habár ez Mana-szempontból költségesebb, 

viszont időben sokkal gyorsabb). 

 

Alinza ekkoriban és egész a karakterek távozásáig vagy elfogatásáig az Ötven Imádság egy sejtje közelében tölti 

idejét, vagyis szinte biztosan ott találnak rá. A Querda-vezette sejt az egykori Örömtanyán szervezi akcióit a 

shadoni megszállók ellen. 

 

Az Örömtanya az a bordélyház volt, amelyet a Kék Éjszakák Árnyai szerint 3692-ben Sianis Ramraquo és társai 

felgyújtottak, mikor végeztek a racalloi Ramraquo klánnal, különösen pedig Korbácsos Ligarral. Az egykor 

messze földön ismert bordélyház azóta elhagyatott, fája üszkös, kövéből sokfelé elhurcoltak már, de az épület 

még megvan. 

 

A Ramraquok uralma alatt itt megkínzottak szenvedése elegendő volt ahhoz, hogy a házban és környékén azóta 

sem lehet hatékonyan mágikus fürkészést alkalmazni (az asztrál- és mentálsík lenyomatai bőven elnyomják a 

házban érzékelhető érzéseket 25E-ig), így a romos épület elsőrangú összeesküvő-hely. Az álcázás 

tökéletesítéséről néhány halott, majd ismét életre és szolgálatra kényszerített Alakváltó fejvadász és a Tredici 

boszorkái gondoskodnak, így a shadoniak eddig nem tudták megismerni az épület titkait. 

 

A karakterek érkezésekor a szedett-vedett, gyorsan elrejthető (szétszedhető) tárgyalószobában csak kevesen 

vannak itt, de ők annál veszélyesebbek. Alinzán és Querdán kívül két boszorkány,[csapat létszáma] élőholt és 

egy nagyon is élő, holt testvéreit vezető fejvadász, egy kikötői uzsorás és a vele érkezett boszorkánymester. A 

többiektől valamivel távolabb Domenico, egy sötét bárd és Felice-hitű kedvese, Estella múlatják itt az időt. 

 

Mindannyian legalább olyan szintűek, mint a csapat. 

 

Lehetséges beszélgetéssel túllendülni ezen a jeleneten, melynek során meg kell győzni Querdát, hogy adja ki a 

főpapnőt – vagy meg kell próbálni mágiával kikényszeríteni belőle az információt –. 

A vezér eleinte hallani sem akar ilyesmiről, de ha a karakterek ügyesek, egész jó üzletet tudnak kihozni a 

dologból: Querda elmondja, amit a főpapnő székhelyéről tud, cserébe Aligart átadják neki.  

 

Ha harcra kerül a sor, Domenico és Estella néhány kör múlva futásnak erednek, tehát ha őket elkapják, 

megtudhatnak tőlük mindent, amire szükségük van a főpapnő kézre kerítéséhez. Persze a bárd fénymágiája 

nem könnyíti meg a dolgukat. Ha viszont őket üldözik, legalább az utcán nem kell tartaniuk attól, hogy Querda 

vagy a többiek a nyomukba erednek. Jobban félik annál az irhájukat… 

 

Amennyiben az umich az Ötven Imádság vezérének kezére kerül, a karaktereknek számolniuk kell Alinza 

későbbi megjelenésével és orvtámadásával.  
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Felice főpapnője 

A városban a karakterek érkezésekor egyetlen igazán veszedelmes Felice-papnő tevékenykedik három másik, 

még csekély hatalmú papnő mellett. Nuria Bedoya a Tízezer Tallér, Racallo legdrágább fogadójának 

konyhafőnökeként rengeteg ember, elsősorban pedig a leggazdagabb városiak és a fontosabb látogatók 

ellátásáért felelős. Rendszeresen kijön a konyháról, hogy az étel minőségi ellenőrzésének ürügyén szóba 

elegyedjen a vendégekkel és a lehető legtöbbet tudja meg a látogatásuk céljáról. Nem ritka, hogy a szószokba 

némi nyelvoldót is kever, hogy így biztosítsa a látogatók fesztelenségét. Mivel kiváló ételek kerülnek ki a kezei 

közül, ő maga pedig szemrevaló és lenyűgözően kedves és előzékeny, a legtöbben, még az asszonyok is, 

rokonszenvesnek tartják és később is szívesen térnek vissza a fogadóba csak a konyha miatt. 

 

Átkos tevékenysége során sikerült két cselédet is Felice hitébe vezetni, akik a fogadó szobáiban és szalonjaiban 

szolgálnak Nuria szemeként és füleként. Apertia és Remei soha nem adnák ki papnőjüket, sőt, a karakterek 

esetleges támadásakor, ha a közelben vannak (vagy lehetnek), igyekeznek hőseink ellenére tenni. Mérgeikkel 

kifejezetten hatékonyan bánnak, ügyes céllövők és kegyetlen természetű bosszúállók. 

Ez utóbbi azt is jelenti, hogy amennyiben végeznek a főpapnővel, de még aznap nem hagyják el a várost, úgy, 

cserébe önfejűségükért, amivel a sorozatos figyelmeztetések ellenére is maradni akartak, ételüket halálos 

méreggel hintik be (ez az ördögfa gyümölcse nevű szer, lásd a mellékletben). 

 

A karakterek megpróbálhatnak vele végezni a Tízezer Tallérban is, esetleg ráuszíthatják a shadoniak inkvizítorait 

is – ez utóbbi mondjuk nem lesz egyszerű feladat, hiszen Domvik szolgáli meglehetősen neheztelnek rájuk, 

amiért az alakváltót megszöktették (arról nem is beszélve, hogy eredetileg épp az előttük való bizonyítás 

céljából volt szükséges leszámolni a papnővel, tehát az egész pyarroni segítségnyújtás az értelmét veszti így). 

 

A fogadó bejáratánál le kell adni a fegyvereket a kapuőrnek. Ez azért is fontos, mert a belépést követően a 

fogadóház bejáratánál egy cseléd kérdést tesz fel a vendégeknek, nyakában egy Igazság amulettje. A kérdés: 

van nálatok tőrnél veszedelmesebb fegyver? 

Esetünkben veszedelmesebb a tőrnél minden, ami annál nagyobb (vagy nagyobbat sebez), mágikus, illetve 

lőfegyver. 

Amennyiben az amulett hazugságot jelez, a Tízezer Tallér bonyolultan megalkotott mozaikmágikus védelme 

működésbe lép (a cseléd fejében Mentálisan olvasva azonosítja, hogy hazudtak a karakterek) és térmágiával 

egy távoli szirt mélyebb oldalára teleportálja a karaktert (150 font súly határig), aki már csak a zuhanásra lesz 

figyelmes. A sziklás terepen gyakorlatilag lehetetlen túlélni az esést (10k6 Sp); sikeres Esés-próba ugyan felezi 

ezt, ugyanis a falból kiálló mohák és gallyak alkalmasak a kapaszkodásra, ám ekkor a karakternek ki kell 

választania egy végtagját, melyet biztos, hogy ripityára tör, amikor az esést próbálja tompítani. 

Erről a védelemről (no nem a pontos működéséről, de a koncepcióról) a helyiek, a Helybéli előnnyel 

rendelkezők és a Legendaismeret (Mf) képzettség birtokosai tudnak. A közvélekedés szerint a fogadó neve 

onnan származik, hogy eredetileg ennyibe került kialakítani többrétű mágikus-mechanikus védelmét. A mágiát 

egyébként a fogadó tulajdonosa akarattal képes átmenetileg elaltatni… 

 

Hőseink tehát legfeljebb tőrrel, dobótőrrel felszerelkezve bejutnak a fogadóba, amelynek konyháján 

találkozhatnak a papnővel. Ha meg akarnák várni, amíg kijön, szomorú hírekkel kell szolgálnunk: Nuriának 

munkája végeztével kényelmes szobája van a fogadó épületének alsó szintjén, melyre szintén kiterjed a 

védelem. 

 

Fontos, de nem lényeges a karakterek szempontjából, hogy a fogadó vendégei között a karakterek akciójának 

idején ott találjuk Rilianét, az északi bárdlányt, Aligar egy másik feleségét. 
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Távozás a városból 

 

Ha tudják is teljesíteni a feladatot, biztos, hogy sürgősen távozniuk kell a városból. Ezt Aligar javaslatára tengeri 

úton, az Arundel asszonyán kezdik meg. 

 

Már ezalatt a rövid idő alatt is sikerült legalább néhányat magukra haragítani az alábbi csoportok közül: 

 shadoniak 

 Felice hívei 

 Perrini klán 

 Alinza 

 Ötven Imádság tagjai 

 Tredici boszorkányok 

 

Közülük már egy is elegendő lenne, hogy távozásra sarkalljon, de valószínű többről is beszélhetünk. Vagyis 

praktikus lenne hamar lelépni, az utakat pedig keményen ellenőrzik (amint azt tapasztalták is, mikor bejöttek, 

ezért is fontos annak hangsúlyos mesélése). 

 

Aligar már korábbi egyeztetésük során felveti, hogy dzsad kapcsolatai, a Kufárok révén egy északra tartó 

karavelre, az Arundel asszonyára fel tudja juttatni az őt megszabadító kompániát és persze magát is. Mivel jól 

ismeri a kapitányt és annak kapcsolatait, melyről úriember nem beszél, biztos benne, hogy az kifut, amint az 

umich megadja rá a jelet. 

 

Miközben a karakterek Felice főpapnőjének sorsát pecsételik meg, Pyarron ügynöke megszervezi a kihajózás 

előkészítését. Lirdon Tarsk kapitány, az Arundel asszonyának első embere valóban szívesen segít, nem kevés 

pénzt téve zsebre cserébe. 

Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a karakterek Querdának átadták Aligart, sajnos senki nem lesz, aki Tarsk 

kapitánnyal leegyeztesse, hogy ki kellene hajózni, így mikor le akarnak lépni, sajnos elfordulnak tőlük a hajósok. 

Kivétel nélkül az összes – híre megy, hogy a szinte mindenki által kedvelt férfit, Aligart átadták az ellenségeinek. 

A karakterek még örülhetnek is, ha nem egy hirtelenharagú kapitányhoz vagy annak tisztjeihez sodorja őket a 

sors… 

 

A hajóúton a tudtuk nélkül velük tart egy kráni ügynök is. Perla, Aligar kígyólelkű cselédlánya a Sötét Birodalom 

egyik veszélyes ügynöke, aki egy seyrine révén mágikus hatalomra is szert tett. Nem kíván mást tenni, csak 

szemmel tartani birodalma számára az umichot és a kalandozókat – elvégre Shackallornak idővel szüksége lehet 

rájuk, netán kényelmetlen lehet az alakváltó kiszabadulása… 

 

Természetesen a kalandozók térmágiával is távozhatnak Racalloból; Aligar akkor is hajóval megy majd. 
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Mellékeletek 

Valóban vázlatos összefoglaló 

Mivel első látásra úgy tűnhet, a történet kusza, nehezen megfogható és leginkább pedig hosszú, igazán röviden, 

vázlatosan alább is összefoglaltuk a mesélők munkájának elősegítésére. 

 

A kezdet előtt: bemesélés (hangulatkeltő és előzetes információk segítenek benne; 30 perc) 

Városkapu (30 perc) 

érkezés a kapuhoz 

ellenőrzés/bejutás 

értesülés az (egy…) alakváltóról 

Karvaly (1 óra) 

találkozás Inigoval 

információk Aligarról 

kocsmai verekedés a Perrini saggia embereivel 

Szövetségkeresés (1 óra 30 perc) 

saját szakállukra (ha helyiek) vagy beállítottságuknak megfelelő szervezettől érkező felkérés  

egy befolyásos városi személy alakváltó 

Aligar kiszabadítása (1 óra 30 perc) 

Szürkeszirt megközelítése 

bejutás a cellákhoz 

zauder a városban 

Aligar (és esetleg Tréfamester) kiszabadítása 

kijutás 

Aligar megsegítése (1 óra 30 perc) 

kalandozók + Aligar = Felice főpapnőjének halála 

(Ötven Imádság meglátogatása) 

szerafista-vadászat a Tízezer Tallér konyháján 

távozás a városból 

 

Vagyis összesen 6 óra és 30 perc, holott némely jelenetek jóval rövidebb idő alatt letudhatók (Szövetségkeresés 

illetve Aligar kiszabadítása), így a történet bele kell, hogy férjen a játékidő-keretbe. 

 

Szabad (szerep)játékot engedélyezhetünk nekik a Városkapu, a Szövetségkeresés és az Aligar megsegítése 

jelenetekben, itt ugyanis adódik rá idő és lehetőség is, míg egyenesebb vonalon halad a történet a Karvaly és az 

Aligar kiszabadítása jelenetekben. Ezek összessége remélhetőleg kiegyensúlyozott játékélményt jelent. 
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Szívesség a szívességért 

A karaktereknek a kalandmodul egy szakaszán rövid, aránylag egyszerű feladatot kell végrehajtaniuk valamelyik 

városi érdekeltségnek – ezzel pedig nyíltan ellenére tesznek egy másik érdekeltségnek. 

A játék szempontjából kevésbé lényeges ez a kis feladat, vagyis nem érdemes rá 1 játékóránál több időt szánni, 

így ennek megfelelően célszerű mesélni. 

 

Fontos és ezt hangsúlyozzák is a karaktereknek, hogy lehetőleg ne avatkozzanak be, bármit is látnak! A 

feladatuk kizárólag a megfigyelés és információszerzés… 

 

Miért a karakterek kellenek ilyen piti feladatokra? Mert ők még új arcok a városban, senki nem tudja, hogy 

melyik érdek szolgálatában állnak és főleg, mert bármikor letagadhatók. 

 

Shadoni érdek 
A Gorvikot megszálló shadoniak gyorsan felszámolták az eleve inkább lokális sejtek halmazából felépülő 

Holdkos varázslórendet. Mint a gorviki politika kiváló ismerői és a köpönyegforgatás avatott szakértői, a 

varázslók közül sokan hajlandóak voltak feladni eredeti elveiket és Domvik birodalmának érdekében kezdték 

alkalmazni tudományukat. így alakult át a Holdkos iskola Holdfívér renddé. 

A bizalom sajnos nem maradéktalan, így a bűbájosoknak el kell viselniük a folyamatos megfigyelést, papi 

ellenőrzéseket és igazmondó varázs alatt teendő nyilatkozatokat – de ez is bőven megéri azokért a jutalmakért, 

amit szolgálataikért kapnak. 

 

Most az egyik varázslóval kapcsolatban merült fel némi kétely a város shadoni érdekeltségeiben a hűségével 

kapcsolatban. A városba érkező karaktereket fogadó Ercole con Rabucco néhány napja levelet küldött a 

köztudottan (de nem bizonyítottan) unióellenes Perrini család egyik lányának, Leia con Perrininek, akitől titkos, 

éjszakai találkozót kért a város csónakázó tavának partján. A karakterek feladata szemmel tartani a varázslót és 

kihallgatni őt. 

 

A gyönyörű parkban azonban nem Ercole jelenik meg a találkozóra, hanem egy, az ő ruháit, vagyis a Holdfívér 

talárját viselő nő, Ercole felesége. Mira con Rabucco nem kimondottan szép, de megnyerő és mélyre ható, 

csábító vagy késként döfő tekintete előtt nehezen állnak meg az emberek. 

Ha ki akarják hallgatni őket, nem lesz nehéz dolguk: gyakorlatilag semmit nem beszélnek. Amint a fiatal Perrini 

lánnyal találkoznak, csókot váltanak, majd mindketten levetik a ruháikat, s az égre, a Kék Holdra fordított 

tekintettel átváltoznak. Mira egy fekete párduc, Leia egy hosszúszőrű abradoi hiúz formáját ölti, majd 

eliramodnak a tó partján. 

 

A közvetlen feladat itt egyértelműen véget is ér, de ha a Felice-hívek észrevették őket vagy a város éjszakájára 

(nem kifejezetten ügyesen) ügyelő shadoni poroszlók figyelmét keltették fel, esetleg kifejezetten kevésre 

tartanák a démonimádó asszonyokat, akkor bőven lehet bonyolítani a helyzetet. 
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Gorviki érdek 

A gorviki politika mindig is a bizalmatlanságra épült és ezt nem változtatta meg a shadoniak érkezése és 

maradása, sőt! Éppen ezért lehet, hogy minden fontosabb shadoni tisztségviselőt, különösen, ha a annak 

vérében gorviki vér csörgedezik, megfigyelés alatt tartanak. Ez, a shadoniak inkvizíciós hagyományaitól 

eltérően, sokkal fondorlatosabb módon történik: éjszakai besurranás és a levelezés átolvasása, titkos légyottok 

megfigyelése, egyházi képviselők behálózása, kölcsönszerződések stb. Ez amúgy is érthető, ha tudjuk,hogy a 

gorvikiak érdekeit a városban csupa tiltott szervezet képviseli, a Perrini ház pedig rengeteget veszíthet, ha 

egyszer valóban rájuk tudják bizonyítani a lázongókkal való kollaborációt. 

 

A karaktereket arra kérik meg, hogy éjjel törjenek be a város shadoni helytartóságára, melyet az elmúlt néhány 

estén a shadoni katonák NEM tartottak ellenőrzés alatt. Ennek okára kellene rájönni, illetve, ha már úgyis bent 

vannak, átnézni a helytartó, Forenius Caldinas levelezését, az utóbbi időben kelt jegyzeteket, vagyis úgy 

egyáltalán a dolgozószobáját. 

 

A helytartóságra való bejutás valóban kimondottan egyszerűnek bizonyul, senki nem áll hőseink útjába. Egy 

pap, valami varázsló, de még városőrök sincsenek sehol… Néhány lopózás, rejtőzés és zárnyitás próbát azért 

érdemes dobatni, hiszen lehetnek ügybuzgó hivatalnokok, akik ilyenkor, a telihold idején is bent vannak és 

hamar jelentenék a karakterek jelenlétét. 

 

Forenius szobájához, sőt, irodájához több másik szobán vezet keresztül az út, melyek mindegyike zárva van. 

Ahogy a titkárjának, az írnokának szobáin, majd a tárgyalóján, vagyis annak ajtajain verekszik keresztül magukat 

a karakterek, különös zajokra lesznek figyelmesek. Talán emberi vicsorgás, hörgés, mely aztán átalakul állatias 

morgássá… 

Amikor a helytartó szobájába érnek, még pont látják, ahogy a teraszról aláveti magát egy hatalmas farkas… úgy 

látszik, Forenius bizony vérfarkas – ami megmagyarázza, hogy miért enyhítette az éjszakai őrséget! 
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Független érdek 

A városban, vagy annak közelében sok harcos tartozik a Gascalo buzogányai nevezetű zsoldoskompániába. 

Habár a társaság a warviki Gascalo mellett formálódott a Manifesztációs Háború idején, tagjai között a 

legtöbben a Pyarroni Államszövetséget tekintik erkölcsi bírájuknak, vagyis a shadoni-gorviki eszmék kevésbé 

hatottak rájuk. Akik szeretnének kimaradni a két ország macska-egér játékából, azok igyekeznek a zsoldosok 

kedvét keresni, így a harcosoknak sok megrendelésük és jó életük van. 

 

Az egyik kompánia, Garell kapitány vezetése alatt egészen megszedte magát és kimondottan jó kapcsolatot 

alakított ki a város dzsad érdekeit oltalmazó szakszervezettel, a Kufárokkal. Az utóbbi időben azonban Garell 

kapitány mintha már nem foglalkozna ezekkel az érdekekkel, sem a fiaival (ahogy a kompánia egymást nevezi), 

sőt, még a gyakorlatokon sem jelenik meg – ami pedig rontja a zsoldosok morálját, hírét és harci értékét 

egyaránt. 

A Kufárok kitudták, hogy (ahogy sejtették) egy nő van a dologban, akit korábban nem ismert senki Racalloban, 

tehát nemrég érkezhetett. Concia néven nevezi magát és a racalloi palota melletti sétányon szoktak találkozni 

Garellel; a karaktereknek meg kell tudniuk róla, hogy ki is ő. Azt is tudják a szervezetnél, hogy ezen az estén, 

Éjközép után is találkoznak majd a szerelmesek. 

 

A karakterek a palota tövében még Garell előtt, a Kék Hold fényében megnézhetik maguknak Conciát. Igaz, 

hogy ekkor még Olivia néven csókol egy bajvívót, hogy az a karakterek füle hallatára megesküdjön a nőnek: 

megöli az erőszakos, barbár zsoldost, hogy együtt lehessenek. A bajvívót Lorawan néven nevezi és elküldi még 

az Éjközép előtt, de megkéri, egy óra múlva térjen vissza, akkor már Garell is biztos itt lesz. 

A nő maga észveszejtően gyönyörű, szinte földöntúlian az, sőt, Éjközép előtt és után mintha kissé más 

vonásokkal rendelkezne. A karakterek Legendaismeret (Mf) birtokában, Intelligencia-próba mellett, esetleg 

Auraolvasás pszi diszciplínával leleplezhetik a nőt mint anatydát, vagyis alakváltót. 

Mikor Garell érkezik, előadja, hogy egy Lorawan nevű bajkeverő azzal zsarolta meg, hogy végez vele, ha nem 

lesz az övé, pedig ő a kapitánynak tartogatja magát. Alig fejezi be a történetet, Lorawan vissza is érkezik és 

párbajra szólítja Garellt, aki sajnos nem az a párbajos fajta, így azonnal el is fogadja a kihívást és fegyverrel ront 

a shadoninak… 

Ha a karakterek tétován végignézik a jelenetet, úgy a kapitány felkoncolja Lorawant; közben Concia-Olivia 

meglóg és értesíti a közelben állomásozó őrséget, hogy valami nagy baj készülődik. A nő felbujtására érkező 

poroszlók félholtra verik és elfogják a gyilkos zsoldost, aki közben levág még egy poroszlót is, majd a tömlöcbe 

rángatják a szerencsétlent… 

 

Talán ebben az esetben jobb, ha hőseink nem csak tétlenül szemlélődnek… 
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NJK-k és mellékszereplők 

Azok a szereplők, akik a történet fővonalának megőrzése szempontjából lényegesek, aláhúzva szerepelnek a 

listán. Az ő szerepeltetésük különösen fontos, vagyis bármilyen irányt vegyen is a történet vagy bármennyire 

eltérő legyen is a csapat, mindenképp meséld be őket! 

 

A városba érkezéskor 

leiosz Apreosz, város szolgálatában lévő pap, 5. szint 

Ercole con Rabucco, teljesjogú Holdfívér varázsló (7. szint), saját szakállára kémkedik a karakterek után 

Arro, Ercole kémje, a Vigoratus céh tagja, 9. szintű tolvaj 

 

A Karvalyban 
Inigo Starre, „mindenttudó”, Aligar barátja és a karakterek kapcsolata a városban 

(Fürgekésű) Trevol con Perrini, nagyhangú kötekedő, a kocsmák hűségéért felel 

 

Szövetségkeresés idején 
Forenius Caldinas, shadoni helytartó, vérfarkas 

Mira con Rabucco, Ercole asszonya, Felice papnője, 7. szintű pap 

Leia con Perrini, Fürkekésű Trevol húga, Felice papnője, 3. szintű tolvaj / 4. szintű pap 

Concia (Olivia), anatyda 

Lorawan, bajvívó a Kereskedő Hercegségekből, félelf, 7. szintű 

Garell kapitány, Gascalo Buzogányainak egyik zsoldosvezére, 10. szintű harcos 

 

Szürkeszirten 
Ezernév, zauder az őrök szállásán, korábban a racalloi palota varázslótornyának foglya 

Tréfamester, goblin boszorkánymester a tömlöcben 

Aligar, a Kékliliom Hajósa, jóképű, elgyötört férfi a tömlöcben 

 

Az Ötven Imádság székhelyén 
Alinza, Aligar felesége, fiatal gorviki fejvadászlány, 7. szintű 

Querda, félaquir Ranagol-hívő, valahogy megőrizte szakrális hatalmát, 10. szintű paplovag 

Domenico, gonosz tekintetű, jóvágású sötét bárd, 9. szintű 

Estella, a Tanítottak tolvaja, Felice szektájának beavatottja, 7-9. szintű tolvajlány 

boszorkányok, 2 ranagolita boszorkány, egymás szeretői, 6-8. szintűek 

fejvadászok, [csapatlétszám]+1 gon-corga közös harcmodorra kiképezve, a Kobratánc ismerői, 6-8. szintűek 

kikötői uzsorás, kopaszodó, idős tolvaj, 6-8. szintű 

kikötői boszorkánymester, hórihorgas leprás (kinézetre), 6-8. szintű 

 

Mindezek után 
Nuria Bedoya, Felice főpapnője, 6. szintű boszorkány / 7. szintű pap 

Apertia, cseléd, Felice beavatottja, 1-2. szintű tolvaj 

Remei, cseléd, Felice beavatottja, 1-2. szintű tolvaj 

Lirdon Tarsk kapitány, az Arundel asszonya karavel parancsnoka, 6. szintű harcos / 3. szintű Antoh-pap 
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Alakváltók Racalloban (faj vagy képességek alapján) 

Aligar, a Kékliliom Hajósa, umich, Pyarron ügynöke 

Forenius Caldinas, helytartó, a shadoniak első embere, vérfarkas 

Concia (Olivia), racalloi bajvívók és zsoldosok szerezője, anatyda 

Ezernév, magányos zauder, aki a racalloi palota foglya volt sokáig, de sikerült megszöknie néhány nappal 

ezelőtt; valójában ő az, akit a városiak égre-földre keresnek 

Perla, a Tredici növendéke, valójában Krán seyrine-hatalmú boszorkány-ügynöke (Adepta Astralica) aki a testét 

borító tetoválások révén képes madár- és egérformát ölteni 

illetve Felice szektája 

 

Felice-szekta Racalloban 
Nuria Bedoya, konyhafőnök a Tízezer Tallérban, főpapnő 

Mira, Ercole con Rabucco, egy Holdfívér varázsló felesége, papnő 

Leia, Trevol con Perrini húga, a Fúriák bordélyház vezetője, papnő 

Estella, az Ötven Imádság elkötelezett támogatója, beavatott 

Apertia, szobacseléd a Tízezer Tallérban, beavatott 

Remei, szalonleány a Tízezer Tallérban, beavatott 

további 9 nő, elsősorban feleségek és húgok szétszórva a város fontos politikai érdekeltségei közelében 
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Szervezetek Racalloban 

 

Mágikus hatalommal bírók 
 

Holdfivér 

„Az új Holdkos”. Shadoni hitre tért varázslók gyülekezete, de messze nem valódi, teljes hatalmú varázslórend 

11 taggal. A legtöbben 3-4 iskolából használnak csak mozaikokat és több közöttük többkasztú 

boszorkánymester/varázsló. Hogy támogatást és bizalmat szerezzenek, együttműködnek a város védelmében a 

shadoni egyházzal. Úgynevezett központjuk a racalloi palota egyik tornya, mely a mágikus hatalommal bíró 

foglyok börtöne is egyben. 

 

Tredici 

Veszedelmes, Shadon-ellenes, démonokban és Ranagolban bízó, 13 tagú boszorkányszekta, mely Krán 

támogatását is élvezi. Gyűléseiket a földfelszín alatt, racallo csatornáiban tartják és Éjmágiával megkötött 

élőholtakkal biztosítják. Az Ötven Imádságot nevetséges magamutogatásnak tartják, de nem lépnek fel ellenük 

– habár nem is támogatják őket. 

 

Felice-szekta 

lásd fentebb 

 

Katonai-harci jelentőségű szervezetek 

 

Gascalo Buzogányai 

A Manifesztáció idején, a warviki Gascalo városa mellett szerveződött vegyes összetételű zsoldoskompánia, egy 

része most Racallo környékén keresi megélhetését. Viselkedésüknek köszönhetően (jellegzetes „zsoldos-

modor”) ellentmondásos a megítélésük, habár több városi épület őrségét ők látják el (elsősorban fogadók, 

bankházak fogadják fel őket). Tagjai közt sokan a Pyarroni Államszövetség iskoláiban, elsősorban a 

Pajzsállamokban tanultak, mások viszont a Manifesztáció harcmezein edződtek harcossá. Jellemzően az 

utóbbiakkal kerül összetűzésbe a derék racalloi, ami miatt csürhének tartja „az egész retkes pyar bagázst”. 

 

Ötven Imádság 

Gorviki revíziót támogató, szigorúan keményvonalas, Ranagolita szekta. Rendszeres gerilla-akciókkal, 

megfélemlítő támadásokkal próbálják távozásra bírni a shadoniakat, egyelőre kevés sikerrel, habár számos 

egyházi, illetve, különösen, áruló gorviki esett már áldozatul nekik. Az utóbbi időben a Holdfívér varázslóit 

szemelték ki… 

Egy félaquir szörnyeteg, az elszántságáról elnevezett Querda irányítja őket, akit még Krán hagyott hátra a 

háborúban. 

 

Alakváltók 

Egy kémkedésre specializált fejvadászklán, akik az álcaruhákra, álcázásra helyezik a hangsúlyt a képzésük során. 

Racallo környékén egyedüliként okítják a Kobratánc mesterségét is a gon-corgáknak, sőt, a legtöbb gorviki 

fejvadász nagy felháborodására, 60 aranypénzért bárki másnak is! 

Mint bárki által felbérelhető szervezet, a meglehetősen gyanakvó shadoni környezetben kénytelenek sokszor az 

Egyház érdekeit kiszolgálni, de szívük mindennél inkább Racallo sorsáért dobog. Szövetségükért cserébe 

megtarthatták saját falvukat is a várostól kétnapi járásra lévő egyik eldugott szurdok mélyén. 

Jó kapcsolatban vannak a Szövetesekkel, de ellenségesek a Perrini saggiával szemben. 
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Elsősorban alvilági jellegű szervezetek 

 

Szövetesek 

Selyemfestők, szűcsök, fonók, szövők, kötélverők és kereskedők összefogásával létrejött alvilági klán, mely a 

régi Gorvik módszereivel igyekszik boldogulni Új-Godon zászlaja alatt. Mint ősi gorvikiak, a dzsad-pénzelte 

Kufárok veszett ellenségei; kényszerűségből szövetséget ajánlottak a Perrini saggiának, mely azóta 

gyümölcsözőnek bizonyult ugyan, de egyre terhesebb a szövetség számára. 

 

Kufárok 

A Hradzsba visszatérni nem kívánó dzsadok által szervezett és pénzelt szervezet, mely a hajós kereskedelem 

csempészeit tömöríti. Számos kapitány a Kufárokhoz tartozik és rendszeresen szállít mindenféle ellenőrizetlen 

árut a városba és a városból. Mivel komolyabb összegért szinte bárkinek bármit hajlandók és tudnak is 

csempészni, a legtöbbekkel jóban vannak… 

 

Tanítottak 

Eredeti, még a Manifesztációt megelőző időkből megmaradt helyi tolvajklán, akiket egykor Loalter Ramraquo 

vezetett. Most ők szolgálnak az Ötven Imádság szemei- és füleiként a városban. 

A shadonpárti tolvajklán, a Vigoratus ellenségei filozófiai és az Alakváltók fejvadászainak riválisai szakmai 

okokból. 

 

Vigoratus 

Shadoni eredetű tolvajklán, akik a megszállókkal egyidőben érkeztek a városba és hamar bekapcsolódtak annak 

vérkeringésébe. Szoros kapcsolatban állnak a Második Arc Testvériségével és a Holdfívér varázslórenddel. 

Elsősorban megfigyeléssel és zsebmetszéssel foglalkoznak, de az Egyház által rendszeresen adományokkal 

ellátott koldusok is elsősorban nekik felelnek. A Tanítottak ellenségei. 

 

Perrini saggia 

A város egyik legrégebbi családjának, a városgrófi címet viselő Perriniek közkeletű elnevezése. A családfő, a 

mára hetvenéves (de kiváló erőben lévő) Orcallio con Perrini által az egykor a várost irányító Ramraquok 

példája alapján szervezett, teljeskörű világi irányításra törekvő alvilági szervezet.  

Védelmi pénzek, zsarolások tartoznak a specialitásaik közé. Egyelőre elsősorban a céhek egy részére, a 

bordélyházakra, néhány politikai szereplőre és a fogadókra, kocsmákra terjesztették ki a befolyásukat. 
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Racallo politikai viszonyai 

Első látásra bonyolult lehet egy kiemelkedően gazdag és népes új-godoni város belpolitikai hálója, viszont a 

történet szempontjából lényeges lehet, hogy mesélőként ezt a lehető legjobban megértsük és átlássuk. Az 

alábbiakban három főbb csoportra szedve találhatók meg a  

Shadoniak 
avagy azok, akik elsősorban Új-Godon, méginkább pedig az anyaország politikai érdekeit szolgálják vagy 

képviselik és mindenben ellenzik a gorviki reviziót 

Holdfívér (kevésbé jelentős; varázslórend) 

Vigoratus (jelentős; tolvajcéh) 

Második Arc Testvérisége (jelentéktelen; kalandozók) 

Egyház és inkvizíció (kevésbé jelentős; papok, paplovagok, beavatott titkos inkvizítorok) 

 

Gorvikiak 
avagy azok, akik szívesen látnák Új-Godon szétesését és ismét szabad, független, széthúzó Gorvikot szeretnének 

látni és sokban támogatják a gorviki revíziót 

Perrini saggia (jelentős; teljeskörű alvilági klán-család) 

Tanítottak (jelentős; tolvajcéh) 

Szövetesek (jelentéktelen; kézműves céhek) 

Ötven Imádság (kevésbé jelentős; gerilla-szervezet) 

 

Függetlenek 

avagy azok, akik a jelenlegi politikai viszonyok között igyekeznek megtalálni boldogulásukat vagy a mostani, 

bizonytalan helyzetben virágoznak leginkább 

Tredici (jelentős; boszorkányszekta) 

Alakváltók (kevésbé jelentős; fejvadászklán) 

Kufárok (kevésbé jelentős; kereskedők) 

Gascalo Buzogányai (jelentéktelen; zsoldosok) 

Felice Hívei (kevésbé jelentős; szekta) 

 

Az ördögfa gyümölcse (racalloi méreg) 
7. szintű, édes ízű méreg, amit a racalloi ördögfák gyökeréből főznek a helyi méregkeverők. Ételméreg, 

fegyverre kenve teljesen hatástalan, leszámítva, hogy kellemes illatot ad az acélnak. Ízének köszönhetően a 

városban igen népszerű szószok és édességek kiválóan elrejtik jelenlétét. 

Lassú hatóidejű, de hosszú időtartamú szer, mely fájdalmas, görcsös kínhalált, vagy, sikeres Egészség-próba 

esetén napokig tartó, borzasztó fájdalommal járó görcsöket okoz. Ezalatt az idő alatt a görcs és a kábulat 

együttes módosítóit szenvedik meg az áldozatok, ráadásul maximális FP értékük is a felére csökken.  

Mivel a főzetek gőze is rendkívül mérgező és már a birtoklásáért is halál jár a shadoniak törvényei szerint, ezért 

az ára meglehetősen borsos, adagonként 15 arany. 
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Nagy-Shadon története 

Forrás: Geofrámia 

 

P. sz. 3699: Shadon trónjara, mely a királyi és a fõhercegi örökös tragikus végű párviadala óta üresen áll, a Bel 

Corma család felföldi ágának nősarja, Lianna Pentangelin kerül. Csapatokat küld a szorongatott Gorvikba: 

Rudrig Ves Garmacor és a Szent Légió ideiglenesen kiszorítja az amundokat az öt tartomány területéről. 

P. sz. 3700: Krán kivonja egységeit a Manifesztációs Háborúból, és magukra hagyja gorviki hitsorsosait. Az 

általános zűrzavarban trónkövetelő bukkan fel, aki Nagy Radovik sarjának mondja magát, és akit az öt 

tartomány II. Terda néven királlyá választ. 

P. sz. 3701-02: amund invázió a Shibarán túlról. Rudrig Ves Garmacor Thule erődjébe szorul a Szent Légió 

maradványaival, II. Terda, a szerepét teljes átéléssel alakító szélhámos szakít kiagyalójával, az akvilonai 

hercegprímással, és szintén az amundok ellen fordul. 

P. sz. 3703: Rudrig Ves Garmacor eleste Thule falainal. A Sápadt Angyal elpusztítja a Manifesztaciót, II. Terda 

kezét nyújtja Shadon kiralynőjének, majd, őse példáját követve, végleg eltűnik a történelem színpadáról. A 

Manifesztaciós Háború vége; perszonálunió Shadon és Gorvik között. 

 

Új-Godon 3715-ben 

Forrás: Krónikák.hu (A’frad – Amund) 

 

A Manifesztációt lezáró béke után Gorvik területeit Shadonhoz csatolták perszonálunió révén, mikoris a 

titokzatos Amanovik házasságot kötött a Hétarcú országának újdonsült királynőjének és hadseregével 

felmentette annak amundoktól lerohant földjeit. A gorviki tartományok egysége elegendő volt ehhez a 

döntéshez, amely megmentette országukat és névleg megszüntette a Ranagolhoz pártolt shadoni különcük 

birodalmát. Az igazság azonban az, hogy ez a felállás nem sokban lett másabb, mint az eredeti. 

Ranagol hatalmának szakrális meggyengülésével párhuzamosan hullottak el az ország legerősebb papjai, dúlták 

fel a seregek templomait és így vesztette el a pártfogását a köznép nevében. S valóban hatalmasabbnak 

bizonyultak azok a hittérítők, akik Shadonból érkezve léptek a Szent Föld területére. A Kosfejes úr hitét azonban 

vesztette el ennek ellenére sem az ország teljesen, azokban a szegleteiben, melyeket elkerült az amund invázió 

és a későbbi Szent Légió beavatkozása tovább imádkoztak és áldoztak Ranagol hívei. 

Az egyesülés ellen szükségszerűen sok helyen csoportok szerveződtek, amelyek vagy sikeresen vagy 

sikertelenül vették fel a harcot az idegenek akaratával, amely kihasználható helyzetet teremtett ugyan a 

folyamatosan kiemelkedettséget hajszoló gorvikiak között, de elejét vette egy lehetséges polgárháborúnak és 

így vagy úgy, de az ország egységes maradhatott a Birodalomhoz csatolása után is. Ezzel együtt elmondható, 

hogy a legtöbb kráni kapcsolata az országnak megszűnt, megroggyant, hogy másfajta, új paktumok szülessenek 

a helyükbe a megváltozott helyzetben. 

 

Az újjászerveződő egyház immáron nem a köznép irányából épült fel, hanem sokkal inkább a nemesség 

körében, rejtett, titkos összejöveteleken vészelte át a vészterhes időket vagy jól leplezett házi szekták 

formájában. Magas rangú tagjai voltak ezeknek a zárt körű páholyoknak, sok új felekezet is megjelent hasonló 

titkos formákban a káosz palástjában befurakodva az országba: a pyarroni hatásra elsősorban Orwella és hívei, 

a shadoniakkal együtt pedig a rejtett Felice és hívei érkeztek délről, de más démonok is követőkre találtak 

elkeseredett szerafistáknak köszönhetően, a Hetedik Arc tisztelete pedig elterjedt. 

A boszorkányok és boszorkánymesterek rejtőzködő életmódra kényszerültek, sokszor csak egymás feladása 

árán élhették túl a lelepleződést. Ezzel együtt mellettük szólt, hogy saját, hazai terepen kellett felvenniük a 

harcot Shadon Inkvizíciójával, akik, hogyha elkaptak egyet-egyet először megpróbálták besorozni őket, hogy 

velük kerestessék meg pályatársaikat. Remélték így egy idő után a nyomára akadhatnak a magasabb körökben 

folyó üzelmeknek, amelyekről tudták és sejtették is, hogy léteznek. 
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A káoszban szerveződő önjelölt Ranagol szekták közül kiemelkedett az Ötven Imádság vagy éppen több szekta 

munkásságát átfogó néven emlegette a köznép, akik öngyilkos akciókkal próbálták az egyesülésre törekvő 

shadoniak kedvét elvenni komoly veszteségeket okozó akcióikkal. Hogy ők valóban létező szervezet e, avagy 

csupán az Inkvizíció találmánya egy arctalan ellenségre, amire hivatkozva lehet kegyetlenebbül fellépni 

kétséges. Egy idő után minden Shadon elleni cselekedetre rásütötték a bélyegét. 

A shadoniakat a helyiek azonban legtöbbször szívesen látták és látják is helyenként, igyekeznek rá, hogy idővel 

bevonják őket az elitbe. Ilyen módon mutatva a világ felé elköteleződésüket Új-Godon érdekei mellett és 

elterjesztve saját hitüket a magas körökbe, akár dél felé is terjeszkedve. A Szent Légió és az Inkvizíció sem 

hajtott végre pusztítást a nemesek körében, nem kobzott el földeket nagy számban, csupán egy-egy renitens 

ellenállóval statuáltak példát, hogyha nagyon kellett és szükségét érezték Új-Godon érdekében. 

A fejvadászrendeket például legalizálták és hozzácsatolták a maguk kémhálózatához … már amelyik még 

létezett és amelyiket megtalálták a gorviki közigazgatásban. Ranagol támogatásának elvesztése több szabad 

klánt is megrendített, mások Kránba vonultak át kapcsolataik révén, de maradtak olyan vértestvériségek, amik 

mindezek dacára is kitartottak hazájuk mellett és végül csatlakoztak az árnyjárókhoz Új-Godon érdekében. 

Hűségükről azonban a Birodalomnak folyton folyvást bizonyságot kell szereznie mind a mai napig. 

Az új hitek beengedéséről és elfogadásáról már volt szó, hiszen a shadoni nemességgel együtt érkező hölgyek 

között igen szép számban akadtak Felice követők is, akik remek lehetőségnek érezték az otthon már 

fenyegetően közeledő inkvizíció lihegését a nyakukban. A helyi nemes feleségek pedig örömmel átvették ezt a 

hitet és férjeiket is buzdították rá, hiszen kiváló táptalaja volt annak, hogy megtartott Ranagol vallásukat 

elleplezhessék. Így az a különös helyzet alakulhatott ki, hogy egy tilalmas, üldözött szekta bújtat akaratán kívül 

egy másik tilalmas és üldözött szektát. Nők. 

 

A közhangulatról elmondható, hogy egy átmeneti állapotról van szó, aminek kifutása még megjósolhatatlan. A 

polgári engedetlenkedések általánosak és a shadon-pártiak is, hogyha nem halnak meg időben, álmukban 

szomszédjaik által, egyre többet követelnek Új-Godontól a rend helyreállításáért, ami hatalmas energiákat 

követel meg a Hétarcú szolgáitól. Gyűlölködés a jellemző, pattanásig feszülő helyzetek, lázadások, nyílt 

merényletek és öngyilkos akciók az Ötven Imádság által. 

Érdekes státuszban van például a korábbi Holdkos varázslórend és iskolái Gorvikban: shadoni szemmel 

elítélendő ugyan tevékenységük és létezésük is, azonban a felső vezetés világosan kinyilvánított akaratát, hogy 

esélyt kell adni azok számára, akik képesek az együttműködésre. Sokan az értelmiségből úgy tekintenek rájuk 

(és egyébként Gorvik egészére is) hogy kiváló eszköz lehet egy esetlegesen későbbi harcban Kránnal szemben, 

ami Új-Godon kinyilvánítása után borítékolható is. 

Ezzel együtt a kezdeti időben voltak tömeges kivégzések is, körözési plakátok szaporodtak el nevesebb és 

keresettebb holdkos varázslók, ranagol papok és ranagol paplovagok képeivel. Ezek pár évre visszavetették a 

gondokat, azonban több mint tíz év telt el a perszonálunió létrejötte óta és bár tény, hogy Gorvik sokat 

változott ezidő alatt, látszólag elfogadóbb és vendégmarasztalóbb, de Új-Pyarronban csak úgy mondanák, hogy 

az árnyak visszahúzódtak bizonyos helyekre, ahol az ember, hogyha balszerencséjére odatéved, még 

megtalálhatja azt az eredeti Gorvikot ahová nem vágyott soha. 

Az élet menete azonban nem változott sokat: a Szent Légió és a tartományok hadseregei rendet tartanak, 

lovagok elismerten a tenger mindkét partjáról jobbára bántatlanul parádézhatnak, az élénk kereskedelem 

hatványozottan megnövelte mindkét ország hatalmát és részben már kereskedelmi monopóliummal fenyegetik 

a Gályák-tengerének egészét és egyre lelkesebben tekingetnek a független Kereskedő Hercegségekre. Az alvilág 

vegyes és színes, a Szürkecsuklyások már évek óta csupán árnyékei önmaguknak a magas politikai változások és 

vezetőik sorozatos elvesztése révén. 

Elmondható, hogy Új-Godon összességében egy olyan világ, ahol az ember (vagy másfajú) könnyen 

megtalálhatja szerencséjét a változások közepette, amikor hatalmas pénzek cserélnek gazdát nap mint nap. 

Ugyanúgy pedig vesztét is meglelheti, hogyha óvatlanul egy kígyófészekbe (vagy macskaalomba) tenyerel. 

Kalandozók számára a délvidéken jelenleg a második legtermékenyebb vidék Új-Pyarron zsoldja mellett és ritka 

lehetőség, hogy a kultúra iránt érdeklődők még utoljára bejárást engedhessenek a lassan elvesző Gorvik 

világából viszonylagos biztonságban. 


