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A CIKLUSRÓL 

A modulsorozat négy, egymáshoz lazán kapcsolódó modulból áll (és egy extra tábori kiegészítőből), melyek Ynev négy (öt) 

különböző tengerének vidékére vezetik a kalandozókat. A modulok között összekötő elem egy szélhámos férfi, Aligar, aki 

csak a harmadik résztől kezdve tűnik fel személyesen, de neve ismert a legnagyobb tengerek majd’ minden kikötőjében, habár 

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

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

tovább áll, soha nem látják viszont. 

Öt nő annyira megdobogtatta Aligar szívét, hogy ez alatt az egy hónap alatt, amit mellettük töltött, rávette őket arra is, hogy 

kössék össze vele az életüket. Szerelme ugyan igaz volt, de hűsége ezek mellett sem tartott ki sokáig. Viszont távozását ezek 

a nők nem hagyták annyiban. 

Mindannyian elhatározták, egymástól ugyan teljesen függetlenül és olykor évek távolságából, hogy bármibe kerüljön is, ők 

visszaszerzik és megszelídítik a Kékliliom Hajósát és onnantól halálukig kettesben élnek majd. 

Ezek az asszonyok a játékosok történetének egyes mellékszereplői a ciklus során. A negyedik történet központjában Oriana 

áll, az alakváltó legelső és legveszélyesebb asszonya. A százévnél is idősebb, száműzött tiadlani boszorkány szörnyű átokkal 

sújtotta az őt átejtő Aligart, melynek a Hajós minden későbbi szerencsétlenségét köszönheti. 

Az umich úgy véli, mostanra érkezett el az idő, hogy szembenézzen egykori hibájával, visszatérjen a Tuggar-szigetekre és 

valahogyan megtörje az átkot, vagy belepusztuljon a próbálkozásba. 

 

A ciklus mostani, negyedik részéről 

A ciklus negyedik kalandmodulja a harmadik részt (Alakváltók, XIX. Mentálcsavar) időrendben követő első rész (Ismeretlen 

vizeken, XVII. Mentálcsavar) kései folytatásának tekinthető, lekerekítve a történetet. 

Az alakváltó Aligar és a mellette oly gyakran mutatkozó dzsenn kalmár, Raszim személyén kívül a korábban megismert 

Hajós-feleségek feltűnése fűzi össze a történetet a korábbi részekkel, így újra találkozhatunk 

 Rilianeval, az elhagyott északi bárdlánnyal (Ismeretlen vizeken, XVII. Mentálcsavar), 

 Welisareval, egy riegoy-i kereskedőfamília rászedett sarjával 

(Fogolyfeleségek, XVIII. Mentálcsavar), 

 Lalassuval, egy gyíkmágus kincséért átvert snil matrónával 

(Fogolyfeleségek, XVIII. Mentálcsavar) és 

 

A történet Aligar személyén keresztül Ynev egyik kevéssé ismert területét, a Tuggar-szigeteket is bemutatja … 

  



A KALAND FELÉPÍTÉSE 

A kalandmodul végleges kialakítását egy igényfelmérő kérdőív kitöltetése előzte meg, melyből kiderült, hogy egyes emberek 

keveslik, míg mások sokallják a Mentálcsavar kalandokban lévő harcot – s való igaz, az eddigi 19 találkozó és 7 tábor 

kalandmodulja szinte mind végigcsinálható volt legfeljebb 1 harci jelenettel. Eddig. 

Éppen ezért a 20. Mentálcsavar kalandmodul már eseményblokkokból építkezik, egy-egy helyzetre, szituációra több 

különböző lehetőséget kínálva. A központi elem és a végső cél tulajdonképpen ugyanaz, de könnyen meglehet, hogy 

néhány NJK-tól eltekintve két résztvevő csapat két teljesen más történetet játszhat így le. 

Jelen dokumentum tehát tökéletesen kész arra, hogy teljes mértékben kielégítse a szinte folyamatos, öldöklő küzdelemre 

(mondhatjuk, hogy klasszikus hack-and-slash kalandra?) vágyó játékosok és a beszélgetések sorozatára, társasági események 

sorára építkező modulra vágyók igényeit is. 

Mivel a játékosok a jelentkezés során megadják, hogy milyen jellegű történetet szeretnének kapni, az egyes mesélők előre 

felkészülhetnek a megfelelő építőkockákból – és természetesen a Találkozón a csapatokat aszerint osztjuk egyes 

mesélőkhöz, hogy előbbiek milyen történetre áhítoznak és hogy utóbbiak milyenek mesélését vállalják szívesebben. 

Az építőblokkokról, mesélőknek 

Minden egyes blokk rendelkezik egy címmel az azonosítás végett, leírása pedig tartalmazza az adott blokk jellegét (társasági, 

harci, kalandozós, misztikus), relatív nehézségét (könnyű, átlagos, nehéz), hangulatát, felvezetését és következményeit az 

elkövetkező eseményekre. 

Mivel szinte minden egyes blokk hozzájárul a végleges történet kialakulásához, egy rövid összefoglaló található arról is, 

hogy mi történik, ha a játékosok nem találkoznak az adott blokkal és annak eseményei a háttérben játszódnak le. 

A történet összeállítása 

Az építőblokkoknak köszönhetően megeshet, hogy minden egyes lejátszott történet más és más lesz. Néhány szabályt 

azonban a mesélőnek be kell tartania, hogy megtartsa a játékosok csapatainak összhangját. 

A mesélők összesen 4-6 építőelemet választanak ki, amiből a kaland az ő csapatuk számára összeáll. Az alábbi 3 

elemtípusból lehet válogatni: bemesélés és eljutás, mellékküldetés, végkifejlet. Ezek, kiegészülve a központi kihívás blokkal 

együttesen alkotják a történetet. 

Mindegyik blokktípusból legalább egyet fel kell használni, de a mellékküldetésekből többet is be lehet építeni a 

történetbe, ha a játékosok gyorsan haladnak vagy úgy látod, inkább ahhoz van kedvük az Aligar-sztori helyett. 

Mindegyik blokk rendelkezik egy nehézséggel; ezekkel kapcsolatos elvárás, hogy a 3 szabad blokkból legalább 1 nehéz 

legyen (l. nehézség) – a többi a mesélőre van bízva. A blokkok nehézsége a saját kategóriájában jelentkező nehézséget 

mutatja, tehát egy társasági kaland könnyű a szociális karaktereknek, de valószínű kínszenvedést jelent a harcias csapatok 

számára. 

Azt javasoljuk, hogy ha választott karakterekkel indulnak a játékosok, mivel ezek alapvetően erősebbek azoknál, mint amit 

maguknak alkotnak, több nehéz elem is helyet kaphat a történetben. Ha azonban maguknak alkotnak karaktert és a 

szervezéskönnyítésért járó tápokat sem tudták begyűjteni (vagyis 7 tápból alkottak karaktert), akkor pedig inkább 2-3 

könnyű elemet válassz az 1 nehéz mellé... 

  



HÁTTÉR 

A Tuggar-szigetek a Hármas Királyság fennállása óta mostoha otthona a tiadlani száműzötteknek. Gyilkosok, hazaárulók, 

haramiák laknak szerte a szigeteken tornyoknak nevezett kőhalmokban és városoknak nevezett nyomorult falucskákban. 

Sokan vélik úgy, hogy a szigetek lakossága kiváló emberanyaga a toroni ügynökök mesterkedésének, akik egyre újabb 

háborúságaik sikerét igyekeznek szavatolni Tiadlan elzárásával, politikai-gazdasági megbénításával. 

Ha Tiadlan északi partvidékének városaiban toroni kémeket lepleznek le, az ervek elsőként arra gyanakszanak, hogy 

ellenségeik a Tuggar-szigetekről hajóztak be valahogyan. Sokan próbálkoztak már vele, de végleges megoldást eddig senki 

nem talált erre a problémára, ami a 14. Zászlóháborúban kevés híján végzetes következményekkel járt. 3692-ben az észak-

tiadlani városokat épp akkor bénította meg néhány toroni szabotőr, amikor a keleti barbárok lerohanták Ilanort, így a 

Dorcha harcosai a legkritikusabb pillanatokban nem tudtak megfelelő segítséget nyújtani Szépmező lovasainak. 

Akik Toronban régóta foglalkoznak nagypolitikával, tudják, hogy a Tiadlan elleni lázítás előkészítése ennyire azért nem 

egyszerű, mégis akadnak néhányan az ifjabbak közül, akik figyelmen kívül hagyják az intéseket és hazai politikai siker 

reményében a lázadók szigetére utaznak, ám téves következtetéseikért legtöbbször napokon belül az életükkel lakolnak. A 

tuggariak hajlandóak (voltak) ugyan elárulni saját uraikat, de az országukat soha nem játszanák Tharr birodalmának vagy 

szolgálóinak kezébe. 

De vannak a szigetnek olyan lakói, akár őslakosoknak is nevezhetnénk őket, akik már talán évezredek óta rejtőznek az 

elfelejtett barlangok mélyén és alig várják az egyre újabb száműzötteket – elvégre velük táplálkoznak. A szigetek elhagyatott 

romjait umichok lakják, akiknek az itt töltött hosszú idő alatt az az egészségtelen szokása alakult ki, hogy alapvetően jól 

elvannak egymás társaságában és közösen vadásznak. 

Mégsem jelent minden tuggari umich halálos csapdát az őket megtalálók számára; néhányuk egészen másfajta 

veszedelmeket tartogat. Aligar ezek közé tartozik, aki, maga sem emlékszik már, hogyan, de levetkezte a fajtájára jellemző 

kegyetlen vérszomjat és a sorsát más vizekre kormányozva elhatározta távozását. Mindezt jelentősen megkönnyítette a 

többieket jócskán felülmúló alakváltó képessége, melynek segítségével humanoid alakot is képessé vált ölteni. 

A különc alakváltó képességeire mi sem jellemző jobban, mint hogy mindezért sikerrel csábított el egy közel kétszáz éves 

boszorkányt anélkül, hogy ő maga annak béklyójába került volna, majd annak toroni kapcsolatait kihasználva elszökött a 

Kékliliom áramlattal, a szigeteket északról melegítő tengeri áramlattal. Innen Aligar közismertebb neve: a Kékliliom 

Hajósa. 

Sajnos a szökése nem volt következmények nélkül. Oriana, a faképnél hagyott boszorkány búcsúajándékként szörnyű átkot 

szórt Aligarra, minek eredményeként az alakváltó a következő másfél évtizedet asszonytól asszonyig sodródva töltötte. 

Paphoz nem nagyon fordulhatott átkával, emberek álcáját viselő umich lévén ugyanis attól tartott, netán még nagyobb 

bajba sodorja magát, mint amilyenben kezdte. S habár szinte bármely nő mellett megtalálta a szerelmet, sőt, olykor még a 

boldogságot és a jegyességet is, soha egyik mellett sem találhatott békét. 

Közvetlen előzmény 

Aligar idővel úgy határozott, hogy visszatér a szigetre és rendezi kapcsolatát Orianával, bármibe is kerüljön, az átok mellett 

ugyanis semmi értelmét nem látja a szabadságának. A boszorkány az elmúlt évtizedben szoros kapcsolatot létesített néhány 

kalózkapitánnyal mindazokon a vizeken, amerre Aligar a jelenlétével felkavarta az iszapot, így az ő ténykedésére már senki 

nem figyelt fel. 

Oriana épp akkor látta elérkezettnek az időt, hogy kihasználja a kapitányokkal kötött kapcsolatait és a szigetek mellé hívja 

őket, amikor Aligar a fejébe vette, hogy felkeresi őt. A szigetre érkező Aligart így egy-két napon belül elfogták a tengeri 

martalócok és átadták Orianának, aki rettenetes börtönébe zárta a Kékliliom Hajósát, nem sejtve, hogy az umich 

fogvatartásával nem csak elodázni nem sikerült a gondjait, de még újabbakat is a nyakába vehet… 

  



ESEMÉNYVÁZLAT 

A karakterek három lehetséges úton kerülnek a Tuggar-szigetekre, de mindenképp Aligar nyomában: Riliane, az erigowi 

bárdfeleség kíséreteként, Lalassu, a snil matróna harcosai mellett vagy Raszim, a dzsenn kalmárpap felkérésére. 

A sors és a mesélő szeszélyénél fogva egy-két megmérettetést követően idővel Seikben, méghozzá annak jobbik 

fogadójában találják magukat, ahol csak úgy tudnak további információhoz vagy bármiféle segítséghez folyamodni, ha 

kisegítik legalább az egyik törzsvendéget egy kisebb szívességgel. 

Amint ezt sikerre viszik és valószínű közben tengelyt akasztanak legalább egy másik tényezővel, kalózkapitánnyal, 

előkelővel vagy hasonlóval, azt is megtudják, hogy Aligar már egy ideje egy Oriana nevezetű boszorkány fogságában van, 

akit az utóbbi időben vagy egy tucat kalózkapitány szolgál. A mellékküldetések során begyűjtött szívességek és kapcsolatok 

révén a kalandozók számára több lehetséges útvonal is kínálkozik a boszorkánypagoda eléréséhez. 

A boszorkány tornya külön kis szigeten emelkedik, a környék tele van kalózokkal és másféle veszedelmekkel. A pagodában 

kiszabadíthatják Aligart és azokat, akik esetleg a történet folyamán szintén ide kerültek. Az alakváltót Oriana egy sós kút 

mélyére vetette és mérgeskígyókkal őrzi. 

A történet végén azonban egy igazán komoly veszedelemmel kell szembenézniük: az Aligart maguknak akaró asszonyok 

mindegyike számít rá, hogy az umich velük megy majd haza. Aligar döntése ugyan a mesélőre van bízva, de azt a 

kalandozóknak kell elfogadtatni a többi választottal... 

BEMESÉLÉSI BLOKKOK 

A bemesélési blokkok nem csak a karakterek szigetre jutásának miértjét és módját tárgyalják, de meghatározzák az első 

kihívást/konfliktust is, amiben a csapatnak része lesz. A bemeséli blokkra nem praktikus 1,5-2 óránál többet szánni, mert 

elveszi az időt a tényleges feladathoz kapcsolódó elemektől. 

Aligar nyomát fogságba esésekor hárman követték, egytől egyig felemás kapcsolatban az alakváltóval, akik mind a a 

kalandmodul első mozzanataként érkeznek a szigetre. A karakterek ezek egyikét kísérik vagy valamelyikük zsoldjában 

szolgálnak, vagyis a kezdés minden esetben egy hajón éri hőseinket. 

  



Riliane utazása 

Jelleg: társasági 

Relatív nehézség: könnyű 

Hangulat: könnyed szerencsejáték, egy kis alkudozás és 

ismerkedés az egyetlen tuggari várossal 

Riliane a Kékliliom Hajósának talán legnaivabb felesége, aki meg van róla győződve, hogy a kettejük történetének végén csakis az örök 

boldogság várhat rá. Miután Aligar úton Dél felé megismerte, kihasználta, elvette és eldobta, még mindig csak annyit lát az egészből, hogy a 

férfi, aki szerette őt, valamiért elment mellőle. Az elmúlt időben többször is majdnem utolérte az umichot, most pedig elérkezett az ideje, hogy 

tényleg újra találkozhasson vele. Ehhez megtalálta maga mellé a karaktereket, mert tudja, hogy a Tuggar-szigetek bizony veszedelmes hely. 

A karakterek a SZEMÉRMES VIRÁGKÖTŐ nevezetű hajón utaznak Ottenby felől Seik irányába és az iburn fedélközében 

kockáznak a hajó néhány prominens alakjával. A játékban a legénységből a nagyhangú, citromillatú Ceion kapitány és egy 

tolvaj kinézetű, patkányképű fickó, Féreg Dar vesznek részt; rajtuk kívül játszik a bárd Riliane, a goblin Tréfamester és a 

vállalkozó szellemű karakterek. A játék a HAJÓSKAPITÁNY nevet viseli, leírása a függelékben. Érdemes játszatni a 

karaktereket egy kicsit, ténylegesen meghatározott dobásokkal. A patkányképű csalni próbál, füleljék le, a kapitány és 

Tréfamester pedig félúton kiszállnak a menetből. 

Játék közben Riliane felkéri őket, hogy meséljék el egy korábbi kalandjukat; erre kifejezetten szólítsuk fel a játékost, ez 

jelenti ugyanis számukra az egyik alapvető kihívást ebben a bemesélésben! Később azt tapasztalhatják majd, hogy az itt 

elmondott történet alapján ítélik meg őket Seikben érkezésük másnapjától fogva – a hírek és történetek gyorsan terjednek. 

Egy jó történettel a tudtukon kívül is begyűjthetnek kedvezményeket és szívességeket, egy kegyetlen krónikával viszont 

csak mogorva képet, a papok bizalmatlanságát és fürkész tekinteteket nyernek. 

Az érkezés előtt mintegy mérfölddel kiszúrnak a fedélzeten egy különös hajót, ami egyáltalán nem való tiadlani vizekre. A 

kapitány legkésőbb ilyenkor berekeszti a kockajátékot. Az idegen vitorlásról Hajózás Mf vagy délvidéki származás és 

Hajózás Af mellett tudható, hogy ez a hajó egy gorviki brigg, fedélzetén szedett-vedett, olajos bőrű dzsadokkal. A 

Legendaismeret Mf képzettség valamely délvidéki Helyismeret és Kultúra képzettségekkel párosítva azt is felfedi a 

játékosok előtt, hogy ez a brigg a TÜSKERÁJA, ami az elmúlt évtizedben Uludzs Ali, egy dzsad-gorviki félvér kapitánysága 

alatt vadászta a déli tengereket, mielőtt alig egy évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt volna. Ha van messzelátójuk, vagy elkérik 

azt Rilianétől, a fedélzeten megpillanthatják a torzonborz, féllábú kapitányt is. Úgy tűnik, a Tüskerája nagy sietségben van, 

ügyet sem vet a karakterekre. 

Valójában a kalóz is kikémleli az érkező Szemérmes virágkötőt és úgy találta, túl kicsi a hajó és túl sok rajta a különlegesség (a 

kalandozók), semmint hogy megérné a támadást, így visszaindul a rejtekhelyére. 

Seikbe érkezve a bárdlány meghívja őket a NASTAR KÖPENYÉBE, Seik jobbik fogadójába, hogy lepihenhessenek, amíg ő 

körülkérdez Aligar után. Sikerrel fel is hajt egy Lauwa nevezetű Ville-papnőt, aki állítása szerint elég sokat tud Aligarról, de 

csak akkor segít bármiben is, ha Riliane vállalja, hogy segít egy barátjának ( A bor és a kardművész). 

Karakterek nélkül: Riliane állandó csatlósával, Tréfamesterrel és néhány tiadlani kardmesterrel indul Seikbe egy tiadlani halászbárkán, de 

kíséretével együtt megérkezésük előtt Uludzs Ali fogságába esik. Tréfamester elmenekül és Hattehan gróf udvari bolondjává avanzsál. ( Az 

udvari bolond) 

  



Lalassu csatája 

Jelleg: harci 

Relatív nehézség: átlagos 

Hangulat: nagyobb volumenű harci jelenet több, 

viszonylag gyenge képességű ellenfél ellen 

Lalassu a snilek népének szülötte, többtucatnyi tojás anyja, akinek ereiben gyíkmágusok vére csörgedezik. A Kékliliom Hajósának első felesége 

azok közül, akik üldözik – neki viszont nincsenek illúziói. Aligar álcát viselve átverte őt és egész népét, hogy társai kifoszthassák felmenőinek 

piramisát és meglépjenek a kincsekkel és a snil azóta is keresi az umichot, Raszimot és az öt ládányi kincset, amit elloptak tőle, de most úgy 

látszik, végre a nyomára bukkant mindennek. 

Ha ezt a bemesélést választod, a karakterek már a kaland kezdetét megelőzően egy jó fél hónappal már Lalassu 

szolgálatába kerültek. A matróna minden közösen töltött nap után fejenként 1 ezüstöt és bármiféle zsákmányból egy 

gyíklényre eső részt ígért a karaktereknek, hogy azok valamelyik északi csapszéktől fogva tartsanak a snilekkel és 

képviseljék Lalassut a finnyásabb emberek előtt. 

A történet kezdetén egy jókora bárkán, a HASAS RAMAGAR fedélzetén hajóznak a Velerian-tengeren, az esős-ködös időben 

is látszik már a Cápaszirt Sogron-templomának romjain égő néhány őrtűz, jelezve, hogy a helyet lakják. Lalassu ezt a 

területet szemelte ki magának táborhelyül, ahonnan kényelmesen felderíthetik a szigeteket, Aligar után kutatva. Sajnos a 

szirt lakói, nevezetesen egy igazságszolgáltatás elől elmenekült tiadlani haramiabanda, nem szívesen adná át a helyét, vagyis 

egyértelmű, hogy harcra kerül a sor. A templomrom ezzel a hajóval nem megközelíthető, de ez nem is zavarja a kiválóan 

úszó gyíklényeket – a karakterek, ha akarnak, csónakban is kievezhetnek a partra, de akár úszhatnak is. 

A partraszállást hirtelen feltámadó szél nehezíti, a hullámok megdobják a csónakot és egy nagyobb zátony felé csapják. Az 

egyensúly megőrzéséhez Kötéltánc-próbára van szükség (ülő karaktereknek +40%, fekvőknek +65%), a próbát 

elrontóknak pedig Esés-próbát kell tenniük. Ha ez sem sikeres, k6 Fp veszteség után egy újabb próbára, ezúttal Mászásra 

van szükség, melynek rontása esetén még a vízbe is beesnek. A csónakkal való manőverezéshez Hajózás Af vagy egy 

Halászat Af is elég, no meg esetünkben egy sikeres Erő- vagy Ügyesség-próba annyi levonással, ahányan a csónakban ülnek 

az evezősön kívül. Ha a szél győz és a csónak zátonyra fut, pontosan 10 kör távolság vár még rájuk a partra evickélésig. 

A viharos szél és a jeges víz együtt kegyetlen környezetet teremtenek, az Úszás Mf alapelvárás a felszínen maradáshoz, de 

még így is minden egyes kör, amit a karakter a vízben tölt, k3 Fp elvesztéséhez vezet. Amint az így elvesztett Fp-k száma 

eléri a karakter maximális Fp-inek felét, onnantól minden körben Egészség-próbát kell dobnia, máskülönben a görcs 

módosítóit szenvedi el, míg ki nem keveredik a vízből. Ha a karakter teljesen a víz alá kerül, az Fp-vesztés mértéke minden 

második körben k6 Fp (k3 helyett). A pszi Testhőmérséklet növelése segíthet a helyzet elviselhetőbbé tételében és 

minimalizálja az Fp-vesztést (vagyis körönként 1 Fp-t veszítenek csak a karakterek). 

A Sogron-templomot a 14 gyíklény és Lalassu támadása ellen 21+2k10 martalóc 

próbálja védelmezni, amiben három shadoni páncéltörő jellegű nyílpuska is a 

segítségükre van – lásd a melléklet térképét a helyszín megismeréséhez. A zegzugos, 

sziklás terep és a falromok kiváló fedezéket biztosítanak bárkinek, akik hajlandók a 

felére csökkenteni sebességüket (+20 célzófegyverek ellen), de szabad terepen 

egyébként sem érdemes a célzófegyverektől tartani: a szél és az eső együtt +50 Vé-t 

biztosít mindenkinek ezekkel az eszközökkel szemben. 

Ha a védők száma 14 alá csökken, a martalócok menekülőre fogják és csónakjaik 

felé igyekszenek. A gyíklények a karakterek segítsége nélkül is bekerítik a menekülőket, a harc pedig véget ér. Az öröm 

azonban nem tart soká: egy felderítő hamarosan meghozza a hírt, hogy a hajójuk elsüllyedt a hirtelen viharban és vele 

együtt a hajótemetőbe került a snileket melegen (és így aktívan) tartó mágikus eszköz, a tűzkő is. ( A tűzkő) 

Karakterek nélkül: Lalassu egy fészekaljnyi gyíklénnyel érkezik a Cápaszirtre, de a hajója a hajótemető közelében megsérül és így tűzkő 

nélkül kénytelenek menni. A templomot a karakterek nélkül is beveszik és ott tábort állítanak fel. 

  

Martalócok 

Ké 29 Té 56 Vé 107 Cé 14 Sp 1k6+1 

Fp 25 Ép 8 SFÉ 1 (kivert) ME 3/3 

 

Gyíklények 

Ké 25 Té 60 Vé 100 Sp 1k6+2 (x1) 

Fp 55 Ép 15 SFÉ 2 (pikkely) ME 22/22 



Raszim térkapuja 

Jelleg: kalandozós-harci 

Relatív nehézség: nehéz 

Hangulat: könnyed térkapus utazás, ami hirtelen 

életveszélyessé változik 

Aligar rengeteget köszönhet Raszimnak, a dzsenn Dzsah-papnak, sajnos azonban a Kékliliom Hajósa nem az a hálálkodó fajta, mi több, 

most is lelépett a kalmár vagyonának egy kisebb részével, nevezetesen azzal a két ládával, ami a gyíklényekhez köti mindkettejüket. Raszim 

viszont számított valami ilyesmire, ezért még előzőleg elkészíttetett egy Fürkészt, ami Aligarhoz vezetheti, majd kalandozókat bérelt, 

elkészíttetett néhány varázstekercset és az alakváltó nyomába eredt… 

Ha ezt a bemesélést választod, a karakterek Raszim szolgálatába kerültek néhány nappal ezelőtt. Megállapodtak abban, 

hogy a karakterek fejenként annyi százalékot kapnak a visszaszerzett ládák egyikének (Raszim választja) tartalmából, 

amennyi a Szépségük tíz feletti részének átlaga, de legalább fejenként (Szépség) számú tiadlani aranykoronát, ha esetleg 

nem tudnak egyet sem tudnának megtalálni. A dzsenn mindezt hosszas alkudozás után engedi csak meg, tehát erősítsük 

meg benne a játékosokat, hogy igen, alkudtak és ez egy nagyon is jó üzlet, mivel Raszim szerint a legértéktelenebb láda is 

legalább 300 arany értékben tartalmaz csecsebecséket. 

A kaland Raszim saját, speciális igények szerint átalakított karavelláján, az ÉRMEMÉRŐN kezdődik, ami a Sinemosi Liga 

egy kisebb szigete mellett vet horgonyt. A sekély homokpad felé Raszim a karavella elsőtisztjének, Alastornak a 

társaságában indul el. A csónakba három tengerésszel és a karakterekkel együtt kászálódnak be, ám még azelőtt, hogy a 

szigetre érnének, egy kisebb, Mágikus aura varázsjellel ellátott sziklához eveznek a csendes vízen. 

A sziklát megérintve Raszim elmormol egy rövid imát Dzsahhoz, int a karaktereknek, hogy készüljenek, majd felolvassa az 

egyik nemrégiben szerzett varázstekercsét, megnyitva ezzel egy térkaput. Mágiaismeret Af képzettséggel kiolvasható a 

varázsigékből, hogy ez egy Zóna varázsjel mellé nyitott Térkapu, ami csak az alapvető 3 percig lesz életben. Raszim csak 

akkor tart a csapattal, ha nincs velük pap vagy legalább egy karakter, aki rendelkezik infralátással – ez persze csak a KM 

játék feletti döntése, nem Raszim indoklása… 

A kapu másik oldalán a Tuggar-szigetek környéki tenger egy kisebb vihara fogadja a karaktereket. A Tuggar-szigeteket 

övező térmágikus anomália egyenesen a tengerbe vezeti a szerencsétleneket, méghozzá a parttól pontosan 

(csapatlétszám)k10+106 lábra térítette el. A Lalassu csatája blokkban leírtak szerint érdemes alkalmazni a hideg víz és a vihar 

szabályait. Ha a karakterek nem intézik másként, két tengerész a vihar martalékává válik. 

A partra kecmergő csapatot egy térdig vízzel elárasztott, keskeny sziklahasadékba vezeti a Fürkész. A hasadék felülről csak 

úgy 10-15 lépésig nyitott felül, utána sötét van, így érdemes valamilyen világosságot gyújtani; Alastor rendelkezik egy 

vízhatlan iszákban két fáklyával (ezek 5 láb sugarú kört világítanak meg). A víznek köszönhetően a karakterek effektív 

Gyorsasága és Ügyessége ¾-re csökken. Ha nem szárítkoznak meg, Egészség-próbát kell dobniuk a hideg ellen, másképp 

megfáznak (gyors lefolyású, 3. szintű, legalább enyhe lefolyású, legfeljebb válságos Betegség). 

A hasadék végén egy nagyobb barlangban különös fénnyel derengő faragványromokra és néhány nagyobb ládára 

bukkannak. Ezek közül az egyik Raszim ládája, igaz, üresen; a barlang ezen kívül is tartogat kellemetlen meglepetéseket. A 

barlang egy durván 12x25-ös félbehasított deltoid alakot vesz fel (lásd a Függeléket), vagyis a két fáklya önmagában 

elégtelen a teljes megvilágításhoz – a kijárat a bevezető vájat ellentétes oldalán vezet felfelé vékony lépcsőként, 

észrevételéhez Érzékelés-próbára van szükség (fáklyafény nélkül -5 levonással, egyébként -2-vel). 

A romokról Építészet Af elárulja, hogy káoszkoriak és feltehetően dawai eredetűek, míg Mf mellett azt is ki lehet tudni 

róluk, hogy valószínűleg valamiféle rituális helyiség díszítését szolgálhatták. A maradványok között néhány szobortöredék, 

frízek, oszlopfők és hasonlók maradtak meg. Mindezt néhány korábbi tuggari kalóz kincse egészíti ki, összesen 2k100+50 

ezüstpénz, 1k100 arany és 2k100 arany értékű ékszer és használati tárgy (ezüsttányérok, kupák stb.). Emberi, állati 

maradványok nincsenek, halak, angolnák sem. Maguk a fénylő szobrok is egész értékesek lehetnek a műgyűjtők számára, 

ha valahogy ki tudják vinni. 

Egy kisebb rejtekrekeszben (Titkosajtó-keresés -30%) egy lezárt, gyengén mágikus, lepecsételt láda is várja a karaktereket; 

Értékbecslés Mf vagy Kultúra (erv) Mf elárulja, hogy a pecsét legalább 5 generációval ezelőtti. A ládában haonwelli pezsgő 

várja a fogyasztást, íze legendás, értéke butéliánként 4-10 arany (1k6 sértetlen butélia van benne). Ennek a ládának az egyik 

mellékküldetésben lehet jelentősége ( A bor és a kardművész). 



A belépőket más meglepetés is fogadja: minden két-három résztvevőre jut egy 

umich (legalább ketten vannak). A hatodkori alakváltók a romok egy részének és 

falfaragványnak álcázzák magukat, az infralátás és a Szent fény színe viszont 

azonnal leleplezi őket. Máskülönben észrevételükhöz Érzékelés-próba kell -4-8 

közötti levonással (a körülményektől függően). Az umichok egyike a bejárat felett 

bújik meg (így 2 körön belül el tudja állni a kijáratot karjaival), a másik a kijáratot 

őrzi, a többiek valahol félúton helyezkednek el. 

A harc során az alakváltók tökéletesen kihasználják a körülmények adottságait, 

lerántják a karaktereket a vízbe, kioltják a fáklyákat, lámpásokat, többen támadnak ugyanarra, ha sikerült valakit 

megragadniuk – nagyon ravasz és veszedelmes ellenfelek. 

A kifelé vezető régi kőlépcső csúszik a lefelé csorgó (eső)víztől, de egy egyszerű Mászás-próba +30%-kal elkerülhetővé 

teszi az elesést (ha odalent esetleg vannak még umichok, akkor nyugodtan visszacsúszhat a szerencsétlen közéjük). A 

kőlépcső olyan szűk, hogy az umichok nem tudják bepréselni magukat ide. 

Egyébként, ha valahogy szóra bírják az umichokat ahelyett, hogy felzabáltatnák magukat velük, úgy az alakváltók hajlandók 

elárulni, hogy három hete járt itt a fickó, akire illett Aligar leírása. Persze, hogy nem bántották, hisz közülük való, sőt, a 

szigetről származik és ismerik is, Aligarchass-estur volt a neve régebben és az egyik legtehetségesebb volt az összes umich 

közül. Ő hagyta itt a ládát, de ahhoz nem nyúltak hozzá. 

Odakint egy kisebb magaslaton, egy ingókőtől (Darukő) nem messze találják magukat, ahol Ville egy papnője, Lauwa épp 

akkor mutat be áldozatot a viharban. A papnő segít nekik akár gyógyítással, akár útbaigazítással Seik felé. Ő is épp oda tart, 

hogy kicsit felmelegedjen és esetleg megigyon valamit. Magával invitálja a karaktereket is a NASTAR KÖPENYÉBE, Seik 

legjobb fogadójába. ( bármelyik) 

Karakterek nélkül: Raszim csónakkal érkezik a szigetre tucatnyi matróz társaságában, akik közül a legtöbben meghalnak az umichokkal 

való küzdelemben. A többiek Lalassu vendégszeretét kénytelenek élvezni, miközben Raszim egy varázstekercset felolvasva meglépne a szigetről, 

ám helyette a torzmágiának köszönhetően Oriana pagodájának egyik zárt tornyában találja magát, Aligar holmija mellett... ( Áruló 
kalózkapitány) 

  

Umichok 

Ké 45 Té 95 Vé 130 

Sp 2k10 (x2) 1k10 (1x) 

Fp 110 Ép 50 ME imm 

ha fegyvert növeszt 

, + HM, sebz. vált.  

megragadás ellen Erő-próba -4-gyel 



MELLÉKKÜLDETÉS BLOKKOK 

A mellékküldetések mindegyike valamilyen módon következhet a bemesélési ágból, amelyiket a csapatnak választottad. Az 

első konfliktusok minden esetben hagynak maguk után legalább egy csapást, amin a karakterek tovább haladhatnak a 

történettel – de, ahogy a bevezetőben is írtuk, bármikor adhatsz nekik másik irányt. 

Erre kiváló lehetőséget biztosít Seik két fogadójának igényesebbje, a NASTAR KÖPENYE (KÖPENY). Erről és a másikról, a 

VIDRAFARKA KÉSES- ÉS VADÁSZHÁZ (FARKA) fogadókról bővebb információt találsz a Függelékben (alaprajzok, 

részletes leírás), itt csak a történet szempontjából lényeges vonását emeljük ki, ti. minden mellékküldetés bevezethető innen 

a bemeséléstől függetlenül, méghozzá a következők szerint: 

- néhány csepűrágó épp akkor beszélget egy különösen mogorva goblinról és rejtélyes érkezéséről a gróf udvarába – 

és a gróf különös döntéséről, hogy udvari bolonddá avassa –, amikor a karakterek is hallhatják ( Az udvari 

bolond) 

- Lalassu, miután elfoglalja Cápaszirtet és értesül a bárkájának elsüllyedéséről, a vele tartó emberek egyikét elküldi 

Seikbe, hogy szerezzen valakit, aki pénzért hajlandó felhozni nekik egy követ a hajótemetőből ( A tűzkő) 

- a bemesélés során is megismert Lauwa, Ville papnője rendszeres vendég itt, aki látszólagos hajlott kora ellenére 

szívesen elegyedik beszélgetésbe bármelyik vendéggel (és még szívesebben hívja ki őket ivóversenyre). Eközben 

beszél arról az idős, de roppant tudású kardművészről is, akit valami családi viszálykodás miatt száműztek ide és 

akinek némi segedelemre lenne szüksége a karakterektől valami régi kincsek megtalálásában ( A bor és a 

kardművész) 

- Moriastól, egy Nastar szerzetestől, aki a vendégek íródeákjaként tevékenykedik (habár nem nagyon van rá 

szükség), hallhatnak arról a bárkáról, amit ő személyesen látott elsüllyedni nem sokkal azután, hogy gyíklények 

hagyták el a fedélzetét és Cápaszirt felé úsztak ( A tűzkő) 

- ha Raszim vagy Aligar neve szóba kerül, hallanak Zathan kapitányról, aki korábban egy boszorkányt szolgált, 

de egy rablány látványos elsorvasztását követően úgy döntött, inkább ellene fordul és most valahol a városban 

rejtőzködik néhány legényével együtt ( Az áruló kapitány) 

 

A Nastar köpenye hasonlóképp alkalmas helyszín arra is, hogy Aligarral kapcsolatban bármiféle nyomra leljenek. Ha az 

alakváltó után kérdezősködnek, többen is adhatnak nekik információkat, aminek sokszor az az ára, hogy elvégzik nekik 

valamelyik mellékküldetést. 

- Umaru, az albínó félork fogadós szívesen beszél róla, de csak ha előkerítik neki Zathan kapitányt ( Az áruló 

kapitány) 

- Lauwa, a Ville-papnő sok mindent tud a csavargóról, de csak akkor beszél, ha kisegítik öreg barátját ( A bor és 

a kardművész) 

- Morias, a Nastar-szerzetes elég sokat tud az alakváltó(k)ról, mivel kifejezetten azok megismerésének szándékával 

érkezett annak idején, de bármiféle információért cserébe azt kéri, hogy vigyék el a snilekhez és biztosítsák azok 

vendégszeretetét az irányába ( A tűzkő) 

  



Az udvari bolond 

Jelleg: társasági-kalandozós-harci 

Relatív nehézség: közepes 

Hangulat: remélhetőleg barátságos, párviadallal végződő 

vendéglátás 

Riliane goblin barátja azt hitte, ha egyenesen a tuggari grófhoz fordul a bárdlány elfogásának hírével, támogatásra lel tőle. Toron szörnyetegének 

vélték és kevés híján felkoncolták a testőrök; hogy elkerülje ezt a kellemetlenséget, bolondnak tettette magát és udvari bolonddá avanzsált. 

Azóta a szökését tervezgeti… 

A mellékküldetés kifejezetten ajánlott, ha a csapatban nincs varázsló, boszorkány vagy boszorkánymester és senki nem is 

ismeri ezek mágiáját. 

Tréfamester a Sugallat előny birtokában korlátozott mértékben képes a jövőlátásra. Ennek korábban is rengetegszer vette jó 

hasznát és ezúttal is ezzel tervez, mivel megpillantja a karakterek érkezését és célját. 

A karakterekhez így a Köpenyben vagy a Farkában el tud juttatni egy üzenetet egy grófi cseléd, a kövérkés, piros arcú 

Ilima képében. A goblin tudja, hogy a karakterek is Aligar nyomát űzik és eddigre azt is tudja, hogy a férjszökevény a 

Boszorkánypagodában van, vagyis tud mit ajánlani a karaktereknek azért cserébe, hogy megszöktessék. 

A karaktereket a szolgáló a gróf lánya, Mira Hattehan nevében hívatja, mondván, hogy sürgős beszéde van velük, így még 

az este, Éjközép előtt két órával keressék fel. A szolgáló a palota egyik oldalsó bejáratánál várja majd őket, de a lelkükre 

köti, hogy mindenképp menjenek, élet-halál kérdése (a goblin komoly ezüstöket fizet neki ezért a kis színjátékért). 

A megadott időben, a kúria cselédbejáratánál nincsenek őrök, de a környéket láthatólag szúrós szemmel őrzik – vagyis a 

feltűnő karaktereket akár követhetik idáig (ha nehezíteni szeretnéd a dolgukat). A kis ajtó a megadott időben kinyílik és a 

karaktereket Ilima egy szűk, puritán, meszelt folyosón viszi végig, majd egy csigalépcsőn vezeti fel. Itt egy kisebb oldalsó 

folyosóhoz érkeznek egy nagy, kétszárnyas ajtó mögött, ahol a padlót már szőnyeg, a falakat képek, a folyosót pedig két 

gipsz mellszobor díszíti. Ilima a folyosó végén egy jól-rosszul faragott, de láthatólag esztétikusnak szánt ajtón koppant be, 

amelyen benyitva a gróf lányának fogadószobájában találják magukat. 

A goblin siet be a szobába a karakterek üdvözlésére, csörgős sipkája és hosszú orrú cipője mókásan csilingel a nyomában. 

A karakterek vezetője elé veti magát, kétségbeesett arcon azt kéri, hogy „menekítsetek ki innen és elmondom, merre 

találjátok Aligart”, majd, mielőtt válaszolhatnának minderre, egy jellegtelen megjelenésű, de díszesen öltözködő, 

huszonéves lány érkezik a goblin nyomán. Ilima úgy mutatja be, mint Mira Hattehant, a gróf lányát. A goblin azonnal 

tótágast áll, majd egy kártyát dob a lány elé. „Ugye mondtam, hogy eljönnek hozzád a kérésükkel és a történetükkel!”, 

cserregi Tréfamester. 

Mira hellyel és itallal kínálja őket, elmondja, hogy a bolond reggel szólt róla, hogy jönni fognak és lesz valami kérésük. A 

goblint akkor hajlandó odaadni, ha legalább egy olyan történetet elmesélnek neki, amit még nem hallott és izgalmasnak tart. 

Ezt a játékosoknak kell elmesélniük, de végső soron a történetmondó karakter Szépség-próbája dönti majd el a történet 

alkalmasságát. A próbát a különféle varázslatok, képzettségek és a történet maga +/- 5 ponttal változtathatja meg. A 

selyemfiúnak látszó férfiak és udvaronc megjelenésűek eleve -2 pontról indulnak, lévén Mira kimondottan viszolyog tőlük. 

Ha a történet végén sikerül megállapodniuk, a goblin ledobja magáról a cipőket és a sipkát és már siet is kifelé. Ekkor 

találkoznak szembe az őszes szakállú, nagydarab gróffal, aki felbőszülve kéri számon lányát a karakterek célját illetően. Ha 

nem sikerült kiváltaniuk a történettel Tréfamestert, akkor a történet utolsó szavánál lép be a gróf. 

A gróf szinte biztos, hogy nem hisz a csapatnak (nagyon meggyőző szerepjátékra van szükség), azt harsogja, hogy meg 

akarták becsteleníteni a lányt, családja becsületéért pedig párbajra szólítja egyiküket, ott helyben, a palota előtt, első vérig. 

Amíg a párviadal tart, Tréfamester meglép és ha nem csinálnak ostobaságot mondjuk a gróf megölésével, akkor később a 

fogadójukban találkozik velük, elmeséli saját (és Riliane) történetét és ha a csapatban nincs valami jóságos pap, 

boszorkányvadász, boszorkánymester, goblin vagy ork, akkor felajánlja, hogy velük tart a pagodába, ahol nagyszerű 

segítséget tud nyújtani. 

  



A tűzkő 

Jelleg: harci-kalandozós  

Relatív nehézség: nehéz 

Hangulat: szemerkélő eső, szomorúan fütyülő szél, 

rothadó hajóroncsok, nyöszörgő-éhes élőholtak 

Lalassu, ismervén az emberek bizalmatlanságát népével szemben, az egyik ember zsoldosát, a csúnyán vágott arcú Saggart küldi Seikbe, hogy 

hozzon segítséget nekik a tűzkő visszaszerzésére. A fickó valószínűbb, hogy a Farkában próbálkozik elsőként, ahonnan, ha nem itt találja a 

karaktereket, néhány felszíni sérüléssel távozik. A Köpenyben azonnal vendégül látják, Uman nem kivételezik senkivel, főleg nem azokkal, 

akiket a konkurencia irányít tovább a fogadójába. 

A mellékküldetés kifejezetten ajánlott, ha a csapatban van az ossyor, a néma, a krónikás vagy a pusztító, akiknek könnyen 

személyes érdeklődéséhez kapcsolható a feladat. 

A snilek egy ún. tűzkő nélkül soha nem hagyják el törzsi területeiket, ha időjárási viszontagságokra számítanak 

küldetésükön. Hidegvérűként szükségük van egy félig-meddig belső, önálló hőforrásra, ahol ha muszáj, a hideget 

átvészelhetik hibernáció nélkül. A tűzkő épp ezt a feladatot látja el azáltal, hogy megérintőinek hőaurát biztosít. Egy olyan 

kő, ami egy egész portyázó csapatot hosszú ideig képes melegen tartani, viszonylag nagy és elég nehezen szállítható – ezért 

is maradt a HASAS RAMAGARON, mely elsüllyedt, miközben a gyíklények bevették a cápaszirti templomromot. Sajnos a 

hajótemető körüli hideg áramlat szinte biztos fagyhalált hozna a próbálkozó snilekre, így a portyázó csapat külső segítségre 

szorul. 

Saggar elég rossz megjelenésű, de az Emberismeret vagy Lélektan Af birtokában lévő karakterek, no meg a tolvaj és 

boszorkánymester kasztúak azonnal tudják róla, hogy ez csak balszerencse, valójában aránylag megbízható a fickó. 

Elmondja nekik, hogy a sziget északi partjainál süllyedt el a bárkája, amiről egy kerek közepes pajzs méretű, rúnákkal 

telerótt követ kellene kihalászni a számára a néhány méteres mélységből. A helyiek tudják, hogy azon a vidéken van a 

hajótemető, de ezt csak akkor osztják meg a csapattal, ha azok kifejezetten kérdezik (illetőleg az erdőjáró egyébként is tudja, 

a krónikás térképén pedig fel van tüntetve, mint „errefelé ne közelíts” terület). 

A hajótemető jó másfél-kétnapi lovaglásra van Seiktől, a közelében erősebben fúj, a szirtek között szinte sír a szél, a 

hajóroncsok nyomorult látványa a kevésbé költői karaktereket is megérinti. Ezek között kell megtalálni a Hasas ramagart, 

amelyik Saggar elmondása szerint valószínűleg a parttól távolabbi részeken található. 

Az, hogy mikor és hogy egyáltalán megtalálják-e a bárkát, a képzettségeiktől és Noir áldásától függ, ugyanis a keresés 

minden fél órájában százalékos próbát igényel. A próbára tett érték kiszámolásakor a következő képzettségeket vehetjük 

figyelembe, hiszen ezek segítségével szerezhetnek ismereteket a karakterek a tengeri áramlatok működéséről: Úszás, 

Hajózás, Tengerjárás, Vadászat/halászat, Helyismeret (Tuggar). 

A százalékos érték kiszámítása: 

Résztvevők Intelligenciájának átlaga + minden releváns Af után 5% + minden releváns Mf után 10% + minden 

újrapróbálkozás +10%. 

Továbbá minden fél órában a következő veszedelmekre kell dobnia a mesélőnek, ami a csapatra leselkedik: 

1k10 Veszedelem  1k10 Veszedelem 1k10 Veszedelem 
1 tetszőleges  2-4 semmi 5 1k3 kóbor lélek 
6 carnomak  7 1k10 barrakuda 8 1k6 zombi 
9-0  Hósárkány szél; az erős hulllámzás miatt nem tudnak haladni a kereséssel; ha mégis próbálkoznak, 3k6 

Fp (Úszás Mf felezi) sérülés a folyamatos zátonyoknak csapódás miatt 
 

Ha megtalálták a Hasas ramagart, a roncsok között 1k6 snil zombit is találnak, akiket kevésbé akadályoz a víz és az alatta 

lévő levegőhiány. A tűzkő a bárka fedélzetéhez van rögzítve, az eltávolításához 1k3 perc zavartalan és folyamatos munka 

szükséges. 

 

Mikor a karakterek végeznek, Saggar elvezeti őket Lalassuhoz a templomromnál, ahol a matróna szövetséget ajánl nekik a 

boszorkánypagodába való bejutáshoz (elvégre megmentették az életüket). Lalassu azt is elmeséli nekik, amit Aligarról tud, 

de hallani sem akar semmiféle másik feleségekről. 

  



A bor és a kardművész 

Jelleg: kalandozós-harci  

Relatív nehézség: közepes-nehéz 

Hangulat: irány a barlang egy másik ládáért és két 

hasznos, idős barátért 

Lauwa Nastar köpenyének és a Nagy-Tuggar szigetén magasodó ingókövek környékének állandó vendége, Arel-Ville idős papnője, akit úgy 

tűnik, istennője szégyenszemre engedett tisztességben megöregedni. Valójában kevesebb, mint 30 éves, de a boszorkánypagoda mellett találkozott 

egy Öregítés varázslattal, ami végérvényesen megváltoztatta életfelfogását. A papnő azóta is keresi a visszavágás lehetőségét… 

A mellékküldetés kifejezetten ajánlott, ha a csapatban egyáltalán nincs pap vagy hatékony közelharci karakter, vagy akkor, 

ha a csapatban van az erdőjáró, a néma vagy a testőrkapitány. 

Akár Rilianén keresztül, akár a mellékküldetések bevezetőjében leírt módon, de Lauwa tudomást szerez a karakterek 

érdeklődéséről Aligarral vagy a boszorkánypagodával kapcsolatban. Mint a csempészek jó ismerője, arról is tud, hogy van 

egy rettentő veszélyes, de roppant biztonságos csempészszurdok valamerre a sziget keleti partvidékén a DARUKŐ 

elnevezésű ingókő közelében. A papnő azt is hallotta, ahogy a csempészek rettenve mesélték, hogy odabent a tárgyak 

rettentő erős fogakat és karokat növesztettek és rájuk támadtak, mikor már elhelyezték a kincseiket. 

Nemrég pedig arról szerzett tudomást, hogy a szurdokban valami különleges bort is elrejtettek és talán azóta sem mentek 

érte. Márpedig ő is és jó barátja, az előkelők egymás közti háborúsága miatt száműzött Urigayu kardművész-mester is 

nagyon szeretik a különleges borokat. 

Most, hogy a karakterek érdeklődéséért cserébe segítségül kérheti őket, megragadja az alkalmat. Ő ugyan nem ismeri a 

csempészszurdok pontos helyét és nem is találta meg, mikor maga kereste, de a csapatnak bizonnyal sikerülni fog. 

Megígéri, hogy ha találnak odalent bort és elhozzák neki, bemutatja őket a (valóban) idős Urigayu mesternek. Minden más, 

amit odalent találnak és elhoznak, az övék. 

Ezzel együtt figyelmezteti őket az eleven tárgyakkal kapcsolatos veszélyekre, amiről hallott. 

A szurdokról és veszélyeiről lásd az egyik bemesélési blokkját ( Raszim térkapuja), a térképet a Függelékben helyeztük 

el. 

Ha a karakterek megtalálják (vagy Raszimmal együtt érkezve már meg is találták) a haonwelli pezsgőt rejtő mágikus ládát, 

Lauwa betartja az ígéretét. Az idős Urigayu, mintha csak kiszagolná a különleges italt, egyszerre megjelenik a karakterek és 

a papnő közelében és már iszik is. Nem az a jellegzetes, komor-bölcs vénség, inkább az a típus, aki most éli újra 

fiatalságának éveit. Tréfákat űz másokkal, szórakozik rajtuk és velük – de csak mértékkel és mindig valamilyen nevelési-

tanítási céllal. 

Az italozás kedélyes pillanataiban Lauwa elmeséli, hogy Aligart látta távozni a boszorkánypagoda felé és néhány hasznos 

dolgot megoszt magáról a pagodáról is (fekete boszorka, élőholtak, veszélyes vizek, kalózok, a saját öregítése stb.). 

Urigayu és ő is felajánlják, hogy velük tartanak Oriana pagodájába, ha a karakterek megengedik.  

Lauwa egyébként jóban van egy, a boszorkány varázslatától megmenekített kalózkapitánnyal is és ha van rá még játékidő, 

akár össze is hozhatja vele a karaktereket, hátha közösen tudnának Oriana pagodája ellen vonulni ( Az áruló kapitány). 

  



Az áruló kapitány 

Jelleg: kalandozós-társasági 

Relatív nehézség: közepes 

Hangulat: szűk, esőmosta utcák, ősi romok, bizalmatlan 

tengeri népség és mintha követnének 

Zathan kapitány, a Sinemosi Liga egyik kiváló kereskedőkapitánya hosszú utat járt be azóta, hogy Haralk kikötőjében Oriana bűbájának 

hatása alá került. Mire a boszorkány hívására a Tuggar-szigetekre érkezett, egy, a Keleti óceánt felforgató asztrális vihar meggyengítette az erős 

mágikus béklyókat, így azok idővel, immáron Oriana birtokán, lefoszlottak róla. A kapitány biztonságba helyezte a hajóját és tisztjeit, majd 

elrejtőzött a szigeten, hogy onnan szervezze meg legénysége maradékának kiszabadítását a boszorkánypagodából. 

A mellékküldetés kifejezetten ajánlott, ha a játékosokat láthatólag jobban érdeklik a Tuggar-szigetek és a „trú szerepjáték”, 

mint maga a kaland (ezzel sincs semmi gond), vagy ha a karaktereknek egyáltalán nem volna semmilyen fegyverük légies 

ellenfelek ellen. 

Ez a mellékküldetés a legkiszámíthatatlanabb az összes közül, hiszen a karakterek előtt teljesen szabad az út, hogy miként 

próbálnak Zathan kapitány nyomára bukkanni. Bebarangolhatják egész Seiket, ellátogathatnak a az új templomokba, a 

fogadókban tudakolózva a Farkában pofozkodhatnak egy keveset vagy a csempészkikötőben próbálhatnak megtudni 

valamit az itt tevékenykedő sajkásoktól és mindenféle zord alaktól. 

Dönthetnek akár úgy is, hogy a kapitánnyal járó két legfeltűnőbb dolgot keresik inkább: Ghorkát, az elsőtisztet, aki 

történetesen egy khál nőstény vagy a kapitány hajójának, a ZÁTONYVERŐNEK is megpróbálhatnak a nyomára bukkanni, 

amit a kapitány bizonyára elrejtett valahol. 

Mesélőként mindössze annyit érdemes tenned a mellékküldetés kapcsán, hogy folyamatosan mozgásban tartsd a csapatot 

és állandóan, minden helyszínen adj nekik 1-1 új információt, amelyen elindulhatnak. Használják a képzettségeiket is és ha 

már legalább 3-4 helyszínen megfordultak és nem tudják összerakni a képet, segíts nekik benne Intelligencia-próbákkal 

vagy azzal, hogy elszámoltatod őket Umarrunak, akinél azonnal összeállnak a dolgok. 

Az útjukat nehezíti, hogy a kapitányt Oriana emberei is próbálják felhajtani. Álcában 

a csapat nyomában járnak és ha már tudnak pár dolgot, saját álcájukat jól-rosszul 

tartva megtámadják a csapatot (például egy kocsmai verekedés közben vagy a 

kikötőben, ahol néhány zordképű késes próbálkozik be náluk). Ezek az emberek 

Uludzs Ali kalózai, képzett gyilkosok, de valószínűleg nem ellenfelei a karaktereknek. 

Mivel azonban ők is a kapitány nyomát járják, ha a csapat kivallatja őket, újabb 

morzsákat tudhatnak meg tőlük a szökevényről. 

Amiket megtudhatnak közben 

 Zathan fantasztikus kapitány, a Zátonyverő pedig a legsekélyebb vízben is elboldogul 

 a kapitány szőrzete vörösesbarna, kopasz fejbőrén tetovált cápák kergetik egymást 

 a Zátonyverő egy átalakított sinemosi karavel, orrdísze egy csókolózó emberpár 

 a Zátonyverőt az ork zátonyok között látták manőverezni, aztán nyomtalanul eltűnt 

 mielőtt nyoma veszett, a Zátonyverőt sokat látták a kikötő sekély vizein az erőd látótávolságán kívül, a csempészvizeken 

 a kapitány a pyarroni istenek elkötelezett híve, a városban többször is megfordult az újépítésű templomokban 

 a kapitány kedvenc italát, az algabort csak egy kereskedő hozza a szigetekre, akinek raktárát kétes hátterű, marcona 

verőlegények őrzik 

 

A Zátonyverő az Orksziget közelében, két kisebb szirt között rejtőzik, a közelében lévő dawai romok miatt az orkok nem 

háborgatják. A romok között rejtőzik Ghorka és vigyázza a hajót. A kapitány Seikben, Velar templomának közelében 

húzódott meg a kolostorban élő koldusnépek között, fején a tetoválásokat kék festékkel takarja el és csuhában-csuklyában 

járja a várost. Valószínűleg meghallja azt is, hogy a karakterek utána kérdezősködnek és ennek megfelelően jár el – akár fel 

is fedheti magát nekik. Ha megtalálják és elmondják a céljukat, felajánlja segítségét és azt, hogy beviszi őket egész a pagoda 

udvaráig, no meg el is mond néhány dolgot arról, hogy mire kell számítaniuk odabent. Ráadásul rendelkezésükre bocsátja 

azt a hajón lévő rúnázott szelencét is, melynek vésetei lehetetlenné teszik, hogy a légies élőholtak 10 lábnál közelebb 

kerüljenek.  

Uludzs Ali kalózai (csapat x 3) 

Ké 29 Té 60 Vé 110 Cé 17 Sp fegyver 

Fp 30 Ép 7 SFÉ 1 (kivert) ME 3/3 

kés, szablya, furkósbot, vasököl 



KÖZPONTI KIHÍVÁS: ORIANA PAGODÁJA 

Tuggaron az emberek boszorkánypagodának, az orkok basgarakhmar, vagyis rontónőstény fészke néven hívják és messze 

elkerülik Oriana lakhelyét. Ahogy a helyiek mondják, a fekete épületekben hosszú ideig sosem lehetett fényt látni, a 

kíváncsiskodók minduntalan eltűntek, a környező vizeken viszont rendszeresen hallhatók fájdalmas nyöszörgések, sikolyok 

és láncok csörgése. Az utóbbi évben ráadásul szokatlan látványú, a sokat látottak szerint délvidéki és nyugati óceáni hajókat 

is láttak a környező zátonyvizeken vesztegelni, mi több, horgonyozni s azokon lámpások fényében mozgolódó matrózok 

(kalózok?) mutatják, hogy igenis élők járják arrafelé a vizeket. 

A pagoda három egymáshoz közeli szigetre épült; a legnagyobb szigeten emelkedik maga a főépület több fedett udvarával 

és külső fallal, míg a két kisebb zátonyra egy-egy torony épült. A tornyok és a pagoda egy-egy fedett-zárt függőhíddal 

kapcsolódnak egymáshoz olyan harminc láb magasságban, alattuk és felettük vadul süvít a szél, életveszélyessé téve a 

hajózást bárki számára, aki nem bír Hajózás (Mf) és Tengerjárás (Mf) képzettségekkel, de a kapitánynak így is Intelligencia-, 

a kormányosnak pedig Ügyesség- próbát kell tenniük, hogy elkerüljék a veszett hullámokat és pengeéles zátonyokat. 

A két kis torony felépítése egészen hasonló egymáshoz, funkciójuk azonban különböző; míg az egyik a boszorkány 

foglyainak lassú halálát szolgálja, a másik Oriana élőholtakkal kapcsolatos kísérleteinek enged teret és mint ilyen, árnyakkal 

és kóbor lelkekkel fertőzött. Magát a pagodát az utóbbi időben a nagyboszorkán kívül Oriana néhány tanítványa és a 

befolyásolt, a szigethez parancsolt kalózkapitányok egyaránt rendszeresen látogatják, ilyenkor a testtel is bíró élőholtak 

általában az udvar fedett-rejtett részeiben és a pincében várakoznak úrnőjük parancsára. 

A pagoda alaprajzát és részletesebb leírását a Függelékben találod. 

A karakterek fogadtatása és a központi kihívás pontos alakulása nagyban függ a csapat eddigi játékától és a választott úttól, 

amit bejártak: 

 ha nem Raszimmal érkeztek a szigetre vagy Raszim megpróbált elteleportálni mellőlük valami miatt (rátámadtak 

vagy másvalami ijesztett a papra), úgy őt a börtöntorony tetőszobájában találják meg 

 ha nem Rilianéval érkeztek a szigetre, a lány Uludzs Ali fogságába esett és a kalóz azóta is a környéki vizeken 

hajózik és arra vár, hogy Oriana hajlandó legyen fogadni 

 ha Lalassuval érkeztek vagy segítettek a snileknek visszaszerezni a tűzkövet, velük együtt érkezhetnek a pagoda 

központi épületéhez, egyéb esetben a gyíklények a karakterekkel párhuzamosan, de őket is ellenségnek tekintve 

jönnek 

 ha Tréfamesterrel érkeznek, ő el tudja csendesíteni a környéki vizeket (Szélirányítás) és az élőholtaknak is tud 

parancsolni (Élőholt parancsnoklás), vagyis jelentősen csökkentheti a veszedelmeket, ráadásul, ha Riliane 

mindeközben a Tüskeráján van, tudnak jelezni egymásnak 

 ha elnyerték Urigayu mester és/vagy Lauwa rokonszenvét, úgy azok elkísérhetik őket a boszorkányhoz – Lauwa 

azt is felajánlja, hogy Égi szekérrel menjenek (erre legfeljebb hatan férnek rá). 

 ha találkoznak Zathannal és az szimpatikusnak találja őket, úgy a kapitány képes a Zátonyverővel a pagoda egyik 

függőhídja alá navigálni és közvetlenül a főépületbe juttatni a karaktereket, a nála lévő szelence ráadásul távol tudja 

tartani a légies holtakat (10 láb) 

 amennyiben a karakterek valamilyen térmágiával próbálnak a pagoda környékén utazni, úgy azonnal bejutnak – 

Raszim börtönszobájába 

 amennyiben a karakterek nappal érkeznek a falak alá, a tenger szokatlanul viharos; ha Oriana tudomást szerzett 

érkezésükről, úgy hajózhatatlan (Tenger felkorbácsolása, Örvény stb.) 

 amennyiben a karakterek éjszaka érkeznek a falak alá, a pagodát és környékét árnyak járják, akik nem csak komoly 

kihívást jelentenek, de jelenthetnek is Orianának, cserébe viszont a tenger aránylag csendes, csak a szél fúj egy 

kissé 

 amennyiben a karakterek Zathan kapitány keresése közben óvatlanul jártak el, Uludzs Ali emberei már hallottak 

róluk és kapitányukon keresztül értesítették a boszorkát is, aki tehát készülni fog az érkezésükre 

Aligar viszont nem a börtöntoronyban van, hanem a pagoda szabadtéri kútjának mélyén, 22 láb mélységben pihen egy láda 

képében, biztonságára tengeri mérgeskígyók ügyelnek, akik alig várják prédájukat. A boszorkány Hüllőirányítással tud 

uralkodni felettük.  



VÉGKIFEJLET BLOKKOK 

Ha kiszabadították Aligart és Oriana él még, a boszorka elmenekül (igen, neki sikerül egy torzmágia nélküli Eltűnés varázst 

létrehozni), az élőholtak idővel legyőzhetők. Úgy tűnhet, a történet kalandos része véget ért. Pedig még egy nagyon 

lényeges rész hátra van – az ostromot túlélők mind maguk mellé akarják Aligart és a karaktereknek kell elszenvedni a 

faképnél hagyottak haragját. 

A végkifejletek persze jelentősen különbözhetnek a lentitől, hiszen az előző részben, Oriana pagodájában könnyen 

történhet valami igazán kellemetlen bármelyik Aligar-feleséggel: 

Riliane eleve Oriana legveszélyesebb kalózának, Uludzs Alinak a fogságába kerülhet és ott, ha a karakterek esetleg 

ügyetlenül próbálják kiszabadítani, meghalhat (így nem választható) vagy csúnyán megsérülhet (mely esetben viszont Aligar 

valószínűbben választja őt). 

Lalassu egy valóságos ostromot vezet a pagoda ellen, így az elsők között találkozhat a fekete boszorkánnyal, aki néhány 

átokkal is megkínálhatja a matrónát; egy varázshasználókra különösen veszélyes Agyhalál rontással hamar el tudja venni a 

kedvét bármifajta későbbi alkudozástól, de az is lehet, hogy egyszerűen csak belepusztul néhány élőholttal való 

találkozásba. Ebben az esetben a többi snil (ha van egyáltalán, aki túléli az ostromot), visszahúzódik. 

Welisare a történetben csak a vége felé tűnik fel, Zathan kapitány hajóján, a Zátonyverőn várakozik Ghorka társaságában. 

Idekerülésének kalandos története az egyik hangulatkeltőben olvasható, a kaland szempontjából azonban megint a 

legrosszabbkor van a legrosszabb helyen – mint a Fogolyfeleségek (XVIII. Mentálcsavar) történetében is tette. Ha őt 

egészében véve kihagyod, a vele kapcsolatos konfliktus elkerülhető. 

Alinza, az Alakváltók (XIX. Mentálcsavar) történetének Aligar-felesége nem szerepel a történetben, viszont van egy nagyon 

fontos különlegessége: az umich ténylegesen, a többiekhez képest kimondottan hosszú ideig szerette. Vagy, ha szerinted 

nem így volt, akkor nem és teljesen kihagyhatod... 

Raszim szerepe megintcsak különleges, hisz könnyen lehet, csak az egyik börtöntoronyban sínylődik végig a kalandban – 

lehet, hogy hőseink csak holtan találnak rá? Vagy rá sem találnak? Esetleg Oriana magával viszi, mikor elmenekül? Döntsd 

el te  

  



Riliane kiválasztása 

Jelleg: társasági-harci Relatív nehézség: nehéz 

A legkaotikusabb végkifejlet, amit a karaktereknek nem csak szemmel-fejjel követni, de érdemben befolyásolni is nehéz, 

hiszen a hirtelen ellenféllé váló korábbi szövetségesek jelentős számbeli fölényben vannak velük szemben. Kifejezetten 

akkor ajánlott, ha a csapat még nem harcolt eleget – vagy nagyon könnyen megúszta az eddigieket. 

Aligar ideig-óráig szerette Rilianét, vagyis a vele való házassága nem csupán érdekből vagy aljasságból köttetett. Mivel a 

bárdlány tényleg ezer veszélyen át követte az umichot, még Gorvikba is utánament, könnyen lehet, hogy a férfi mellette 

foglal állást. 

Ezt sajnos nagyon nehezményezik a többiek. 

Lalassu és a gyíklényei Aligar vérét, de legalábbis a gyíkmágus ládáit követelik, amiket annak idején az umich ellopott tőle. 

Ráadásul, mint korábban is megmutatkozott, a matróna nem nagyon alkudozik, csak cselekszik (üt), hiszen az umich 

halálával elkerülhető, hogy legközelebb is megrabolja őket valahogy! 

Raszim szintén számot tart ugyanazokra a ládákra, hisz Aligar azokat neki ígérte, vagyis hajlandó beavatkozni az umich 

oldalán és varázzsal (Őrző aura) megvédeni a párt, amíg a karakterek ki nem találnak valamit – Rilianét egyébként is ismeri 

még régebből (az Ismeretlen vizeken (XVII. Mentálcsavar) történetéből), szóval nem esik nehezére kiállni mellette. 

Sajnos azonban Welisaréban is feltámad a riegoyi makacs büszkesége, ráadásul őt tényleg csak a pénzéért vette el Aligar 

annak idején, így most, féltékenységből és bosszúból Zathan kapitány és emberei segítségével szintén beavatkozik az 

összecsapásba, hogy kiverje az umichból a bocsánatkérést és családja egykori vagyonát. Hogy ennek elcsalásában Raszim is 

vétkes? Az külön rontja a végkimenetel békés rendezésének esélyeit... 

 

Lalassu kiválasztása 

Jelleg: társasági Relatív nehézség: könnyű 

A legkényelmesebb végkifejlet, melyet főként leharcolt, fáradt csapatoknál érdemes választani, vagy akkor, ha az idő már 

kimondottan szorít. 

Aligar úgy dönt, ideje rendeznie korábbi adósságait, ezért hajlandó velük tartani és a biztos rejteken lévő snil kincsekkel teli 

ládákkal együtt visszatérni a Vinisila-síkságra. Mivel a matróna képviseli a legjelentősebb fegyveres erőt, a többiek hagyják 

őket elmenni. Egyelőre... 

 

Welisare kiválasztása 

Jelleg: társasági-harci Relatív nehézség: közepes 

Ezen végkifejlet az erős erkölcsi érzékkel bíró csapatok számára ajánlott akkor, ha még van ugyan bennük valamennyi 

szufla, hogy játsszanak és dobjanak pár támadást, ha harcra kerülne a sor, de nem istenítik a kockacsörgést. 

Aligar úgy dönt, hogy elég kárt okozott már. Welisaréhoz lép és elmondja neki, hogy egy átok hatására történt, amit tett és 

kész rá, hogy vezekeljen a bűneiért. Hajlandó vele visszatérni a jem-irrei Ommun családhoz és vállalja tettei 

következményeit, a vagyont pedig, amivel már rég nem bír, igyekszik visszaszerezni nekik. 

Habár ezzel a válasszal megnyugtatja a makacs riegoyi lányt, a nála jóval makacsabb snil matrónának ez egyáltalán nem 

kielégítő eredmény – hisz az ő vagyonáról egy szó sincs. Aligar ráadásul tagadja is, hogy tudna bármit a snilek kincséről 

(habár mágikus hazugságérzékelés leleplezheti) és azt mondja, az Arundel asszonyával együtt elsüllyedt több, mint egy éve a 

Keleti óceánon, a Riegoyi-öböl közelében. Mindezt Riliane is alá tudná támasztani, ha nem lenne vérig sértve Aligar 

választása miatt... 

Lalassu azonban meggyőzhető, de ehhez a karaktereknek legalább egyízben segíteniük kellett neki korábban, akár az 

ostrommal, akár a tűzkővel – mindenesetre jó beszélőkére és még jobb szerepjátékra van szükség mindehhez. 

  



Raszim kiválasztása 

Jelleg: társasági-harci Relatív nehézség: közepes 

Ha a csapat számára váratlan végkifejletet szeretnél vagy úgy érzed, Raszim megérdemli, hogy az elmúlt öt kaland végén 

végre csurranjon-cseppenjen neki valami – esetleg te is azok közül való vagy, aki biztos benne, hogy a dzsad/dzsenn papok 

mind melegek, ez a neked való végkifejlet. 

A kaland során minden lényeges, központi nőalakról kiderül (Lauwát leszámítva), hogy Aligar korábban feleségül vette 

őket. Ha a végén mégsem az asszonyai mellett dönt, hanem régi cimboráját választja, az minden résztvevőt meglepi, vagyis 

Aligar és Raszim helyzeti előnybe kerülnek. 

Nem feltétlen arról van szó, hogy Aligar és Raszim egymásba szerettek az együtt kalandozott évek során – habár semmi 

nem tiltja, hogy így meséld –, inkább arról, hogy az umich egyszer s mindenkorra le akar lépni az átkos asszonyok mellől és 

jólétben, gazdagon akar meghalni, ha kitelik az ideje. Elvégre eddig is ezen dolgozott... 

Szóval Aligar úgy dönt, Raszimmal lépnek le. Mivel Raszim számít erre (ugyanis ha ez a végkifejlet, amit választasz, úgy a 

dzsenn eleve emiatt jön a szigetre és minden a tervei szerint alakul, ha nem hal meg ), már korábban iderendelt egy 

tuggari csempészhajót, ami felfegyverezve várja őket. A dzsenn varázsgyűrűjének Repülés varázslatával odaröppennek, a 

többiek pedig ekkorra ocsúdnak csak fel. 

Lalassu elrendeli a hajó megtámadását, Welisare azonban ezúttal kimarad a játékból, hisz Raszim korábban már 

bebizonyította neki (Meggyőzés varázslattal), hogy családi vagyonának egy részét rég visszaküldték Jem-irre kincstárába és 

neki amúgy sincs semmi keresnivalója Aligar mellett. A csempészeknek a megmaradó snilekkel kell felvenniük a harcot, és 

habár az előbbiek messze nem olyan kipróbált gyilkosok, mint a gyíklények, ez utóbbiak halálosan fáradtak az elmúlt pár 

nap miatt. Raszim és Aligar meg tud lógni – ha a karakterek nem tesznek ellenére, legalábbis. 

Ha viszont a karakterek esetleg Raszimmal érkeztek a szigetre, netán Lalassu számára úgy tűnhet, hogy tudtak erről a 

tervről, jobb, ha maguk is a páros után sietnek, mert a matróna velük kezdi haragjának kiélését... 

 

Alinza kiválasztása 

Jelleg: társasági Relatív nehézség: könnyű 

A legbékésebb és leginkább időtakarékos megoldás és talán ez illik legjobban Aligar eddigi viselkedéséhez. 

Amikor kész tények és egy nagyon fontos választás elé állítják, Aligar úgy dönt, hogy ideje kiállni az érzései mellett. Mivel 

most is szereti még Alinzát, gorviki kedvesét, nem hajlandó mással elmenni. 

Egy kis időt kér, hogy gondolkodjon, ami alatt, kihasználva képzettségeit és különleges képességeit, utolérhetetlen 

helyismeretét és persze a benne égő szerelem erejét, megszökik és nyomtalanul eltűnik. 

A többiek persze haragosak lesznek, de Aligar hiányában csak magukban puffoghatnak. Raszim egész jót szórakozik a 

dolgon és elismeréssel adózik az umich emlékének, aki mindegyiküket átverte még egyszer, utoljára. 

  



FÜGGELÉK 

 

Korábbi történetek 

Az egyszerűség kedvéért a modulsorozathoz tartozó korábbi három történet rövid vázlatát itt is közöljük, hogy a mesélők 

az előző modulok fellapozása nélkül tudjanak ezzel kapcsolatban információt adni a játékosoknak; egyáltalán nem kizárt 

ugyanis, hogy a csapat (akár előtörténetükben, akár ténylegesen) részt vett a korábbi modulok eseményeiben. 

 

Ismeretlen vizeken (XVII. Mentálcsavar) 

Helyszín: Haralk és a Sinemosi-tenger Időpont: 3711, Meleg évszak 

Létezik egy sziget a Sinemosi-tenger keleti vizein, mely soha nem kerülhetett fel a földabroszra, ugyanis minden öt évből 

négyet víz alatt tölt. Éppen ezért vált kedvelt kalóztanyává, ahol a végtelen vizek türelmesebb kalózai elrejthették kényes 

kincseiket. Hogy a sziget miért és hogyan emelkedik vagy süllyed, vagy hogy hol található pontosan, senki nem tudja, 

egyelőre... A terület a tengerészek történeteiben Tengervárosként szerepel mint kalandos és romantikus történetek 

helyszíne. 

 

A kalandozókat egy dzsad kereskedő, Raszim bízza meg, hogy hozzanak el neki három ládát egy elsüllyedt hajó roncsaiból. 

Ehhez a kalandozók egy mentőhajó fedélzetére jutnak, amely egy hajózási társaság megbízásából a roncsot keresve indul a 

tengerre. A csapatnak szüksége lesz valamilyen eszközre, hogy a víz alá tudjanak merülni. 

A néhánynapos hajóutat történetek mesélésével teszik kevésbé unalmassá. A roncs közelében alámerülve megtalálják a 

keresett hajót és annak ládáit a háborgó mágia ellenére is felhozzák a hajóra. Megpillantják az alámerült Tengervárost is, 

majd a sziget mélyéről rájuk rontó yamm-haikannal megküzdve hazaindulhatnak. 

Az eseménytelen visszautat követően a városban egy utolsó próbára kerül sor: amikor visszaviszik a ládákat Raszimnak, az 

egyik átváltozik és a dzsad életére tör, majd, ha a játékosok beavatkoznak, kereket old. Raszim cserébe, ha még él, akár le is 

tartóztattathatja őket mondván, hogy a játékosok merényletet kíséreltek meg ellene. 

 

Fogolyfeleségek (XVIII. Mentálcsavar) 

Helyszín: Jem-irre és a Riegoy-öböl Időpont: 3701, Esős évszak 

A kalandozók feladata Annir egy helyi papjának felkérésére kiszabadítani egy jem-irrei örököslány, Welisare Ommun hitvesét 

az Albatroszfiókák fogságából. Mikor a pappal beszélnének, azt orgyilkosok támadják meg, de a kalandozók segítségével 

megszabadul ezektől. 

Ahhoz, hogy a kalandozók kapcsolatot tudjanak teremteni a kalózokkal, az egyik városi klánon, a Gyöngyhalakon keresztül 

vezet az út. Olessir, aki valószínűleg elárulta és hozzásegítette Aligart a fogsághoz, fontos szereplője a városi csempészetnek, 

megközelítése így különleges módszereket igényel. Megbízójuk javaslata az, hogy avatkozzanak be a helyi csempészek ügyeibe 

egy kalmár, Raszim megsegítésével és a Kobrák megrövidítésével. 

Ha így segítenek Raszim gondján, a karakterek békésebben juthatnak el Olessirhez, az Albatroszfiókák helyi intézőjéhez; más 

ösvények is lehetségesek, ám ezek jóval több erőszakkal járnak… 

Olessir segítségével aztán a csapat feljuthat arra a szajhabárkára, amelyet a kalózok Rilkon közbenjárásával már célba vettek. 

Amikor a szajhabárkához a harmadik napon megérkeznek a kalózok, épp akkor támadnak a hajóra a snil matriarcha, Lalassu 

gyíklényei és az Aligar korábbi társasága révén megrövidített gyíkmágus is.  

A snilek támadását visszaverve a kalózok tabrakján megtudható, hogy Aligar valószínűleg már héttengeren túl van, de köztük 

mindig szabadon járt-kelt; a Kagylókés kapitánya azonban szívesen visszaviszi a karaktereket Jem-irrébe, hogy minderről 

beszámolhassanak. 

A hajó azonban ekkora már egy átkot visel és a babonás és vad kapitány a karaktereket szeretné bemutatni engesztelő 

áldozatnak, hogy biztosítsa továbbhaladását. 

Ha hazajutottak, a városban beszámolhatnak a megtudottakról, az elhagyott Welisare pedig vérdíjat tűz ki a hűtlen Hajós 

fejére… 

 

  



Alakváltók (XIX. Mentálcsavar) 

Helyszín: Racallo, Nagy-Shadon (Gorvik) Időpont: 3711, Hideg évszak 

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. 

 

A hajóskapitány kockajáték 

A játékot hat darab hatoldalú kockával játsszák, a cél, hogy a dobások eredményeképp az épp soron lévő játékosnak 

összejöjjön egy legénység, egy hajó és egy kapitány no meg a lehető legtöbb rakomány. Minden körben minden játékos 

dob, játékosonként négy dobás engedélyezett. Nem kötelező mindig minden egyes kockát eldobni, sőt, a legtöbbször az 

elsőt követő dobásoknál kifejezetten nem is érdemes, de ha egy kockával egyszer nem dobnak újra, azzal később sem lehet. 

Az asztalon maradó kockákról el kell dönteni, hogy milyen szerepben maradnak az asztalon. A játék akkor ér véget, ha 

valamelyik játékos az előre meghatározott pontot eléri (ez általában 100). 

A legénységet bármilyen 1-3 közötti, a hajót 2 vagy 3, a kapitányt pedig a 3-as dobás jelképezheti. A fennmaradó kockák 

jelképezik a hajó rakományát, amelynek összege nem haladhatja meg a legénység-hajó-kapitány kockák eredményeinek 

kétszeresét. A hajó csak akkor tud kifutni, ha van legénysége és kapitánya is, vagyis anélkül hiába gyűlik össze hatalmas 

rakomány, az egész sorozat értéktelen. A játékos annyi pontot kap, amennyi rakománnyal az adott körben ki tudott futni. 

A játék toroni változatában általában 99 pontig tart egy forduló és egymást váltják a 3 és 5 dobásos körök, vagyis a 

játékosoknak egyszer 3, azután 5 dobásuk van, hogy felszereljék a karakkájukat. 

Példadobások 

Riliane és Tréfamester egy aszisz kikötőben hagyományos szabályok szerint játszanak és ezúttal egyikük sem csal. 

Riliane első sorozatának eredménye 2,3,3,4,5,5. Ezzel a dobással akár ki is futhat. 2-es legénységgel, 3-as hajóval és 

kapitánnyal összesen 2x(2+3+3), vagyis 16 rakományt tudna kivinni, a jelenlegi rakományának értéke 14. A bárdlány kifut 

és bezsákolja a 14 pontot. 

Tréfamester első sorozata 1,1,1,4,6,6. Ezzel egyelőre nem futhat ki, de zsíros rakománynak néz elébe. A 4,6,6 eredményt 

hozzárendeli a rakományhoz és újradobja a három egyest. A második sorozata 2,4,6. Ezzel ugyan továbbra sem futhat ki, 

de most már hozzárendeli a 2-est a hajóhoz, majd a maradékot tovább dobja. Az eredmény 3 és 4, vagyis még mindig nem 

tud kifutni, viszont van egy kapitánya is. Az utolsó dobással már 1-3 eredménnyel is ki tudna futni, de a kockája a 6-oson 

állapodik meg. A goblin ebben a fordulóban nem szerez pontot. 

  



Tuggar-szigetek 

Tuggar, vagy más szóval a Tuggar-szigetek a tiadlani fenségvíznek számító Velerian-tenger szigetcsoportja. Annak ellenére, 

hogy a szigetek összterülete meghaladja sinemos szigeteinek összesített szárazulatát vagy Keskellon szigetországának 

méretét, illetve megközelíti a Karkvin-szigetekét, Tuggar mégis egy kevéssé ismert területét jelenti Ynev földjének. 

Helyével és jellemzőivel a Velerian hajósain, Tiadlan Nastar-papjain és bíráin kívül elsősorban az északi földtudósok 

vannak tisztában, a silányabb minőségű, olcsóbb földabroszokra fel sem kerül. A déli kontinensfélen már hiába is 

keresnénk róla bármilyen feljegyzést, talán csak Krad egyházának legnagyobb könyvtáraiban találnánk vonatkozó 

fülszövegeket. 

Mintha Ynev népei általános feledéssel sújtották volna ezt a vidéket… 

Akik azonban mégis vállalják a kihívást, hogy megismerjék a szigeteket, ősi, vadságában csodálatos tájat tapasztalhatnak 

meg. 

Földrajz 

A tenger fölé legmagasabb pontján is csak párszáz lábbal kimagasodó, három nagyobb és tucatnyi kisebb szigetet szinte 

mindenhol komoran susogó fenyőerdő borítja, de itt-ott üde foltként nyír- és juharligeteket, magányos cédrusfákat is 

találhatunk. A szigeteken az ilanori Csillag-pusztát borító harsány, kékeszöld levelű perje is megtelepedett; különösen a 

Kis-Tuggaron, a szigetcsoport második legnagyobb szigetén jellemzőek a tágas, láthatárig húzódó füves mezők, ahol csakis 

ezt a szívós füvet billegeti a szél. Az élhetetlen fűfélének köszönhetően a helyiek mindenféle gabonának híján vannak, az 

éghajlatnak köszönhetően így elsősorban almát és különféle bogyós gyümölcsöket termesztenek.  

A Tuggart ősidők óta ostromló szélben és esőben elkopott puha mészből hátramaradt, némán strázsáló, ujjhegynyinek 

tűnő felületen egyensúlyozó, hatalmas sziklák fenséges látványt nyújtanak a szemlélődőknek, különösen olyankor, ha Ville 

helyi papjai áldozatokat mutatnak be mellettük. Az ingókövek ugyanis a száműzöttek kóbor papjainak természetes oltárai, 

amelyek istennőjük védelmét élvezik. Nem lehet véletlen, hogy ezek közelében a nap szinte bármely percében könnyen 

találunk ragadozó madarakat, amelyek kilövése főbenjáró bűn a Vadászatok Istennőjének hagyományai szerint. 

A Velerien tenger legfontosabb áramlatai, az északi Kékliliom, a keleti Ikrafutó és a déli Tekkan a szigetek körül érnek 

össze, így a környék roppant gazdag tengeri életvilággal büszkélkedhet. Kiterjedt kagylótelepek, legalábbb tucatnyi halfaj, 

delfinek és bálnák gondoskodnak a helyiek bőséges élelmezéséről. Pontosabban tennék, ha a szigetcsoport vizei nem lenne 

legalább annyira veszélyesek, mint amilyen élettel telik. 

A víz mélysége akár öt-tíz lábanként is drasztikusan változhat, így míg az egyik pillanatban roppant mélységbe süllyed a 

horgony, a következőben már csak a hajófenék vészterhes recsegése-ropogása hallatszik, ahogy egy alattomos zátony 

belemart. 

Az ilyen rendkívül változékony mélység elsősorban a Nagy-Tuggar északi partvidéke mentén teszi életveszélyessé a 

hajózást, bár az egész szigetcsoport életét meghatározza. A tengerfenék ráadásul mintha kifejezetten a hajók elveszejtésére 

lett volna kialakítva – éles zátonyok, sziklafogak, metsző peremek dominálják a felületét. 

S ha mindez önmagában nem lenne elég, a szigetcsoport körül szinte bármikor feltámadhat az a könnyen orkánná 

fokozódó erejű, fertályórás rohamokban támadó szél, amit a helyiek Hósárkánynak neveznek. A Hósárkány erejének 

átvészeléséhez általában elégtelenek az egyárbocos vitorlások, az ennél nagyobbak merülése pedig általában elég nagy 

ahhoz, hogy a sárkány zátonyra vesse őket. 

Történelem 

ÖTÖD- ÉS HATODKOR 

A mostoha tengertől viszonylagos védettséget csak egyetlen partszakasz, a Nagy-Tuggar déli, félköríves öble, a 

Csendesöböl élvez, ahová a Hósárkány ereje csak megtörve ér el és a vízmélység is megbízható. Nem véletlen, hogy az 

ötödkori kyrek is itt hoztak létre egy kisebb kikötőt a beltengert felvigyázó hadihajók és az őket ellátó csekélyszámú gálya 

ellátására. 

Ez a kikötő a mai Seik, a szigetek egyetlen városának alapja. A kyr kikötő köré idővel a hajókat kiszolgáló épületek, 

szórakozóhelyek, fogadók és céhes műhelyek egész sora épült, utcák születtek, míg végül a tartományi Hatalmasok akarata 

szerint felépült a párezres várost óvó erődítmény is. A kikötővár pontos funkciója mára már nem ismert, a fennmaradt 

feljegyzések ugyanis csupán elhanyagolható kalóztevékenységről beszélnek az ötödkori Velerian tengeren. 

A kyr építészet bölcsei szerint a kikötővár elsősorban nem is a halandóktól, hanem a természet erőitől volt hivatott 

megvédeni a hajókat és a szigeteket. A Tuggaron elszórva fellelhető romokat, egykori csillagvizsgálók, fürdők és nagyobb 

kőházak alapzatait és sarokfalait megvizsgálva igazoltnak is látszik ez a feltételezés, hisz úgy tűnik, akkoriban jóval élhetőbb 



lehetett a vidék. Bárhogy is volt, az erődítés ezen funkciója mára valószínűleg megszűnt, vagy legalábbis szigorúan a 

Csendesöbölre korlátozódik. 

A birodalom fennállásának utolsó időszakában, az egyre szaporodó belső gondok idején Sogron egyik anyrja a ma 

Cápaszirtként ismert apró szigeten kezdett építkezésbe. Hogy pontosan mi is lett volna az elkészülő épületből, templom, 

palota vagy bármi más, mára nem tudni, annyi viszont biztos, hogy összesen másfél torony készült el belőle, mielőtt 

felhagytak volna a munkálatokkal. A tornyok és az egykori épület alapfalai azonban máig megvannak, átmeneti gazdái, 

kalózok, száműzöttek, sötét vallások szektái, gyorsan váltják egymást. 

A birodalom bukásával kalandos, kaotikus időszak kezdődik a sziget történelmében, mellyel kapcsolatban leginkább csak 

találgatásokba bocsátkozhatunk. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Tuggar egy ideig független tényezőként gondolt magára, 

s ez alatt az idő alatt Seik hajósai megteremtették a veleriani kalózkodás hagyományát. 

A sziget neve azután Dawa birodalmával összefüggésben kerül újra elő; a mágusbirodalom szintén meghagyta saját keze 

nyomát a vidéken. Valószínűleg állandó, vagy legalábbis rendszeresen megnyitott térkapu kötötte össze a szigeteket Dawa 

valamely városával vagy városaival s a térkapu hatalmas kőpillérjei máig láthatók Kis-Tuggar keleti partja mentén. A 

kapuból persze már régen elillant a mágia, de a környéken emberemlékezet óta nem nő egyetlen fűszál sem és állatot sem 

látni soha fél mérföld távolságnál közelebb s csak csupasz, kopár rögök várják a látogatót.  

A mágiát értők úgy sejtik, ez a térkapu pillér felelős azért, hogy a szigetek környékén könnyebb ugyan a térmágia 

használata, ám hatása sokkal kiszámíthatatlanabb. 

HETEDKOR 

A P.sz. 6. századtól folyamatosan benyomuló ilanori portyák miatt a Preatlon-félszigetet lakó két ork törzs egyre inkább 

visszaszorult. A 10. században az egyik rendületlenül fogyatkozó ork törzs, a Tűzmarkúak egy portyázó nemzetsége úgy 

határozott, nem csatározik tovább az íjászok népével. Társaik megvetésével mit sem törődve, kevés megelőző 

szakértelemmel ácsolt hajóikon a szigetek felé vették az irányt, s habár sokuk odaveszett az úton, az átvészelők ágyékából 

születettek azóta is fenn tudták tartani állandó kolóniájukat néhány szigeten, habár az elmúlt évszázadokra a 

szállásterületeik a harmadik legnagyobb szigetre korlátozódtak, amit a tiadlaniak találóan Orkzátonynak neveztek el. 

A Hármas Királyság összetett társadalmában az erv lovagok és grófok gyakorlatilag függetleníthetik magukat a királyi 

akarattól – sem adóval, sem elszámolással nem tartoznak a koronának. Mindez addig tart, amíg főbenjáró vétséget nem 

követnek el, mint amilyen a felségárulás vagy a királyság egysége elleni lázadás, amely esetben azonban cím, rang és 

birtokvesztést követő száműzetés jár nekik büntetésül.  

Sokáig csak ezek a birtokaikat, jobbágyaikat vesztő száműzöttek jelentették a káoszkori maradványnépekhez, haszonleső 

kalózokhoz és orkokhoz csapódó utánpótlást. Mivel a legtöbben egyénileg vagy családjaik, leghűségesebb szolgálóik 

körében érkeztek, jelentőségük és létszámuk is elhanyagolható, különösen, hogy az így érkező családok legtöbbje nem érte 

meg a második generációt, mert a vidéket jobban ismerők áldozatává váltak. Ez az elhanyagolható beszivárgás, ami 

népesedésnek semmiképp nem nevezhető, a XIII. Zászlóháborút követő időszakban hirtelen többszörösére duzzadt. 

A 3600-as években egymásnak feszülő tiadlani társadalmi érdekek, az ulu és nara ősökkel rendelkező kereskedő klánok 

gazdasági ereje és az önállósulni vágyó erv nagybirtokosok többször fel-fellángoló belháborúba torkolltak, ami sokszor és 

könnyen vezetett a vesztes fél száműzéséhez, különösen, hogy ez a koronának is megérte, hisz a szabaddá váló földek az ő 

kezére kerültek. Az évszázad első felében több, mint háromezren érkeztek a szigetre és döntően az egyetlen városra 

emlékeztető helyen, az ötödkori kyr romokon épült, akkor nyomorúságos állapotban lévő Seikben telepedtek meg. 

Tuggar ma 

SEIK ÉS A TUGGARI GRÓFI CÍM 

A XIV. Zászlóháború idejére, vagyis kevesebb, mint egy évszázad alatt az új lakók mintha felébresztették volna az ősi 

várost annak tetszhalálából. A régi kyr romokon, sokszor azok köveit használva újraépítették a kikötőt és a várat, házak 

tucatjait húzták fel, ivókat és egy fogadót is nyitottak, Velarnak templomot emeltek, miközben hajókat szereztek és 

nekiláttak a szervezett mezőgazdaságnak és vadászatnak, feldolgozásnak. 

A száműzöttek menedéke mindennek köszönhetően az elmúlt időben ismét elkezdte egy élhető vidék képét ölteni. 

Mindehhez hozzájárul, hogy a XIV. Zászlóháborúban számos tuggari vett részt a toroniak elleni küzdelemben – ami 

automatikusan elhozta számukra az örökölt bűnök bocsánatát, vagyis számos família visszatérhetett Tiadlan földjére. A 

bűnbocsánatot szívesen fogadták és megünnepelték, de az azóta eltelt két évtized alatt szinte senki nem élt a visszatérés 

lehetőségével. Mindez jól jelzi, hogy a szigetek lakói az utóbbi időben már inkább tuggariként, mint tiadlaniként tekintenek 

magukra. 



Az elyai udvar is felismerte az ebben rejlő lehetőségeket – és persze a veszedelmeket is –, így Nastar papjainak tanácsára a 

király alig egy évtizede grófi birtokközponttá nyilvánította Seik kikötővárát. A száműzöttek szigetei felett azóta hivatalosan 

is egy tiadlani koronára felesküdött lovagi família, a Hattehan család gyakorolja a hatalmat. 

A gróf mellett szinte rögtön megjelent néhány tudós pap-tanácsadó, így a família hamarosan egy szerényebb Nastar 

szentély építésébe kezdett és külön épületet jelölt ki a vitás ügyek bíróságának, melyben Velar papjai segédkeznek a 

grófnak. A tuggariak a legtöbb esetben bajvívást rendelnek el a vitás felek között, ám itt, a tiadlani gyakorlattól eltérően, 

nem lehet a feleknek bajnokot állítani maguk helyett, ami miatt sok olyan bűn nem is kerül a bírák színe elé, amelyért az 

anyaországban súlyos elmarasztalás és büntetés járhatna. 

Habár a legtöbb szigetlakót megnyugtatta és az összetartozás érzésében erősítette meg a Hattehanok elismerése, néhányan 

megrettentek a változástól és szinte azonnal az újdonsült grófi család ellen kezdtek szervezkedni… 

KALÓZOK, GYILKOSOK ÉS SZÁMŰZÖTTEK 

Nem szabad azonban azt feltételeznünk, hogy a Seik környéki „civilizálódás” és a Hattehanok máris a szigetek teljes 

egészére kiterjedő változást hoztak volna el. A kisebb szigetek és zátonyok számos olyan alak búvóhelyeként és 

menedékeként szolgálnak, akikről nem is tudnak Seikben, nemhogy ők hallottak volna bármiféle tuggari grófról. 

A legtöbben a klasszikusnak mondható módon, rangjukat és vagyonukat vesztve kerültek a szigetekre, mert olyan bűnt 

követtek el, amire nem létezik felmentés. Kisebb barlangokban, ingókövek árnyékában húzzák meg magukat, esetleg 

csatlakoznak valamelyik kalózkapitány legénységéhez. A tengeri rablók dolga az utóbbi időben, a seiki változásoknak 

köszönhetően megnehezedett, viszont a megnövekedett kockázat sokkal nagyobb nyereséggel is kecsegtet, mióta a város és 

a tiadlani partok, elsősorban Ottenby között megindult a kereskedelem. 

A sötét vallások, Orwella és Tharr követői közül senki nem Seikben keres menedéket, hisz ott ugyanúgy rájuk akadhatnak 

Velar helyi papjai és a gróf emberei, mint a kontinensen, vagyis számukra is természetes, hogy a kisebb szigeteket választják 

menedékül. Sokan a Cápaszirtet célozzák meg elsőként, ahol a régi kyr romok nem csak jól védhető menedékkel, de 

elfeledett mágikus hagyományok ígéretével is csábítják őket.  

A harmadik legnagyobb szigetet lakó orkok pedig természetesen nem tartoznak a gróf fennhatósága alá, sőt, sem a 

kalózokkal, sem holmi istenfélék papjaival nem kívánnak osztozni a szépen hízó zsákmányon, így állandó a harc a tuggari 

gróftól független erők között is. 

Érdekességek, helyi vonások 

A TUGGARI ORKOK 

A tuggari orkok az itt töltött évezredek alatt jól megtanultak úszni és egész ügyesen hajóznak, de messze nem érhetnek 

mondjuk a Viharkeltők törzsének nyomába. A szigetzátonyokat azonban mindenkinél jobban ismerik, beleértve az 

emberek kalózait is, akiket viszont nem szívlelhetnek, így rendszeresen indítanak portyát a menedékeik ellen. 

Habár máig Tűzmarkúnak vallják magukat, a helyi orkok szó szoros értelmében már rég nem alkotnak törzset, mivel nem 

rendelkeznek a hagyományos értelemben vett vezéri nemzetséggel és énekmondókkal sem. Előbbieket a legerősebb jogán 

választják, utóbbiak feladatát, az orkok legrégebbi legendáinak örökítését a sámánok végzik. 

A tuggari orkok szent állata mára a barrakuda lett. Az erősebb sámánok képesek egész rajokat magukhoz szólítani ezekből 

a vérengző, mohó ragadozókból. Az időről időre bemutatott emberáldozataik is úgy zajlanak, hogy a leghúsosabb 

rabszolgát egy szirtről a barrakudáktól hemzsegő vízbe lökik. 

Mivel a barrakudák felismerik a tuggari orkokat, sőt, maguk közül valónak tekintik őket, a helyiek felnőtté avatási 

szertartása is ezek bevonásával zajlik. A barrakudák párzási időszakában, egy kisebb evezősön a viharos vízbe dobják a 

próbatevőt a halak ívó területein, a szállásterületektől néhány mérföldre, s az ifú orknak valahogy vissza kell jutnia az 

Orkzátonyra. Ha kudarcot vall, a halak legalább jóllaknak. 

A HAJÓTEMETŐ 

Nagy-Tuggar északi partjain találjuk a helyiek által találóan hajótemetőnek nevezett területet, ahol a tengervíz legalább 

kéttucatnyi, a rothadás, korhadás és algásodás változatos szakaszában lévő hajóroncsot mos. A Velerian ezen a környéken a 

szigetcsoportnál megszokottnál is sokkal alattomosabb, váratlanul kialakuló örvények, a természet törvényeire fittyet hányó 

árapály, pillanatok alatt megerősödő áramlatok nehezítik a hajósok életét még a parttól még egy mérföldnyire is. 

A szigetek területén sok helyen tetten érhető az elmúlt idők mágikus csatározásainak hatása, s valószínűsíthető, hogy a 

hajótemető körüli hirtelen, gyilkos áramlatok is egy hatodkori átokból erednek, melynek erejét még nem kezdte ki az idő… 



A hajótemetőben főként tiadlani kalmárhajókat és a tuggari kalózok, csempészek pórul járt vitorlásait, orkok evezőseit 

ostromolják a hullámok, de a zátonyok között sokkal távolabbi vizek emlékét őrző hajókat, így bálnavadász harksheffeket, 

a legutóbbi zászlóháborúban elsüllyesztett barbár tramonokat is találunk, sőt, egy képzett merülő akár jóval ősibb, akár ezer 

év óta a tengerfenéken pihenő roncsokra is bukkanhat. 

A hajótemető azonban nem csak a járműveknek szolgál zord síremlékül. Az egykori hajósok közül nagyon sokan 

képtelenek megnyugodni hirtelen, sokszor nagyon váratlan halálukban – a környéket tucatjával járják a különböző erejű 

élőholtak, így a hajóroncsokban maradt értékek kimentésére, felhozatalára vállalkozók általában szörnyű halált halnak. 

TÉRMÁGIA 

Már korábban, a szigetek történelmét tárgyalva szóba került az a feltételezhetően dawai térkapu-maradvány, amelynek 

térmágiára gyakorolt hatása máig tetten érhető a szigeten. 

Tuggar területén sajátos módon működik a térmágia. Egyrészt könnyebb létrehozni a térmágikus hatásokat, varázslatokat, 

mintha maga a szigetet borító sűrű manacsatornák segítenének mindebben. Másrészt viszont a tengeri áramlatokhoz 

hasonlóan alattomosak a mana itteni csatornái, így megeshet, hogy hirtelen sokkal több mágikus energia kerül a varázslatba, 

mint az szükséges lenne, vagy éppen az utolsó pillanatban illan el belőle egy kevés mana. 

A Tuggaron létrehozott térmágikus hatások annyi E-vel erősebben jönnek létre, mint a varázstudó szintje és a varázsláshoz 

szükséges Mp is csak ¾-e a megszokottnak. Ezzel együtt minden tuggari térmágia (100 - varázstudó szintje x 5)% eséllyel 

torz mágia, annak minden veszélyével együtt. 

AZ INGÓKŐ HARCMŰVÉSZ ISKOLA 

Az egyik kisebb zátonyszigeten, a két legnagyobb szigetet elválasztó tengeri csatorna közepén található az Ingókő 

harcművész iskola. A stílust Dara Lak alapította mintegy hatszáz éve; mikor a mester ellátogatott a szigetre száműzött 

korábbi tanítványához, egy toroni boszorkával szövetkező kardmesterhez, a Hósárkány szél orkánként zúdult rájuk és egy 

jókora ingókő alatt találtak menedéket a késként alázúduló jégszilánkok elől. Dara Lak ekkor tapasztalta meg az ingókövek 

csodálatos nyugalmát és szunnyadó erejét, így visszatérve Tiadlanba a dorcha elé járult és alig egy évvel később neki is 

láthatott az Ingókő iskola kolostorának építéséhez. 

A stílus azóta nagy népszerűségre tett szert a száműzöttek körében, mert tanításai révén megnyugvást találhattak sorsukban 

és ismét kezükben érezhették annak irányítását – mindezt csak tetézte, hogy a technikák, amiket a kolostorban 

megtanulhattak, segítettek a kalózok és orkok portyáinak túléléséhez, sőt, a helyiek egymás közti küzdelmeiben is 

hasznosíthatók voltak 

Az Ingókő iskola a kivárás, ellenszegülés és ellenállás iskolája. Tanításai szerint az ideális állapotban a lélek feladata az 

ellenszegülés; az ugyanis képes rá, hogy ellenszegüljön bármilyen hatásnak, ami őt vagy a testet éri, és ha a vihar, legyen az 

harc, asztrális vagy mentális hatás, ki is mos mellőle mindent, ő akkor is állja majd a sarat. 

A stílust követő harcművészek képesek rá, hogy Chi-harcban lemondjanak az extra támadások jogáról, de minden egyes 

elhalasztott támadásért cserébe +1 SFÉ-t és +5 ME-t kapnak. Mindezen túl Chi-harcban úgy alkalmazhatják az 

Aranyharangot, mintha két szinttel magasabbak lennének, vagyis több SFÉ-t nyerhetnek vele és hosszabb ideig tudják azt 

fenntartani büntetlenül. 

A stílus harcosainak pusztakezes harcértékei alacsonynak számítanak a többi harci iskola között, körönként csak egyszer 

támadnak, ráadásul használatakor a harcművész automatikusan elveszíti a kezdeményezést. A stílusban 5. szintet elérők 

már kétszer is támadhatnak körönként, de mindkét támadásuk a kör legvégén következik, miután ellenfelük már leadta 

ellenük összes támadását. A harcművészekre Chi-harcban is vonatkozik iskolájuk megkötése: minden támadásukat csak a 

kör legvégén hajthatják végre. A kör végén leadott támadások viszont élvezik a kivárás technikájának előnyeit, vagyis a 

támadás(ok)ra +10 Té-t kapnak.  

Az iskolát követők egyedi felszerelésként különleges kéz- és karvédőt használnak, mely a váll alsó részétől tenyérközépig ér, 

a kart kályhacsőszerűen beburkolja, így nem csak a védekezést segíti elő (Vé +15), de a sérülésektől is véd (SFÉ 1). A 

harciasabb harcművészek fémlemezekkel erősítik meg a kézfejet borító részt, ami így vasökölként funkcionál (Sebzés 

+1k3). 

Kéz     T/k 1 (2)     Ké – Té 10 (+10) Vé 15 (+15)     Sebzés 1k6+1 (+1k3) 

  



Helyszínek 

Seik városa 
 

 



Seik alapját az ötödkori kyr kikötő jelenti. A hóhajú építőmesterek munkája kiállta az idő próbáját, és habár egykori 

időjárás-manipuláló, tenger-szelídítő mágiájuk már elenyészett, a kikötők azóta is megmaradtak (E). Az egykori kikötővár 

maradványai a mai Seiktől észak-nyugatra fekszenek, néhány épületét azóta a Hattehanok pénzével megszelídített egykori 

martalócok újították fel és alakítottak ki ott hivatalosan is hadikikötőt (C). Ezt a részt a partszakaszt egy rövid, partmenti 

sétány köti össze a várossal, melyen itt-ott még láthatók kyr utcakövek. 

A Hattehanok erőssége (1), a városban divatos szóval palotája egy korábbi kalózvárból magasztosult fel grófi palotára és 

több melléképülettel bővült. Egy kisebb szirten található, Seikkel egy széles, akár öt megrakott társzekeret is elbíró, szépen 

faragott fahíd és egy vékony, de annál masszívabb, kőből készített gyaloghíd köti össze. A várszirt saját kikötővel is bír (B), 

ahová a fontos személyeket várják, de ide irányítják a legszebb, vagyis háromnál több árboccal érkező hajókat is, a gróf 

ugyanis szeret ezekben gyönyörködni. Általában 1-2 ilyen hajó ringatózik a kőmólónál. 

A városba érkezőket (A) a város kikötőmestere, a Hattehanok egy rokona és maréknyi katonája fogadja és a vámházba (2) 

illetve a lajstromházba (3) irányítja. Ez utóbbi különleges épület, funkciójára pedig a nevéből lehet következtetni. Az itt 

dolgozó néhány hivatalnok listát vezet az érkezőkről aszerint, hogy milyen szándékkal érkeztek és a választól függően a 

megkérdezettek valamilyen jelölést kapnak. 

Azok, akik büntetés miatt érkeztek, fekete edzett vas karperecet kapnak, amit pontosan egy évig viselniük kell. A saját 

akaratból költözőknek egy ékszert adományoznak, amit a helyi asszonyok és gyermekek készítenek a tenger mindenféle 

kincséből, kagylókból és kavicsokból, míg az alkalmi látogatókat (a kalandozók is feltehetőleg ilyenek) egy rongykötéllel 

jelölik meg, melyet a karjukon, övükön vagy nyakukban kell hordani, ha a városban vannak. Ezzel a megjelölgetéssel a 

helyiek az elyai királyi udvar akaratát teljesítik, akik többek között ehhez a feltételhez kötötték a Hattehanok grófi címét. 

A legutóbbi Zászlóháború előtt kevéssel Chasiel városának kőműves céhe két részre szakadt; a torzsalkodás 

eredményeképpen hamarosan egy csonka céh érkezett Seikbe, akik a városban szinte rögtön munkához is láttak. A 

szerteszét heverő romos épületek jó részét elbontották és rengeteg teret és utat alakítottak esőállóvá az így nyert kőből. 

A legnagyobb lekövezett tér a seiki piactér (4), amelynek mérete egyelőre nem kifejezetten indokolt a város lélekszámát 

tekintve, ám népszerűsége töretlen. Azóta, hogy a Hattehanok hivatalosan is grófi címet nyertek, melyet Tiadlan-szerte 

nagy ünnepélyességgel ki is hirdettek, mindenféle színjátszó és mutatványos csoportok, bárdok és másféle csepűrágók 

kerekedtek fel, hogy részesüljenek a város és a gróf öröméből és a saját szemükkel is megnézhessék a rosszhírű vidéket. 

A hét-nyolc kisebb ivó mellett, melyeket elszórva találunk a kikötőben és a szűk lakóházak (D) közé ékelődve, a hivatalos 

állásfoglalás szerint csak egyetlen fogadó, a Nastar köpenye (5) üzemel a városban. A kétszintes épület az egyik 

legkellemesebb és legnagyobb a város házai közül, pincéje és padlózata még a kyr időket idézi, egy-két padlómozaik a 

csodával határos módon túlélte az egymást követő korokat; a kőfalak és az emelet faváza azonban már nagyon is új. 

A gróf csak a Köpeny üzemeltetésére adott engedélyt, törvényesen tehát ezen kívül csak két helyen lehet vendéget altatni: a 

grófi palotában (1) és az egyházi épületekben, vagyis a templomokban (7, 8) és a Nastar szerzetesinek kolostorában (10). 

Mivel a tuggari Nastar-szerzetesek még sajátjaik között is elvadult aszkétának, sőt, önkínzónak számítanak – rendszeres 

önkorbácsolással vezekelnek a szigetlakók minden bűnéért –, a kolostor hideg, fűtetlen hálótermeiben kevesen találnak 

békés éjszakára. 

A helyiek, beleértve a grófot is, tudnak még egy helyről, a Vidrafarkáról (6). A Farka teljes nevéről megoszlanak a 

vélemények; egyesek szerint Késes- és Vadászház, mások szerint Vadász- és Vendégház. Annyi biztos, hogy a tágas ivóba 

betérőket olyan füst fogadja, amit vágni lehet és olyan emberszag és alkoholbűz, amitől előszörre egy korgnak is 

felfordulna a gyomra. Az ital olcsó és a fogadós családja itt is alhat – azok, akik kiérdemlik a kipróbált tolvajok, akasztófa-

szökevények és mindenféle csempészek között is legzsiványabb fogadós megbecsülését, azokat a fogadós a Farka 

hagyományai szerint ünnepélyesen a családtagjaivá fogadja és a különteremben megaltatja, ha rászorulnak. 

A kyr romokon túl, dawai épületmaradványok és árkádok között, ahol már kívül esnek a hadikikötő világítótornyának 

fényén, több csempészodú is megbújik, így aki nem kíván a gróf kincstárába vámot fizetni, itt szabadulhat meg az 

árujától (F).  



Cápaszirt és a Sogron-templom alaprajza 

 

A szirt két forrásból meríti a nevét. Környéke egyrészt ismert ívóhelye a vöröscápáknak, habár ez a kalandmodul idején 

nem okoz különösebb problémát, hisz abszolút nem ilyenkor párzanak, így valószínűleg kevesen ússzák a környéki vizeket; 

másrészt az alakja felülről egy kitátott pofára emlékeztet, amiben több sor fog húzódik. A sziget déli, délkeleti partját végig 

tűhegyes, veszedelmes zátonyok borítják, melyek egyenes, magas sziklafalként törnek elő a tengerből, kikötésre 

alkalmatlanná téve a partszakaszt. 

A Sogron-templomból mára jóformán csak a főépület néhány fala maradt meg, a külső kertek, pavilonok és kutak 

legtöbbje rég eltűnt, széthordták vagy betemették, a kyr kertészeti remekek, oltott platánok és gyümölcsfák, melyeket a 

mesterségesen, mágiával alakított időjárásnak köszönhetően tartottak (volna) fent a templom mellett, rég eltűntek, helyüket 

tüskés, zord bozótos vette át. 

 

  



A főépület egyik tornyát, többször kiegészítve ugyan, de sikerült megőrizni az ezredévek alatt és Lalassu támadásakor is ezt 

a tornyot védik a legádázabban, itt egy tekintélyes őrtűz is ég (3E) és itt van a páncéltörők közül kettő. A harmadik az egyik 

romfal mellett van elbarikádozva, ahonnan az egyetlen kikötésre alkalmas szakaszt figyelik (habár a snilek nem ezen az 

úton érkeznek, a csónakkal érkező csapat számára problémát jelenthetnek). 

A templom tornya eredetileg egy 9 egyenes és 1 kerek oldalból állt, melynek kerek része egy csodálatos, nyitható-zárható 

kupola alapja volt, amit a Sogron-oltár fölött helyeztek el. A többi helyiség eredeti funkciója mára ismeretlen, a legtöbb 

helyen lekopott vagy bemohásodott a falakon a festék, az egykori mesteri faragványok pedig már évszázadokkal ezelőtt 

más helyre kerültek. 

Az első szint magassága öt ynevi láb, a leghosszabb észak-déli fala 21 láb, melyhez 15 láb átmérőjű körszentély tartozik. A 

legtöbb fal áll még, a rég elrohadt ajtók pótlásával viszont senki nem próbálkozott érdemben, a mostaniak 

rongyfüggönyökkel és szakadt, használhatatlan vitorlákkal oldják meg a helyiségek szétválasztását. A fal résein besüvítő 

szélben lengedező, egykor csodaszép oszlopok és oszlopcsonkok közé kifeszített, koszlott, lyukacsos vitorlák és rongyok 

egy elhagyott ispotály hatását keltik, különösen a földön izzó parányi viharlámpások bizonytalan fénye mellett, amivel a 

martalócok fényt próbálnak csinálni. 

A bejárati helyiséget (A) raktárnak, az északi helyiséget (B) pedig, mivel ennek még kiváló állapotban van a teteje, 

hálóteremnek használják a martalócok. A kupolatoronyban még most is egy kisebb lépcsősor tetején várná Sogron híveit az 

egykori félköríves oltár (D), mélyén sosem kialvó tűz parázslik. A kupolatorony délnyugati fala mentén egy hiányos, de 

járható lépcső (C) vezet fel a második szintre, ami már lényegesen rosszabb állapotban van. 

A második szinten, mely eredetileg szintén 5 láb magas lehetett, de mára a legtöbb falszakasz nem éri el a két láb 

magasságot is, nem is találni semmit, kivéve a két páncéltörős martalócot (E), akik egyike a hálóterem tetjén, másika pedig 

a kupolatorony szentély feletti kerengőjén helyezkedett el, legalább feles fedezékben vannak. 

Ebből a kerengőből egy, az utóbbi évtizedben összetákolt, rossz létra vezet fel a kupolaszintre, ahonnan csodálatos kiáltás 

nyílik a környékre, habár a térdig érő falak és a kupolaszint közepén tátongó üreg (a kyr korban egy zárható-nyitható fény- 

és füstcsatorna volt az oltár felett) életveszélyessé teszik a próbálkozást a tornyot ostromló tuggari szélben. 

 

 

  



Az umichok barlangja 

 

A barlangban több sziklás terület is a víz fölé emelkedik, ezeket az alaprajzon satírozással jelöltük, köztük (a simán hagyott 

területeken) legalább térdig érő víz van. A hely hosszabbik átlója ynevi 25 láb, a rövidebb 12. A különféle tárgyakat, 

romokat, ládákat nem jelöltük az alaprajzon, ezek elhelyezését vagy feltüntetését a mesélőre bízzuk. 

A karakterek bemesélés esetén alulról (délkelet felől) érkeznek, a tenger felől; az itteni folyosóban lévő Z alak lehetetlenné 

teszi, hogy akár természetes, akár mesterséges látással még időben belássanak. Az egyik umich a közvetlen bejárat melletti-

feletti árkádból (●) támad a karakterekre. Ha A bor és a kardművész mellékküldetés miatt érkeznek, az északnyugatról befelé 

vezető lépcsősor vezeti le őket és a bemesélés szerint is itt tudnak távozni. A lépcsősor és a bejárat egyaránt szűk, nagyjából 

1,5 láb széles (a bejárat az árkád oszlopai miatt talán még kevesebb). 

 

 

  



Nastar köpenye (fogadó) 

 

  Földszint 

 

 Első emelet 



Vidrafarka Késes- és Vadászház (fogadó) 

 

 

 

  



Boszorkánypagoda (egy apró sziget és két kis szirt) 

 

A boszorkánysziget 

A pagoda három egymáshoz közeli szigetre épült; a legnagyobb szigeten emelkedik maga a pagodaépüle, a két kisebb, 

szomszédos zátonyra egy-egy torony épült. A pagoda felé folyamatosan magasodó nagysziget szabálytalan formájú, 

legnagyobb átmérői 160 illetve 135 ynevi láb hosszúak. A sziget emelkedése 22 láb, a térképen az egyes vonalak mindenhol 

4-5 láb emelkedést jelentenek (vagyis ahol csak 1-2 „vonással” el lehet jutni a pagodáig, ott a sziget eleve jóval magasabban 

kezdődik, 10-12 láb magasságban). A szirt-szigetek átmérői 23 és 13 ynevi láb a kisebbik illetve 30 és 21 ynevi láb a 

nagyobbik esetében. 

 

 

A szirteken emelt tornyok és a központi erősség egy-egy fedett-

zárt függőhíddal kapcsolódnak egymáshoz 30-35 ynevi láb 

magasságban. Ezek a függőhidak 22 illetve 28 ynevi láb hosszúak 

és 2 láb magasak; alattuk és felettük vadul süvít a szél, ami a 

Tuggaron is szokatlanul veszélyessé teszi az alattuk való 

elhajózást. 

 

 

 



A boszorkánysziget nem mindegyik partszakasza alkalmas a kikötésre. Egész pontosan a délnyugati nyúlvány egészén kívül 

csakis a déli félköríves öböl, itt azonban a partraszállókra elsőként egy 10-12 méteres sziklafallal is meg kell birkózniuk, 

ahová a kalózok az utóbbi időben több kötéllétrát is elhelyeztek – ezek +30% Mászást bizotsítanak (a nagy szél és a 

nedves-hideg sziklafal nem engedik az automatikus sikert). 

Szirti tornyok 

A két kis szirt tornyainak felépítése hasonló egymáshoz, funkciójuk azonban különböző; míg a kisebbik a boszorkány 

foglyainak lassú halálát szolgálja, a másik Oriana kínzással kapcsolatos kísérleteinek enged teret és mint ilyen, árnyakkal és 

fantomokkal van tele (1k5+5 összesen). 

Mindkét torony három emelettel rendelkezik. A földszint szinte kizárólag a belépést és a raktározást szolgálja, lépcsőknek, 

dobozoknak, ládáknak ad teret. A második szintből nyílik egy szintközi lépcsősor végén a függőfolyosó, mely átvezet a 

pagodavár egy-egy bástyájába. A harmadik szint pedig feltűnően kis átmérőjű, egyszerre 4-5 ember már bajosan fér el 

benne, s ez felel a torony funkcióiért, vagyis itt van berendezve az éheztető tömlöc (kisebb szirt) illetve a kínzókamra 

(nagyobb szirt). 

A pagodavár 

 

 

A pagodavár a nara (hadi)építészet elvei szerint épült; a központi épületet szerzetesek emelték évszázadokkal ezelőtt, ám 

Oriana érkezésétől kezdve folyamatosan bővült, épült. Az elmúlt másfélszáz év alatt, mióta a fekete asszony a környéken 

kísért, a szerzetesi pagoda köré egy kisebb belső udvar és négy bástyatorony épület, ahová csak négy, csakis egymásból 

nyíló fedett udvaron keresztül lehet bejutni. Az egész épületegyüttesben, melyet nyugodtan nevezhetünk egy kisebb várnak 

is, egy nyílt udvar egészíti ki a fedett ostromudvarokat, mindezeket pedig vaskos kőfal veszi körül. Az épületek külső falai 

kőből vannak, ám a belsők már lakkozott, ám varázzsal tűzállóvá (5E) tett fából vannak, a központi épületet tartó 

oszlopokat és az emeletek padlózatát is beleértve. A külső falak egy 1x1 ynevi lábas területen 65 STP-vel, a lakkozott 

fafalak pedig jellemzően 30-35 STP-vel bírnak. 

 A nara technikának köszönhetően minden tető járható és könnyen megközelíthető kisebb (esetleg rejtett) lépcsőkön, 

létrákon és ostromfolyosóként is használható, hisz minden irányból túllóg a fedett területen; ennek köszönhetően a tetőből 

is tűz alatt tartható minden falszakasz. Ezekben a tetőkben csak görnyedten lehet közlekedni, ám ezért a 

kényelmetlenségért a funkció kárpótol. 



A külső falakon a vár déli falán egy 

kisebb kapubástya van kialakítva (A), 

rajta a jellegzetes nara tetővel és 

lőrésekkel. Két vasalt kapu vezet a 

pagoda első udvarára, egy nagyobb, 

kétszárnyas a szekereknek és 

bevontatott csónakoknak és egy 

másik, egyszerűbb a gyalogosoknak. 

A nagyobb kapu a külső fedett udvar 

(B) déli sarkában épített 

raktárhelyiségbe (C) nyílik, ahol 

jelenleg is több csónak várja a 

használatbavételt. Itt ezen kívül 

mindenféle vontató és 

ácseszközöket találhatnak a 

karakterek. 

A külső fedett udvar északi oldalán 

egy másfél ember széles, fafalú 

folyosó vezet tovább a középső fedett udvarba (D), amely néhány szép, keskeny 

kőösvénnyel megszakított, dús botanikus kerttel várja az érkezőket. A kerti növények 

között hivalkodnak azok, amelyek elsősorban mérgek vagy herbáriumok előállítására 

alkalmasak, némelyek, különösen az ösvények mellett pedig akár aktív védelemre is 

alkalmasak (pöfetegek, folyondárok). 

Ha Oriana tud a támadásról, a növények elrendezésével és némi egyszerű 

Asztrálmágiával gondoskodik róla, hogy a növények megtámadják a karaktereket (pl. 

felrobbanjanak, rájuk tekeredjenek) és így akadályozzák a továbbjutást. 

A középső fedett kert ösvényei körbevezetnek a kerten és a déli falon nyíló fafolyosóba torkollnak, amit egy zárt, lakkozott 

ajtó választ el a gyilokudvartól (E). 

A gyilokudvaron gyertyák és, ha a boszorka számít rájuk, mágikus gyertyák együtt adják a világosságot, melynek mérgei a 

legkülönbözőbb boszorkányvarázslatok közül kerülnek ki. Oriana kedvencei a Vérizzító méregből készített Zöld gyertyák 

(6. szintű méreg, 6k6/3k6 Fp vesztés, Gy/Ügy 5 körre 10 alá csökken; 26 Mp) és a mágikus álmot okozó Vörös gyertyák 

(AME és MME ellen 40E, egyébként alvás 5 percig (80 Mp)). A gyertyák füstje a gyertyamágia szabályai szerint 

kontaktméregnek számít, vagyis a levegő visszatartása nem segít a velük való küzdelemben. 

A gyilokudvaron valahol a második harmadban egy veremcsapda várja azokat, akik nehezek; 90 ynevi font súly aktiválja a 

csapdát és egy 8 láb hosszú szakaszon egyszerűen lecsapódik a talaj. A verem 6 láb mély és karókkal van kibélelve (3k6+6 

Sp), a mélyén pedig néhány kígyó várja, hogy megismerkedjen a lezuhanókkal. Ezek mérgét odabízom, de Oriana nem 

szórakozik, vagyis lehetnek bénító vagy halálos mérgek. A csapda egyébként a lakkozott ajtóval elválasztott belső fedett 

udvar (F) falán kapcsolható ki egy kar meghúzásával illetve elfordításával. 

A belső fedett udvar egy szépen kövezett, faragott szobrokat bemutató kiállító terem hatását kelti és csak néhányban 

rejtőzik kóbor lélek (1k3), amit a harmadik szem fel is fed. Ezen szobrokat megérintve a lélek megpróbál a megérintő 

testébe költözni, 14+k6-os Akaraterővel átvenni felette az irányítást és elmenekülni a palotából árkon-bokron át. A 

szobrok egyébként nem bírnak egyéb hatással – kivéve, ha a csapat észrevétlenül jutott volna el idáig. A lelkek ugyanis 

bármikor képesek üzenni Orianának és nagyjából érzékelik is szoborbörtöneik körül a világot, vagyis azonnal jelentik, hogy 

hívatlan vendégek érkeztek (mindezt azért, mert a boszorkány kilátásba helyezte a szabadságukat, ha leleplezik az ellene 

törőket).  

  

Szelíd égető pöfeteg (5) 

3k10 Fp sikertelen méregE esetén 

Vad égető pöfeteg (1) 

2k10 /1k10 Sp (tűz) 

Barlangi folyondár (1k3) 

Ké 10 Té 40 Vé 80 (95) 2k10 csáppal 

megragadás után Sp 1k6 (csáponként 1) 

Ép 2/csáp + 26 Fp 10/csáp + 58 

tűzzel, savval 1k10 Sp elpusztítja 

 



A belső fedett udvarból ki lehet jutni a nyitott udvarra (G), amely felett már lehet látni 

az eget. Itt csak egyetlen kőösvény vezet végig körbe az udvaron. A dús, ilor fűből 

csak egy szépen faragott kőkút (1) és két jókora, göcsörtös fa emelkedik ki, ez 

utóbbiakat a boszorka az Elátkozott vidékről hozta ide még közel egy évszázaddal 

ezelőtt (2). A vámpírfák megtámadnak minden élőt, kivéve azokat, akik a Sötét utat 

járják (vagyis nekromanták). A kút mélyén megtalálhatják Aligart, aki jelenleg egy, 

esdeklőn az ég felé nyújtózó karú szobor formáját viseli. A szobortesten és a tövében 

is összesen 2k6 kígyó tekereg, ezek mindegyike mérges. 

A belső fedett udvarból lehetséges bejutni a központi nagypagodába is, egész pontosan annak egyik bástyájába (H), mely 

kifejezetten a belső pagoda védelmére lett kiépítve. 

 

A belső pagoda 

 

 

A belső pagoda épületegyüttese magában hordozza a nara építészet védelmi feladatainak alapjait, vagyis az esetleges 

támadóknak, hacsak nem képesek keresztülvágni-lépni a fán, szinte folyamatosan keringve kell haladniuk, egyenes út 

gyakorlatilag nem vezet két pont között. 

Seidal (vámpírfa) (2) 

Ké 15 Té 65 Vé 65 Cé 35 

Sp gyökerek 1k6 (x10); levelek 1k5 

Ép 100+sebzett Fp ME imm 

körönként 100 levelet tud ledobni, 

egy emberre max. 6 levél tapad 



A teljes belső pagodát vastag fal veszi körül, kívülről kő, belülről azonban fa; a két 

réteg között van annyi hely, hogy a karcsúbb védők tudnak a falban közlekedni, 

persze vértezet nélkül. Ez sem Orianát, sem a tanítványokat, de még a kalózokat 

sem feltétlen zavarja, vagyis a karakterekre bármikor, bárhonnan ráronthatnak 

valamilyen rejtekfalon keresztül. Mindez lehetővé teszi a boszorkák számára azt is, 

hogy megfigyelve illetve esetleg vérüket összegyűjtve elkészítsenek róluk egy bábot, 

mely Fehér bábu (33 Mp) vagy, ha a karakterek Ép-t is sebződtek, Vörös bábu (55 

Mp) lesz. Előbbi 1k6 Fp, utóbbi 1k3 Ép okozására alkalmas a bábu vagdosásával és 

szurkálásával, de csak amíg az áldozat magánál van. A bábok használatához már 

nem kell látni az áldozatot. 

No persze hőseink is rábukkanhatnak ezekre a rejtekfalakra, amihez sikeres 

Titkosajtó keresésre (-60%) és legalább 1k6 perc nyugodt kutakodásra van szükség. Építészet (Mf) felezi a levonást, viszont 

a Mechanika képzettség ezúttal nem segít a karaktereken, vagyis annak módosítóit nem vehetik figyelembe, ti. ezek az ajtók 

nélkülöznek bármiféle szerkezetet. 

A belső fedett udvarról nyíló ajtón megközelíthető a bejárófolyosó (A), amin keresztül 4 kanyarral lehet bejutni az 

épületbe. A pagoda szépen gondozott udvarán a régi szerzetesi pagodát megkerülve lehetséges bejutni oda, vagyis 

mindenképpen keresztül kell vágni az egész kerten. 

A belső pagoda udvara (B) szépen gondozott, csodaszép, harsány színezetű virágot bontó, mérgező növényekkel 

szegélyezett széles kőlapokkal kifejezetten festői látványt nyújt. Ezt mondjuk elrontják a karakterek érkezésének tiszteletére 

előérkező zombik és más, alapvetően veszélytelen élőholtak. Az ő feladatuk az, hogy puszta jelenlétükkel feltartsák a 

karaktereket, amíg Oriana és tanítványai az esetleges időigényesebb varázslataikat be tudják fejezni. 

A négy saroktorony négy külön feladatot lát el, ti. védelem és átjáró a tömlöctoronyba (D), szentély és átjáró a 

kínzótoronyba (E), könyvtár és mágikus tanulmányok (F) és alkímia, herbalizmus és méregkeverés (G). Minden 

saroktoronyba egy-egy háromméteres szobor mellett vezet egy-egy tolóajtó. A szobrok hatszögletű alapzaton állnak és 

utalnak a mögöttük lévő helyiségek funkciójára. Ha a karakterek sikeres Asztrál-próbát dobnak vagy rendelkeznek 

valamilyen képzőművészeti képzettséggel (Af), akkor meg tudják állapítani, hogy mi vár rájuk odabent. A saroktornyok 

csak egyszintesek, de galériázottak, ahová két vékony lépcsősor is felvezet. Ez a galéria nem más, mint a földszinti 

rejtekfolyosók tetőgerendáján elhelyezett padlózat, amelyet a tervezők egy kicsit megnyújtottak a tényleges földszinti 

helyiségek fölé. 

A galéria általában néhány könyvet és a ritkább vagy jobban kinéző kincseket tartalmazza, míg a földszinten a torony 

funkciójához igazodó, viszonylag átlagosnak mondható berendezéseket, vagyis üvegcséket, hímzett oltárterítőt, füstölőt, 

varázsköröket, mágikus varázskönyveket vagy épp gázfejlesztőket találni. 

A védelmet szolgáló toronyban (D) jóformán nincs semmi felszerelés, csak egy Elemi sötétség kupola (varázsjelből, 2 ynevi 

láb sugarú félkörben, 12E, 69 Mp), viszont egy egyszerű, a bejárati lengőajtók lendületét érzékelő mechanikus csapdával a 

betévedőket az aktiválás után 3 körrel egy többmázsás vasrács lezuhanása vágja el a pagoda udvarától. Ha valaki épp akkor 

a torzpofájú őrző-vízköpő szobra mellett áll, Gyorsaság-próbával (-3) kerülheti el, hogy 5k10 Sp sebet szenvedjen el a 

rácstól (10 Fp => 1 Ép). A csapdát egyébként a központi pagoda fala mellett egy jól álcázott kapcsolóval lehet deaktiválni 

(Csapdakeresés -60%, Álcázás/álruha Af +20%, Mf +40%). Az odabent fogságba esett karakterek megpróbálkozhatnak a 

rács emelésével (összesen legalább 50-es Erő és összesen legalább 10 ponttal megdobott Erő-próba kell hozzá), vagy a 

lépcsőn kimehetnek a függőfolyosóra és át a tömlöctoronyba, majd vissza… 

  



A régi szerzetesi pagoda 

A régi szerzetesi pagoda már csak olyan veszélyeket tartogat, amelyeket a boszorkányok és a pagoda vendégei jelenthetnek, 

csapdákkal már nem kell számolni. Ezeken a területeken ugyanis kifejezetten gyakran mozognak Oriana tanítványai és 

maga a fekete boszorka is, így nem nagyon akarnak véletlen megsülni egy kegyetlenebb csapdában. 

Fontos lehet, hogy a fekete boszorka bír egy menyét familiárissal (Eggyéválás), de őt a lehető legbiztosabb helyre viszi, 

amint a karakterek túl sikeresnek bizonyulnának (hogy így garantálja a menekülését). A tanítványoknak is van familiárisa, 

egy holló és egy béka (Összetartozás), ezekkel jól ki tudják kémlelni hőseinket. Oriana, ha a karakterek már a belső 

pagodába törtek be, elmondja a Csapdakeresés III varázslatot (20 Mp), így a következő 14 percben mindenfajta rá 

leselkedő veszélyről előre fog tudni, beleértve a karakterek esetleges varázslatait, képességeit, meglepetéseit is. 

A pagoda négy emeletes, minden emelet 5-6 ynevi láb magas. A legalsó szint egy tágas fogadóterem, mely mintha 

kényelmével és nyájas berendezésével kívánná feledtetni a kinti élőholtak állandó nyöszörgését és az üvöltő szeleket. A 

második emelet a ritka vendégeké, szobái általában üresek, viszont kiváló rejtekhelyet biztosítanak egymást érő 

tolóajtóikkal és papírfalaikkal. A harmadik szint a boszorkák lakrésze, míg a legfelső szint egy egyszerű csillagvizsgáló. 

 

 

 

  



Extra motiváció 

Megtörténhet, hogy az eseményeket nem érzik igazán maguknak valónak a karakterek, hiszen mindezek nélkülük is 

elkezdődnek és valamilyen módon le is játszódnak. Ilyenkor jó megoldás lehet, hogy a megfelelő motivációs érték 

biztosításának érdekében további információkat adagoljunk nekik, amivel mégis megláthatják, hogy róluk (is) szól ez a 

történet. 

Oriana ugyanis már korábban ártott a karaktereknek. A mesélő tudja, hogy hol és mikor – de az biztos, hogy legalább az 

egyiküknek már komoly kárt okozott valamikor. 

Oriana történetesen bárkin és bármin átgázolt, hogy a hatalmát növelje és mágikus ismeretekre tegyen szert, mindezt pedig 

még élvezte is. Abasziszban és Alidaxban, majd néhány évtizedig Toronban tanult és szolgált. Toroni szolgálatban egy kyr 

magitorház mellett tevékenykedett és kiérdemelte taníttatását, vagyis a Fekete hadurak országában is nagyon sok ellenséget 

összeszedett. Ha a karakterek múltjában bárki bármilyen módon kárt szenvedett egy toroni varázslat vagy betörés vagy más 

hasonló miatt, az Oriana volt vagy benne volt a keze. 

Ezt érdemes úgy időzíteni, mintha a karakternek csak épp akkor esne le, hogy EZ a fekete boszorka AZ az illető, akivel neki is 

van némi elszámolnivalója; mondjuk épp akkor hallanak valami extra infót Aligarról vagy a pagodáról, netán meghall 

valami dallamot, amiről kiderül, hogy tuggari volt és akkor hallotta, mikor a tragédia történt vagy esetleg meglátja Oriana 

egyik ügynökét Seikben, akiről hirtelen minden beugrik… 

A példakarakterek között kifejezetten ilyen például a boszorkányvadász, akinek egész faluját kiirtotta, a testőrkapitány, 

akinek hajóját elsüllyesztette és így került még gyermekkhál korában Tiadlanba és a kislány, akit ő sodort a seyrine démon 

figyelmébe. 

  



Szabályok a víz alatt 

(Magyar Gergely nyomán) 

 

A víz teljesen idegen közeg az ember számára. 
Képzetlen úszó annyi körig képes a felszínen maradni, amennyi az Ereje.  
Egy ember a víz alatt annyi körig bírja levegő nélkül, amennyi az Állóképesség értéke, azután elájul, újabb egy perc múltán 
pedig vízbe fúl. Az Úszás képzettség megtanulásával az úszó teljesítménye sokat javulhat (l. lentebb) 
 
Amennyiben a vízbe magával vitt felszerelés ynevi fontban mért súlya meghaladja az Erő értékét, az úszó elmerül, akár a kő. 
Ez egyben határt szab a páncélok viselésének is.  
Természetesen a felszerelés súlya jelentősen csökkenti az úszó teljesítményét. A súly minden fontja egyel csökkenti az úszó 
effektív Erejét és Állóképességét. 
 
A felszínen úszót a hullámverés erőssége is érzékenyen érintheti. A hullámverés erőssége (0-9 között, ahol 0 a sima tükör, 3-
4 az általános tengerfelszín, 7 pedig a viharos tenger fokozata) a súlyhoz hasonlóan a vízre vonatkoztatva levonódik az úszó 
Erő és Állóképesség értékéből. 
 
Képzetlen úszó mélyvízben képtelen harcolni, hiszen a megfulladás ellen küzd. Amíg levegőhöz jut, Akaraterő-próbára 
jogosult, amelynek elvétése esetén pánikba esik, míg siker esetén megpróbálhat védekezni. Módosítók a képzettségek 
függvényében: 

Úszás nincs: kezdeményezést elveszti, nem támadhat, Vé: -50 
Úszás Af: Ké: -15, Té: -20, Vé: -20 
Úszás Mf: Ké: -10, Té: -10, Vé: -10 
Vízi küzdelemhez szokott lények: 1 nincs levonás 
Vízben élő ragadozók: 2 nincs levonás, sőt, ha szárazföldi ellenféllel küzdenek, +10 jár minden harcértékükhöz 

 
A tőr és a szálfegyverek (szúró típusú) a vízben sem veszítenek harcértékeikből. A hajítófegyverek, íjak és pajzsok 
értelemszerűen használhatatlanok. A nyílpuskák alkalmasak víz alatti lövésre is, de lőtávolságuk a tizedére csökken, 
sebzésük pedig negyedelődik. A vízben a nagyobb fegyverekkel nehezebb a harc, ezért azok forgatóját levonások sújtják, 
melyet az alábbi táblázat mutat meg:  
 

Fegyvertípus Té/Cé, Vé Sebzés 

Szúrófegyver - 5 0 Sp 

Vágófegyver - 10 - 2 Sp 

Zúzófegyver - 20 -5 Sp 

Kétkezes fegyver - 30 -10 Sp 

 
Víz alatt a harc fekve, alacsonyabbról és magasabbról harci helyzetek nem módosítják az esélyeket; alulról vagy felülről 
közelítve a támadás félhátulról módosítói érvényesek.  
 
A pszi diszciplínák közül csak olyanok alkalmazhatóak, amelyek koncentrálási ideje nem hosszabb 1 körnél. A Slanek nem 
alkalmazhatják harci diszciplínáikat (pl.: Chi-harc, Halálos ujj, Aranyharang). 
A víz alatt legfeljebb 1 kör hosszú varázslatokat lehet létrehozni, ám a varázsigék kimondása szegmensenként egy környi 
idővel csökkenti a víz alatt tölthető körök számát. A robbanással, kitöréssel járó varázslatok sebzése megháromszorozódik, 
ám a tűz és őstűz alapú varázslatok 15E-t vesztenek az erősségükből.  
 

  

                                                             
1 ide tartoznak az umich barlangban az alakváltók 
2 ide tartozik a cápa és a barrakuda 



Nem Játékos Karakterek 

A fegyverek harcértékeit, a képzettségek módosítóit a harcértékek nem tartalmazzák. Az egyszerűség végett célszerűbb és 

gyorsabb a számítás, ha Fegyverhasználat (Af) Ké +5 Té +10 Vé +10 Cé +5 módosítókkal, a Fegyverhasználat (Mf) pedig 

Ké +10 Té +20 Vé +20 Cé +15 módosítókkal számoltok, a fegyvertől függetlenül. Mágikus fegyver esetén a bónuszokat 

ezekhez az aránylag kerek értékekhez számolhatjátok hozzá. 

Riliane, Aligar erioni felesége 
A megnyerő küllemű Riliane kifejezetten a hajóúthoz öltözött. Kendőkkel egészíti ki kalózos megjelenését, fülbevalót, bő inget, mellényt, szűk 

nadrágot vett fel. Élénk, zöld szemeiben épp olyan könnyű elveszni, mint a búgó hangon elmesélt történeteiben. Alapvetően vidám, de a történeteinek 

jelentős része mégis szomorkás,, mindegyikben ott bujkál az elveszettség, magányosság – és ezt a gyakori alkalmi kapcsolatai sem enyhítik. Lant helyett 

a (toronszerte) népszerű kyr hangszeren, samballán játszik, holott vörös hajáról azonnal látni, hogy semmi köze a szörnybirodalomhoz. 

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Antoh-Arel-Ellana; szint 11 (bárd); Szépség 16 

Ké 30 Té 53 Vé 107 Cé 30 Ép 7 Fp 78 Pszi 48 Mp 66 

Éneklés/zenélés Mf, Legendaismert Mf, Szexuális kultúra Mf, Kétkezes harc Af, Rapír Mf, Kötéltánc 65%, Lopózás 75%, Zsebmetszés 60% 

Különleges felszerelés: samballa (Hatalom hangszere), gyógyital (6 Ép), gyógyital (30 Fp), vízlélegzés itala, láthatatlanság itala 

 

Tréfamester, Riliane állandó társa 
Riliane társaságának mágiatudora állandósult nevét még törzsi portyákon szerezte süldő korában, amikor tehetsége a mágia irányában először 

megmutatkozott. Rengeteg viszontagság és árulás vezetett ahhoz, hogy az apró, narancsszín bőrű, savószemű, tetovált testű jószág mostanra valódi 

hatalommal rendelkező tréfamester lehessen. Vigyori, iszákos kalandozó, aki elmondása szerint nem retten meg semmitől, különösen, ha felhörpint 

egy adagot a bátorság italából. Nem kedveli a hatalmas, pusztító mágiákat, inkább tréfálkozásra használja az erejét és kisebb erejű rontásokkal, 

villámokkal dobálózik. 

Jellem: Káosz; Vallás: nem jellemző; szint 9 (boszorkánymester); Szépség: 8 

Ké 25 Té 44 Vé 103 Cé 37 Ép 10 Fp 54 Pszi 47 Mp 63 

Hátbaszúrás Mf, Kézi nyílpuska Mf, Hárítófegyver (Mf), Méregkeverés Mf, Lopózás 80%, Rejtőzés 90%; Sugallatok előny (olykor látja a jövőt) 

Különleges felszerelések: Haltüdő tetoválás, bátorság itala (x3), hatalom itala (x7), rúnatőr (63 Mp), 40 karátos tiszta smaragd 

 

derat Ceion, a Szemérmes virágkötő kapitánya 
A sötét humorú derat Ceion, vagyis Ceion atya összesen ennyit őrzött meg korábbi hivatásából. Darton papi rendje kitaszította soraiból, hogy miért, 

senki nem tudja és nem is igen firtatják. A pocakos, bulldogarcú, fakó bőrű, őszülő erv egyetlen hivatása mára a tenger, de soha nem tudna Antoh 

vallására térni – de soha nem mulasztja el bemutatni a hal-áldozatot az istennőnek. Halk szavú, de valahogy a legnagyobb viharban is mindenki hallja 

azt a Szemérmes virágkötőn. Valamiért nem hajlandó harcolni… 

Jellem: Rend; Vallás: nincs; szint: 7 (pap, Hiterő 0); Szépség 15 

releváns Ké, Té, Cé 0 (nem hajlandó támadni); Vé 110 + alkarvédő + védekező harc; Ép 7 Fp 54 Pszi 45 Mp – 

Vallás (Mf), Lélektan (Mf), Hárítófegyver (Mf), Hajózás (Mf), Hadvezetés (Af) 

 

Patkány Dar, kockajátékos matróz 
Aprócska, jelentéktelen emberke, sunyi tekintettel és olyan arccal, amiről lerí, hogy mindig rosszban sántikál.  Ezt elsősorban nevetségesen ritka 

bajszának köszönheti, ami egy sovány hernyóként fekszik az ajkain. Elképesztően vékony, minden csontja jól látható, zsíros, félhosszú haja a nyakára 

tapad. Beszéde óvatoskodó, nyájas – vagy épp rikácsolva védekezik, hogy ő márpedig nem csalt. 

Jellem: Káosz; Vallás: Antoh (-); kaszt: nem jellemző; Szépség 10 

harcértékek jelentéktelenek; Hajózás (Af), Kagylóbontó kés (Af), Hamiskártya (Af), Zsebmetszés 35% 

 

Lalassu, egy snil fészek matrónája, Aligar második felesége 
Még a hímek között is hatalmas nőstény, pikkelyei pedig mintha a gyíkmágusok ezüstös színét idéznék – Lalassu valóban fenséges és ijesztő látványt 

nyújt. Páncélját számos vonással maratta végig; ezek jelzik a kikötőket, ahol mindhiába kutatta Aligart és a gyíkmágus elrabolt kincsét. Hamar felkapja 

a vizet és nem tűri az ellentmondást. 

Jellem: Halál, Rend; Vallás: Phet; TSz 6/3 (harcos/boszorkánymester); Szépség 10 

Ké 35 Té 65 Vé 115 Cé 15 Ép 15 Fp 75 SFÉ 5 (snil mellvért) Pszi 15 (Mf) Mp 21 

Hosszúkard (Mf) Pajzskezelés (Mf), Hajózás (Mf), Kínzás (Mf) 

 

Alastor, az Érmemérő elsőtisztje 
Vékonydongájú, alacsony, gyorsmozgású fickó, lányosan sima állal, erős vonásokkal, amiben az értők gorvikira ismernek. Fekete haját kontyban 

hordja, akcentusa nincs. Szívesen tréfálkozik és csipkelődik másokkal, ám ő maga nem tűri az ilyesmiket; hamar megsértődik és mindent a szívére 

vesz. 

Jellem: Káosz, Élet; Vallás: nem jellemző; TSz: 4 (harcos); Szépség 13 

Ké 25 Té 45 Vé 95 Cé 5 Ép 10 Fp 30 SFÉ 1 (kivert bőr) 

  



Raszim Dsemsyd Nászaf 
Ki tudja, hány és miféle év áll a szélhámosból lett alkalmi kereskedő és tanácsos és orgazda és még ki tudja, miféle-fajta dzsenn mögött?! Annyi biztos, 

hogy a karizmatikus férfi rengetegszer keveredett már kétes ügyekbe, amelyek Dzsah kegyelméből rendre megtalálják. Jellegzetes dzsad akcentusát képes 

levetkezni, ha a tárgyalópartner elég méltónak mutatkozik, de erre egyébként nem szívesen hajlandó. Általában világos ruhákat  visel, széles övet és 

emámét. Kurta, vörös botot hord magánál, akár Galradzsa papjai, melyet elsősorban megtévesztésül tesz. Jól borotvált arca és fejbőre szinte csillog, erős 

rózsaillatát messziről érezni, mosolyát pedig nehéz elfelejteni. 

Jellem: Rend (de amolyan dzsados); Vallás: Dzsah; TSz: 12 (pap); Szépség 18 (Intelligencia 21) 

Ké 35 Té 50 Vé 115 Cé 10 Ép 10 Fp 60 Mp 72 (Hiterő 5) Pszi 70 (Mf, Mentálmágia mozaikjait is alkalmazza) + 50 (drágakő) 

Különleges Pszi-képzés (erősebben bont) 

Láthatatlanság köpenye, Észrevétlenség medálja, Lapis lazuli 50 karát (okozás), különféle gyógy- és varázsitalok 

 

Umaru, a Nastar köpenyének fogadósa 
Nagydarab, pocakos, albínó udvari ork egyetlen savószín szemmel. Harsány nevetését a fogadón kívül is lehet hallani, de a mogorvaságot csak 

mogorvasággal tudja lereagálni, így érdemes kedélyesen viselkedni vele. Drágaköves nyaklánca önmagában megér egy fogadót, állítása szerint egy csata 

után kapta jutalmul magától Mogorva Cheitől. 

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Ville; TSz: 6 (tolvaj); Szépség 11 

harcértékek jelentéktelenek 

 

Lauwa, a szigetek legismertebb Ville-papnője 
A harminc éves papnőt egy jó éve öregítette meg a fekete boszorkány, így most egy zöld szemű, derékig érőn ősz hajú, ráncos, remegő kezű 

vénasszonnyá vált, holott azelőtt csodálatosan szép volt. A városban csakis Umaru beszélget erről, no meg Urigayu, az öreg kardművész. A modora 

még most is a régi, szívesen próbálkozik a korban hozzá illő karakterekkel – akiknek persze az átokról és valódi koráról fogalma sincs. 

Arel-pap (Sólyomszív) 6; Káosz, Élet; Szépség 15 (még így, öregen is!) 

Boszorkányos szépség előny (most inaktív) 

Morias, Krad-szerzetes a Nastor köpenyében 
Halk szavú, első ránézésre kicsit szerencsétlen, de minden mondattal egyre szimpatikusabb figura, akit könnyű megkedvelni és ezt ő is tudja magáról. 

Nem nagyon vannak ellenségei, mondjuk nem is keveredne soha bajba. Fehér ruhákat visel, amiket valahogy mindig sikerül tisztán tartania annak 

ellenére is, hogy ujjai mindig tintásak. Kék szeme és szőke haja van, akár egy pyarroninak. 

Jellem: Élet, Rend; Vallás: Nastar; Szépség 14 

harcértékek jelentéktelenek, Vallató előny (hazugságértékelése 26%) 

Ilima, komorna a grófi családnál 
Pattogós modorú, telt alkatú, állandóan piros arcú, szűk felsőruházatot és pártát viselő komorna, sötéten villogó szemei mintha mindig haragvók 

volnának, pedig csak Mirát félti. 

Jellem: Élet, Rend; Vallás: Velar (nem jellemző); Szépség 11 

harcértékek jelentéktelenek 

Mira Hattehan, a gróf lánya 
Jellegtelen megjelenésű, semmitmondó arckifejezésű, tizenkettő egy tucat lány. Huszonéves, aki nagyon szereti a kellemes ruhákat, a nyarakat épp ezért 

Elyában tölti, hogy ott takácsokkal és kelmefestőkkel tölthesse idejét. 

Jellem: Élet; Vallás: pyarroni; Szépség 11 

harcértékek jelentéktelenek; Átlagos előny 

Randhul Hattehan, a tuggari gróf 
Oroszlántermészetű, jókora termetű, széles vállú, őszülő, de jóképű előkelőség rövidre nyírt szakállal és hajjal. Jellegzetes erv vonásai vannak, vaskos 

karján vas karperecek sorakoznak, nyakában egy vastag ezüstlánc, rajta egy kis kagylós medállal. Ezt még az életénél is jobban félti… 

Jellem: Rend; Vallás: pyarroni; TSz 7 (lovag); Szépség 14 

Ké 15 Té 75 Vé 125 Ép 14 Fp 75 SFÉ páncél szerint 

Másfélkezes kard (Mf) Pajzshasználat (Mf), Lovaglás (Mf), Kiegészítő támadás (Mf) 

 

Urigayu, egy borkedvelő, idős kardművész 
Görnyedt hátú, hosszú, frissen metszett botra támaszkodó férfi, kopasz fejjel, hosszú szakállal és kedves, mosolygós, pirospozsgás ráncos arccal, piros 

orral. Már túl van a hatvan éven, de még mindig úgy kedveli a bort, mint tizenéves korában, csak most már szívesebben beszél, ha iszik. Kedves, de a 

sötét dolgokat nem kedveli, ilyenkor hamar elkomorodik vagy akár faképnél is hagyja a társaságot. Egyébként jellegzetes ’szórakozott idős mester’ 

típus. 

Jellem: Rend, Élet; Vallás: pyarroni; Tsz 12 (kardművész); Szépség 10 

Ké 37 Té 74 Vé 141 Ép 10 Fp 107 Pszi 63 

Slan-kard(Mf), Kétkezes harc (Shien-su) (Mf), Írás/olvasás (Mf), Festészet (Af) 

  



Uludzs Ali, a feketeboszorka leglelkesebb kapitánya 
A féllábú Ali kemény szavú, karcos hangú, ápolatlan szakállú férfi, aki teste egészén hegeket visel; a korbáccsal elsőként a fájdalmasabb oldalon 

találkozott, nem is egyszer. Beszéde kifejezetten műveletlen, rendszeresen sző trágár kifejezéseket, szókapcsolatokat, tapintatlan mondásokat a 

mondataiba, arcát ilyenkor a szokottnál is jobban uralja sunyi, kegyetlen tekintete. Testén és arcán egyaránt találunk gorviki és dzsad vonásokat; 

beszédében pedig mindkét nyelv kifejezéseit szívesen használja. 

Jellem: Káosz; Vallás: nem jellemző; szint: 6/6 (tolvaj/harcos); Szépség: 11 

Ké 24 Té 56 Vé 101 Cé 9 Ép 8 Fp 60 AME 15 (15 statikus) MME 20 (15 statikus) 

Szablya (Mf), Harc helyhez kötve (Mf), Pusztítás (Af), Korbács (Mf), Kínokozás (Mf), százalékos képzettségek 60% felett 

 

Zathan, az áruló kapitány 
A kapitány sokat látott tengeri farkas, ifjabb korában toroni pénzen tevékenykedő kalózként kereste a kenyerét, de mára sokat szelídült. A negyvenes 

éveiben járó Zathan mára vörösesbarna pofaszakállat, mackós termetet és kopaszra borotvált, cápákkal tetovált fejbőrt növesztett magának. Karjain 

bronz csuklópántokat visel, öltözéke inkább praktikus, mint hivalkodó, habár pecsétgyűrűje nemesi származást sejtet (valójában egy tiadlani 

nemesúrtól lopta még pályafutása kezdetén; Heraldika Mf illetve tiadlani származás / Kultúra (tiadlani) képzettség mellett Af azonosíthatja). Általában 

kedélyes, vendégszerető természet, kifejezetten jóindulatúnak tartják – habár a Zátonyverőt, ahogy az el is várható, bősz eréllyel védelmezi. 

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Antoh; TSz: 8 (harcos/tengeri farkas); Szépség 14 

Ké 33 Té 67 Vé 114 Cé 16 Ép 13 Fp 77 AME 33 (25 statikus, 5 medál) MME 30 (25 statikus) 

Szablya (Mf), Hárítófegyver (Mf), Hajózás (Mf), Hadvezetés (Af), Mászás 60%, Esés 50%, Kötéltánc 50% 

 

Ghorka, a Zátonyverő elsőtisztje 
A ruganyos mozgású khál nőstény kora gyermekkorától hajón nevelkedett, eleinte egy toroni rabszolgabárka fedélzetén, mint a legénységet 

szórakoztató, városról városra hurcolt különlegesség. E sorból Zathan szabadította ki, amiért a khál örökké hálás lesz – háláját pedig elsősorban 

kemény munkával mutatja ki. Vad, temperamentumos asszony, akinek termete és fizikuma veszedelmes összhangot alkot jellemével. Habár alapvetően 

jóindulatú, kitörései miatt ez sokszor háttérbe szorul; a kapitány nem is engedélyezi neki fegyverek használatát a fedélzeten. Bő nadrágot visel széles 

övvel, alkarjain pedig számolatlanul csörögnek a fém karperecek. 

Jellem: Káosz, Élet; Vallás: Antoh (nem jellemző); TSz: 3/7 (tolvaj/harcos); Szépség 10 

Ké 40 Té 76 Vé 124 Cé 22 Ép 14 Fp 76 AME 20 (35 statikus, 5 tetoválás); MME 25 (20 statikus) 

Ökölharc (Mf), Hárítófegyver (Af), Harci láz (Mf) Mászás 80%, Esés 80%, Ugrás 95%, Kötéltánc 115% 

 

Welisare Ommun, Aligar harmadik, riegoyi felesége 
Őzbarna szemű, szívarcú, erős állú, göndör hajú nagyjából 18 éves lány, akit az elmúlt két év tengeri élete kissé megviselt és ez elsősorban a szemein 

látszik. Szép, de beszédéből hamar kiderül, hogy kifejezetten zavaró a stílusa és a hangszíne, amit használ, ráadásul lobbanékony, különösen, ha nem 

kapja meg a neki kellő figylemet. Antoh-papokhoz hasonlóan, köntösbe öltözködik és kagylókkal, csigákkal díszíti magát. 

Jellem: Káosz, Élet; Vallás: Antoh; Szépség 15 

harcértékei jelentéktelenek 

 

Oriana Arleth, száműzött tiadlani boszorkány, Aligar első felesége 
A vékony, erősen festett, szoborszerűre mázolt arcú nő a mérgek megszállottja, akin a Sötét út alig látszik meg. Bőre feszes, tekintete sötét és lenéző, 

de nem ég állandó lázban, hajában néhány őszes tincsen kívül semmi nem mutatja a sorozatos megpróbáltatásokat. Kedveli az ékszereket, testét 

azonban a szél miatt több rétegben takarja, szoknyanadrágot és köpenyszerű tunikát visel. Ujján körömgyűszű, kékes szemében számító intelligencia 

és ravaszság, éles hangjával és hangulatával mintha rezonálna a szigetek körül az időjárás. 

Jellem: Halál; Vallás: nem jellemző; TSz: 8 / 6 (boszorkány / toroni famor magitor); Szépség 16 

harcértékek elhanyagolhatók; Vé 110; Pszi 70 (kyr) Mp 80 / 60 / 10 

Kínzás Mf, Időjóslás Mf, Méregkeverés Mf, Rúnamágia Mf, Mágiahasználat (boszorkánymesteri) Mf (kagyló mozaikkal varázslói mágiából) 

a legkülönfélébb mérgek változatos eszközökön és szelencékben, gyógyitalok és Hatalom itala 

 

  



Hajók jegyzéke 

Szemérmes virágkötő 
derat Ceion iburnja, Riliane ezen érkezik; Seik kikötőjében várakozik a bemesélést követően 

Hasas ramagar 

Lalassu bárkája, elsüllyed a hajótemető mellett a bemesélés alatt/után 

Érmemérő  

Raszim karavellája, a kalandban kevés szerepe van, a Sinemosi tengeren várja vissza a kalmárt és a csónakokat 

Tüskerája 

Uludzs Ali dzsunghaja, a boszorkánypagoda környéki vizeket járja 

1: Tatbástya, 2 balliszta helye 

2: Orrbástya, katapult helye 

3: Főfedélzet, evezőpadok 

4: Folyosó 

5-6: Kalóztisztek kabinjai 

7: Uludz Ali kabinja 

8: Általános raktér, dobozok, hordók, kötelek  

9: Zárt raktér, valódi értékek, rabolt kincsek  

10: Legénység függőágyai és ládái, evezők szükség esetére 

 

 

  



Zátonyverő 

Zathan kapitány sinemosi karavelje, az Orksziget közelében vesztegel két szirt között 

1. Főfedélzet. Az előbástya és a tatbástya fogja közre a széles területet. A főárboc innen emelkedik, lépcsősor és egy akna szolgáltatnak 

lejáratot az alsó szintekre. Háborúban 3-3 kővetőt helyeznek el itt a két oldalon, ebből most 1-1 található itt.  

2. Utasok kabinjai. Hat kisebb kabin, ami szűkös alvási lehetőséget biztosít a fizető utasoknak, vagy azok hiányában, az alacsonyabb rangú 

tiszteknek. 

3. Folyosó 

4. Kapitányi kabin. A legnagyobb kabin szolgál a kaptány szállásául, de a nagy asztalnak és székeknek köszönhetően alkalmas az étkezések és 

megbeszélések lebonyolítására is. Ezen kívül egy ágy, íróasztal és egy szekrény található itt. 

5. Legénységi szállás. A kis méretek ellenére ez a terület tucatnál is több függőágynak és alvózsáknak ad helyet. Mivel a legénység váltásban 

alszik, a szállás mintegy ötven fő elszállásolására alkalmas. 

6. Orr. Elsősorban tárolásra használt nyílt terület. 

7. Orrbástya. Elsősorban katonai-védelmi célokat szolgáló felépítmény, ami a csáklyázást is sokkal nehezebbé teszi. Az előárboc is ide van 

rögzítve. 

8. Fedélköz. A tatbástya belső, felső szintje. A főfedélzetről egy kisebb lépcsősor vezet ide, innen pedig tovább a bástyafedélzetre. A 

tatárboc innen emelkedik elő. 

9. Vitorlamester kabinja. Az út megtervezéséért és az irányzék megállapításáért felelős személy kabinja, mivel innen a legjobb a kilátás, 

leszámítva a vitorlázatot vagy az árbockosarat. Sokban hasonlít a kapitányi kabinra, kivéve a jókora asztalt és számos széket – ez a helyiség csak egy 

embert szolgál ki. 

10. Bástyafedélzet. A kormánymű és a farárboc található itt, egyébként ez a fedélzet szolgál a hajó megjelölésére szolgáló cégérek, festések 

elhelyezésére is. Az éjszakai munka megkönnyítésére itt helyezik el a lámpásokat is. 

11. Harcfedélzet. A főfedélzet alatt található ez a szint, amelyet háborús időben mindkét oldalon 6-6 ballisztával, a far felé pedig tűzköpővel 

vagy további ballisztákkal szerelnek fel, bár jelenleg inkább kiegészítő raktérként szolgál, remélhetőleg az Arundel asszonya rakománya számára. 

12. Szivattyú. A túlélést jelentheti egy kevésbé sikeres tengeri ütközetet követően; a kemény munkával működtethető kézi szivattyú egyik 

csöve a hajó mélyébe vezet, a vizet pedig onnan lehet kipumpálni a hajó oldalán kivezető másik csövön keresztül. 

13. Ellátmány-fedélzet. Ez a terület szolgál a legénység igényét kiszolgáló különféle felszerelések és ellátmány, nyers étel-alapanyagok és a 

fegyverzet lövedékeinek tárolására. Hordók és dobozok tucatjai zsúfolják a fedélzetet. Egy kisebb helyiség elkeríthető és lezárható a hajó orrában, ahol 

a hajó pénztárát tartják egy kincses ládában (szintén lezárva), míg egy másik, nagyobb, a hajó farában fogdaként funkcionál. 

14. Alsófedélzet. A legtöbb árbocot itt rögzítik jókora felépítmények, ide fut le a szivattyú csöve és itt található a ballaszt a hajó súlyozására, 

továbbá a vitorlák, kötelek, falécek és más, a hajó működését szavatoló eszközök, beleértve a fejszéket, baltákat és varró felszerelést is. 

 

 


