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A ciklusról 

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

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

utolsó részben tűnik fel személyesen, de neve ismert a legnagyobb tengerek majd’ minden kikötőjében, 

habár a legtöbb helyen inkább a Kékliliom Hajósa ismerik. A hozzá fűződő történetekben csak az a közös, 

hogy egy örökké szerelmes, de mindig csalfa férfiról van szó, aki egy nő mellett egy hétnél hosszabb időt nem 

képes eltölteni. Miután tovább állt, a legtöbben sokáig várták vissza, aztán feldolgozva a veszteséget tovább 

élték életüket. 

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

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

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

onnantól halálukig kettesben élnek majd boldogan. 

Ezek az asszonyok a játékosok történetének egyes mellékszereplői a ciklus során. Az első történet központi 

nőalakja egy bárd, Rilianne, aki a karakterek segítségével próbál megtalálni egy olyan szigetet, mely sokak 

szerint soha nem is létezett, de Aligar gyakorta emlegette anekdotáiban. Rilianne azt reméli, hogy a szigeten 

lel valamilyen útmutatást, ami csavargó ura nyomára vezetheti. 
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A kalandról 

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. 

 

Háttér 

A Triass és Haren egy Haralk központú sinemosi kereskedő társaság, akik arról váltak híressé a Liga hasonló 

szervezetei között, hogy minden egyes, általuk tulajdonolt hajón elhelyeznek egy olyan eszközt, ami 

folyamatosan jelzi a társaság számára a hajó pontos helyét, így az érzékeny rakomány útja minden esetben 

követhető. A társaság éppen ezért soha nem veszített még nyomtalanul hajót – a tárgy segítségével még az 

elsüllyedt karavelekről és galleonokról is meg tudják menteni a vízhatlan szállítmány egy részét, 

megmenekíteni a bajba jutott, veszedelmes szigetekre vagy partokra vetődött legénységet. 

A Triass és Haren egyik hajója, az Arundel asszonyamost egy vihar érkezéséről szóló beszámolót követően 

tűnt el a Keleti-óceánon néhány nappal azelőtt, hogy elérte volna első sinemosi állomását, Livinát. Mivel a 

karavel hosszú útról, pénzzel, varázstárgyakkal és délvidéki javakkal megrakodva ért volna haza a Duaron-

tengerről, a Triass és Haren azonnal intézkedett, így a kifejezetten erre kialakított galleon, a Zátonyverő 

megkezdte az előkészületeket a kifutásra. 

Egy dzsad orgazda eredetileg több ládára is igényt tartott volna az egyébként nem neki szánt rakományból. 

Raszim, aki majd két évtizede élvezi Dzsah áldását, neszét vette, hogy az Arundel asszonya elsüllyedt, így úgy 

döntött, hogy nem a helyi alvilág segítségével szerzi meg a szükséges rakományt, hanem kalandozókkal 

bérel. 
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A kalandozókat egy dzsad kereskedő bízza meg… 

A kalandozók meglehetősen klasszikus módon kerülnek játékba, bemesélésük időtakarékossági okokból még 

a játék kezdete előtt megtörténik. Sinemosi tartózkodásuk alatt megkereste őket Raszim összekötője azzal, 

hogy megbízójának szüksége lenne a segítségükre. A hasas Raszim fogadta őket fényűző hajlékában, ahol egy 

bőséges étkezés kíséretében előadta kérését: a kalandozók segítsék a Triass és Haren kereskedőház 

kármentőit biztonsággal eljutni a katasztrófát szenvedett Arundel asszonyához, majd innen hozzák el az 

eredetileg Raszimnak szánt három ládát, amire a kereskedőház valószínűleg igényt formál majd. 

Raszim hazudik ugyan, hiszen a ládákat eredetileg egyáltalán nem neki szánták, hanem el akarta őket 

raboltatni a helyi tolvajklán (Molyok) közreműködésével, de ha szükséges (mert a karaktereknek 

rendelkezésére áll valamilyen igazságérzékelő metódus), úgy ezt mágikus módszerekkel leplezi (például 

illúzióval); ennek egyébként sincs jelentősége, csak ha a játékosok rákérdeznek, hogy miért nem 

érzékelnek/érzékeltek hazugságot a dzsad részéről, ezt lehet rá mondani. 

A játék a részletek megbeszélésével kezdődik. A kereskedő az alábbi információkkal szolgál(hat) még a 

játékosok számára: 

- az Arundel egyike volt a legjobban kialakított karaveleknek, ami valaha a Triass és Haren lobogója 

alatt hajózott 

- készüljenek fel rá, hogy az Arundel elmerült és legalább egyiküknek így is képesnek kell lennie 

felhozni a ládákat, melyek súlya várhatóan 50-150 font közötti. 

- a Triass és Haren kármentő hajója a Zátonyverő, mely a másnapi dagállyal tervezi a kihajózást; fel 

kell jutniuk arra a hajóra; a Zátonyverő kapitányát Zathannak, elsőtisztjét, aki egy khál nő, 

Ghorkának hívják 

- a Zátonyverő tisztjeinek kedvelt helye a város egyik legjellegzetesebb szórakozóhelye, a Molykaptár, 

ott megtalálhatják őket a kalandozók 

- minden megmenekített láda után 33 arany a kalandozók jutalma; ha nem próbálkoznak a 

kinyitásával vagy megnézésével, további 17 aranyat kapnak ládánként 

- Raszimnak rendelkezésre állnak módszerek, amivel megvizsgálhatja, hogy mennyire foglalkoztak a 

ládákkal, így bizonnyal megtudja, ha piszkálták vagy varázzsal illették 

-  

Raszim azt is elmondja, hogy amennyiben az ő közreműködésével szeretnének varázstárgyakat, amivel 

megvalósíthatják az alámerülést, úgy a jutalom feleződik, de nem kell törődniük az eszközök felhajtásával, 

hiszen azt biztosítja a számukra. 

 

A kalandozók egy mentőhajó fedélzetére jutnak… 

Az Arundel asszonyának mentésére induló Zátonyverő másnap kifut a hajnali dagállyal, de ahhoz, hogy a 

karakterek is a fedélzetén legyenek (legalábbis a legénység tudtával), ezt meg kell beszélniük a hajó 

kapitányával vagy a helyi alvilág képviselőivel, akik esetleg fel tudják őket csempészni a hajóra.  

Szerencsére mindkét lehetőségre kiváló megoldást kínál a Molykaptár, Noir helyi egyházának és Molyok 

klánjának szerelemgyereke. 

A Molykaptár egy fürdőház gőzfürdővel és masszázzsal, bordélyház bérelhető hölgy- és férfikísérőkkel, egy 

szerencsebarlang és egy kiváló étterem egyszerre, ami ráadásul arról híres, hogy egyszerre egy időben, 

különböző termeiben biztosan meg lehet találni valakit a város felsőbb vezetéséből, az alvilág prominensebb 

alakjai közül, a kereskedők sorából, a városőrségből és a hajósok tisztjei közül. Gyakori vendégnek 

számítanak továbbá az önmegtartóztatást nem sokra tartó egyházak vendégei és a Csillaglátók varázslói, 

növendékei is. 
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A Zátonyverő kapitánya, Zathan tisztjei körében piheni át utolsó napját a Molykaptárban, amíg a beosztottjai 

előkészítik a galleont a kifutásra. Amikor a karakterek a Molykaptárhoz érnek, az ottani inasok, miközben 

elvezetik a karaktereket a gőzfürdőt élvező kapitányhoz, elmondják nekik, hogy nem javasolják a kapitány és 

társaságának zavarását, Zathan ugyanis pihenni kíván. 

A kapitány, miután maga is többször hajózott korábban orgazdáknak, pontosan tudja, hogy ilyenkor 

egyáltalán nem ritka, hogy azok megkörnyékezik a tisztességes utazásokra vágyó kapitányokat vagy 

legénységüket, így cseppet sem akar foglalkozni a kalandozókkal, amennyiben azok akár csak megközelítőleg 

hivatalosan állnak őhozzá vagy felhozzák a holnapi indulást. Ha tehát a karakterek azzal indítanak, ami a 

tényleges látogatásuk célja, úgy elsőként csak figyelmen kívül hagyja őket, aztán felkéri őket, hogy hagyják 

nyugodtan pihenni, majd, ha ez sem lenne elég, ő maga csak sóhajt. Elsőtisztje, a khál Ghorka azonban fellöki 

az egyik erősködő karaktert – mindezt pedig a gőzfürdőben. Ha úgy alakul, komolyabb verekedéssé is 

fajulhat a dolog, különösen, hogy a gőzfürdőben forró kövek és jéghideg víz fejlesztik a sűrű gőzt, amely 

kövek fájdalmas sérülésekhez vezethetnek. 

 

Ha szükséges, itt megjegyezzük, hogy Zathan hat fős társasággal van itt, 

akik közül csak Ghorka az igazán veszedelmes ellenfél – ő azonban felér 

többükkel is. 

 

Amennyiben azonban kedélyesen, az utazásról eleinte szót sem ejtve, esetleg egy csodálatos hölgy 

társaságában (vagy képében) keresik fel a pihenő kapitányt, úgy megismerhetik annak kedélyes, barátságos 

természetét és szórakoztató modorát. Ebben az esetben inkább barátra semmint ellenfélre találhatnak a 

kapitányban, aki néhány pihentető vagy érzéki óra után szívesen a fedélzetre engedi a karaktereket, sőt, egy 

külön szobát is biztosít nekik két feltétellel: 1) kiveszik a részüket a munkából vagy fizetnek naponta 3 

ezüstöt fejenként és 2) ha bajt hoznak a Zátonyverőre, minden további nélkül megszabadulnak tőlük. A 

második feltételt pontosan nem határozza meg – sem azt, hogy mi az a baj, amiért a játékosok lehetnek a 

felelősek, sem azt, hogy hogyan szabadulnak meg tőlük a nyílt tengeren; ezekről nem hajlandó vitát nyitni. 

Vagy kell a hajó és elfogadják a feltételeket, vagy nem egyeznek meg és keresnek másik őrültet. 

 

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

Remélhetőleg nem kerüli el a játékosok figyelmét Raszim figyelmeztetése, miszerint elképzelhető, hogy víz 

alá kell merülniük huzamosabb ideig, hogy vissza tudják szerezni a tárgyakat. Erre egyrészt varázslatok, 

másrészt varázstárgyak révén válhatnak képessé. 

 

Ha csakis saját erejükre bízzák a dolgot, hívjuk fel a figyelmüket annak lehetőségére, hogy varázshatalmuk 

kimerül vagy elérhetetlenné válik, amikor a roncs közelébe érnek. Elvégre a nyílt tengeren nem ritkák a 

különféle mágikus jelenségek, amik hosszú időre felkavarhatják, széttéphetik a manahálót, megkeserítve a 

varázstudók dolgát. Ha mindezek ellenére úgy gondolják, nincs szükségük alternatívára, lelkük rajta. 

A legvalószínűbb megoldások, melyek eleve a karakterek rendelkezésére állhatnak: 

- papi mágia – vízlélegzés 

- sámánpapok – kikitu készítés varázslat (és állati testbe költözés) 

- Leutaril-sámánpap – utazás varázslat; átváltoztatás itala. 

- boszorkánymágia – átváltoztatás csókja 

- boszorkánymesteri mágia – haltüdő tetoválás 

- nomád sámán – kopoltyú varázslat 

- varázsló – átalakítás mozaik 

Matrózok 

Ké 20 Té 40 Vé 100 Sp 1k2 v 1k6+3 (x1) 

Fp 30 Ép 10 
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Érdemes figyelembe venni, hogy a legtöbb víz alatti varázslat időtartama meglehetősen rövid és a 

varázsitalok hatóideje is csak 1k6×10 perc, így egy hosszabbra nyúló merülést már nem vészelhetnek át 

ilyesfajta megoldással. A varázslók számára egy 1 órán keresztül tartó átalakításhoz pedig legalább 25+súly 

Mp szükséges. 

 

A fentieken túl a városban az alábbi különlegességeket vagy kiegészítő lehetőségeket szerezhetik be egy 

sikeres bevásárló körút esetén: vízlélegzés gyűrűje, vízlélegzés itala, átalakítás varázstekercs. 

A lehetőségek felleléséhez vagy Haralkra vonatkozó Helyismeret (Af/30%) szükséges, vagy egy kombinált 

Intelligencia és Szépség próba, ahol az előbbi minden pontnyi siker után egy-egy lehetőséget tár fel a 

karakterek előtt, az utóbbi pedig az eladók hozzáállását és az árat módosítja, méghozzá akár +-30%-kal is. A 

karakterfüggő bónuszokat vagy büntetéseket, például Antoh papjainak kedvezményét az Antoh szentélyben 

vagy szerencsevadászok módosítóit a Molyokkal való üzleteléskor a mesélőre bízom. 

 

Raszim ritkaság- és mágikus csecsebecse-boltjában található egyetlen gyűrű, mely lehetővé teszi viselőjének, 

hogy lélegezzen víz alatt, továbbá egyetlen olyan tőr, mely gondtalan mozgást tesz lehetővé a mélyben is, 

vagyis semlegesíti a vízben való küzdelem tetemes negatív módosítóit. Ha ezekre a tárgyakra igényt tartanak, 

Raszim szerez nekik vízlélegzés italokat is (fejenként egy fiolával), hiszen a csapat ezzel úgyis lemond a 

későbbi jutalom feléről. 

 

Antoh legtöbb templomában és különösen a legnagyobb templomban, a Sirányfészekben megvásárolhatók 

olyan italok, melyek lehetővé teszik a lélegzést a víz mélyén is, mindazonáltal nem segítenek a mozgásban és 

a látásban. Az italokat egyébként a Víz Alatti Kertek növényszigeteinek némelyik liliomfajtájából készítik, áruk 

a sinemosi városokban 10 arany adagonként, de Ifinben már 30-40 aranypénzt kérnek érte. Készítésének 

költsége 1 arany és 30 Mana-pontot igényel. 

 

A városban toronnyal bíró sinemosi varázslórend, a Csillaglátók Társasága fennhatósága alá tartozó üzletben 

a karakterek varázstekercseket, különösen pedig átalakító varázstekercset vásárolhatnak, melyek 

felolvasásához a Rúnamágia képzettség (Af) szükséges. A tekercsek ára 15 arany tekercsenként, legfeljebb 90 

font súlyú célpontot ruháznak fel kopoltyúval és 2 órán keresztül fejtik ki hatásukat. 

 

A város tolvajklánja, a Molyok ingyen hozzásegítik a karaktereket egy-egy vízlélegzés varázsitalhoz vagy a 

Haltüdő tetováláshoz, amennyiben a karakterek vállalják, hogy a roncsokról elhoznak nekik 5 érmét minden 

egyes kimentett zsákból. 

 

FONTOS megjegyezni, hogy a kalandmodul központi eleme nem a városban való lődörgés és árubeszerzés, 

sokkal inkább az indulást követő időszak kellene, hogy legyen, éppen ezért a mellékszereplők alapos 

megformálását, hosszadalmas játszatását vagy éppenséggel a véget nem érő alkudozást nem javaslom. 
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Mit Mennyiért Kitől 

vízlélegzés itala 10 arany* Antoh egyháza, Molyok 

vízlélegzés gyűrűje 50 arany* Raszim boltja 

átváltoztatás itala 25 arany Molyok, alkimista labor 

átváltoztatás varázstekercs 15 arany Csillaglátók Társasága 

Haltüdő tetoválás 10 arany* Molyok 

cápavadász tőr 70 arany Raszim boltja 

* az ár csökkenthető vagy kiváltható szolgálattal; lásd a … oldalt 

 

A néhánynapos hajóúton történeteket mesélnek 

A kifutó hajón megismerkedhetnek még egy-két fontosabb személlyel Zathan kapitány kíséretében. A 

fedélzetmester, akit leginkább a hétfarkú macskáról tudnak azonosítani, egy sebhelyes, mogorva alak, 

Abrallo, akinek gorviki származásánál csak jó étvágya feltűnőbb. A hajón egy idős Antoh-papnő is szolgál, akit 

a többiek csak Hajóanyának neveznek, mivel egyidős a Zátonyverővel és egész eddigi életét a hajón töltötte; 

a nővért ifjabb korában egyébként Hiria néven ismerték. 

A legénységen kívül Rilianne, egy megnyerő szépségű bárdlány is a hajón utazik társával, a goblin 

Tréfamesterrel. A társaság nevében Rilianne még a bemutatkozás során elmondja, hogy a pórul járt hajó 

Rilianne számára is hozott volna némi pénzt meg egy tekercset, mely utóbbi mindennél fontosabb a számára, 

így velük fognak tartani. 

Párosukat a kabinjukban egy harmadik társ egészíti ki, Ildoras, egy egykori bandita, akit akasztása után 

sajnos csak mint szellem tudtak (bár nem akartak) magukkal hozni. Ildoras jelenlétét mindketten titkolják és 

a játékosok is csak akkor szerezhetnek róla tudomást, ha 1) Tréfamestert borzasztóan leitatják 2) bemennek 

a páros szobájába körülnézni/rabolni/eltölteni egy pásztorórát Riliannéval. 

 

Amennyiben a karakterek Raszimtól szerezték be a vízbemerüléshez szükséges tárgyakat, vagy egyáltalán 

nem bíbelődtek ilyesmivel, az ott megspórolt időt most eltölthetik. Ebben az esetben ugyanis az egyhetes 

utazás kezdetén a hajó máris jókora viharba keveredik, így a fedélzeten tartózkodók mindegyikének 

Ügyesség (-4; Hajózás (Af)-3, Hajózás (Mf) -2) próbát kell tenniük, máskülönben 2k10 Fp (sikeres Esés (-20%) 

mellett csak 1k10 Fp) elvesztése kíséretében lesodródnak a fedélzetről. 

A tajtékzó vízben barrakudák várják, hogy lecsaphassanak; vízbe került 

személyenként 2+1k3 jelentkező mutatkozik a húsukra. A 

ragadozóhalaknak alapesetben is jók a harcértékei, ám a víz alatti 

levonások mellett kalandozó legyen a talpán, aki képes velük felvenni a 

harcot. 

 

További nehézségekkel nem kell számolni, legfeljebb szerepjátékos kihívással, melyet elsősorban Rilianne 

testesít meg. Szerencsejátékra, éneklésre buzdítja a karaktereket, no meg elmeséli nekik a Kékliliom 

Hajósának általános történetét is, mintha csak valaki mással esett volna meg. Lélektan (Mf) mellett viszont 

észrevehető, hogy valójában magáról mesél benne és nagyon is személyesen érinti a hűtlen, örökkön 

vándorló szélhámos története. 

 

  

Barrakudák 

Ké 40 Té 100 Vé 150 Sp 1k10 (x1) 

Fp 20 Ép 5 

Kül.: víz alatti harc (l. Kiegészítők) 
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Útközben a következőket tudhatják meg a hajó legénységétől, elsősorban pedig a (nevesített) tisztektől: 

- az Arundel asszonya valószínűleg viharban veszett oda, ugyanis a hajón utazó Antoh-pap egy utolsó 

üzenetben különös színorgiában közeledő égi háborúról számolt be rendházának 

- az Arundel asszonyának pontos helyével Zathan kapitány teljes mértékben tisztában van, ugyanis a 

hajózási társaság egy fürkészt adott neki, amivel arasznyi pontossággal megállapíthatja a roncs 

(kapitányi kabinjának) helyét 

- az Arundel kapitánya, Lirdon, ismeretlen okból kitérőt tett az eredeti útvonalhoz képest, mely 

legalább kétnapi késlekedést jelentett a karakkának 

- a Zátonyverő százharminc éves volt idén, vagyis Hajóanya (Hiria), Antoh-papnője is legalább ennyi 

idős, de inkább másfélszáz 

- az érintett vizeket előszeretettel portyázzák orkok és kalózok 

 

Hogy az út unalmát elüssék, a karakterek történeteket mesélnek. Minden játékos dob egy k6-tal, majd annak 

eredménye szerint elmesél magáról valamit, ami a karakterével esett meg vagy azt jellemzi. Egyáltalán nem 

szükséges, hogy a történet tényleg igaz legyen, de 1) illeszkedjen a karakter koncepciójához 2) illeszkedjen a 

karakter képességeihez 3) legyen szórakoztató a játékosok számára. A téma viszont meghatározott, 

méghozzá a dobás eredménye alapján az alábbiak szerint. 

1 – tragédia; 2 – győzelem; 3 – szerelem; 4 – vágy; 5 – tárgy; 6 – család 

 

Ezen megoldás lényege, hogy a játékosok szerepjátékos képességét így is próbára tegyük. Ezt a jelenetet épp 

ezért nem lehet semmilyen képzettséggel, képességgel vagy próbával kikerülni – mindenkinek magára kell 

hagyatkoznia. Természetesen a karakter illetve társai segíthetnek varázslatokkal, ötletekkel, de a történetet 

mindenképpen a játékosnak kell kitalálni és/vagy legalább elmesélni. Akik pedig nagydumás karaktereket 

hoztak semmiféle beszédkészséggel, remélhetőleg átérzik választásuk helytelenségét. 

 

 

A roncs ládáit a háborgó mágia ellenére is felhozzák 

A hajóút hatodik-nyolcadik napján – annak fényében, hogy az első nap bemeséltétek-e a vihart illetve hogy a 

játékosok saját varázslatokkal esetleg mennyire segítik a Zátonyverő futását, a kapitány bejelenti a 

legénységnek, hogy alig három óra múlva elérik azt a pontot, ahol az Arundel asszonya pihen. Abrallo 

parancsára a legénység megkezdi az előkészületeket a roncs esetleges felhúzására, így a raktérben tárolt 

hatalmas csörlőket vontatják fel a fedélzetre és rögzítik azokat azokon az állványokon, ahol eddig a kő- és 

naftavetők álltak (nyílt színen nincs veszedelem a láthatáron). 

 

A Hajóanya közben a kapitányt, Riliannét és a kalandozókat kéri egy csoportba, hogy elmondja: olyan vihar 

készül kialakulni, ami könnyen tönkretehet bármiféle varázslatot, amit nem vertek már béklyóba. A viharról 

elmondja, hogy várhatóan cseppet sem hagyományos égiháborúra kell számítani – a vizek emlékezete ezen a 

környéken már hónapok óta nem látott esőt. Mint mondja, a színkavalkád, amiről az Arundel asszonyának 

papja is beszámolt, egy eső nélküli, elsősorban a belső síkokat felkavaró, mágikus jelenség, így ha tehetik, 

erősítsék meg érzelmeik védelmét, a kapitány pedig gondoskodjon a legénység megóvásáról. 

Amennyiben a karakterek között van Adron-pap, a manaháló változásai, kényszerű remegései alátámasztják 

a Hajóanya szavait; varázslók és azok, akik rendelkeznek a Mágiaismeret (Mf) képzettséggel (nem 

Mágiahasználat!), sikeres Asztrál-próbával szintén megállapíthatják, hogy egyfajta belső feszültséget élnek 

meg, ami könnyen utalhat a romló mágikus környezetre. 
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Amikor a Zátonyverő nagyjából félórányi távolságra van csupán az elsüllyedt karaveltől, a láthatáron 

csodálatos, ezerszínű felhők tűnnek fel és felerősödik az ellenszél szél is – a felhők felől, a hajó felé fúj. 

Zathan kapitány kiadja a parancsot, hogy a matrózok jó része, akikre kevésbé lesz szükség, menjen a 

fedélközbe és zárkózzon be, miközben a vitorlákat kezelő kevesek kössék ki magukat valami biztoshoz. 

Ghorka összeszedi a matrózok fegyvereit és elzárja őket a fegyverszobában – csak a tisztek, akiknek az 

elméjét pszi-pajzsok és medálok védelmezik, tarthatják meg őket.  A legénység egyébként ahhoz képest, 

hogy sosem látott, bizarr, mágikus jelenség felé tart a hajó, meglehetősen nyugodt és engedelmes – látható, 

hogy hozzászoktak már a különleges dolgokhoz a Zátonyverő fedélzetén. 

Ha egy varázsló veszi a fáradtságot és kedvet és nekilát Fürkészni a vihart (amihez Távolbahatásra lesz 

szüksége), akkor ezekre jöhet rá: 

- nincs elég ideje kifürkészni, mielőtt az eléri a hajót (hacsak a hajó nem kezd elkerülő manőverbe)  

- ha meg tudják valósítani az elkerüléssel egybekötött Fürkészést, akkor is szüksége van 45 Mp-re csak 

a Fürkészéshez; megállapíthatja, hogy ez egy jelenleg 90 Mp (90 E) erejű asztrális vihar, ami 

várhatóan tovább fog erősödni, amikor eléri a hajót – ugyanis érzelmeket kelt és abból táplálkozik 

- a vihar negatív, önpusztító érzeteket hoz, vagyis lemondást (1), kétségbeesést (2), ön- és 

közgyűlöletet (3-4), irtózatot (5), haragot (6); mivel nem szorosan véve varázslói mozaikként 

működik, ezekből minden esetben legfeljebb három hatást fejt ki (3 db 1k6 dobással 

meghatározható, hogy melyeket), egyenként 30-30E-vel 

- a vihar és az általa okozott hatások minden egyes, korábban általa keltett érzelmekből fakadó Ép 

sebzés után 1E-t erősödik, vagyis egy alaposan megtépázott hajóból többszörösére duzzadhat 

 

A vihar gyengíthető semleges vagy ellentétes érzelmek keltésével (pszivel vagy mágiával) illetve papi 

asztrálpöröllyel, megtámadható belső síkokról származó lények segítségével, de nem gyengíthető pszi-

ostommal. Eloszlatni csak Mágia szétoszlatásával illetve Destrukcióval lehet. Amikor közömbösséggel 

találkozik, a vihar ereje 5E-vel csökken; ha a benne munkáló érzelmek ellentétével találkozik, 7E-t veszít 

erejéből – amennyiben az illetővel szemben a vihar nem fejti ki a hatását. Amíg a hajó a vihar mérföldes 

közelében tartózkodik, a varázslatok minden esetben torz mágiaként jönnek létre, ami megnehezíti a harcot 

a vihar ellen. Mesélők, engedjétek szabadon fantáziátokat és büntessétek a botor próbálkozókat. 

 

A hajón mindenesetre, amint a színes fellegek elérik a galleont, elszabadul a káosz; a matrózok a vízbe 

próbálják vetni magukat, a köteleiket a nyakukba dobják és hurkolják, deszkaszilánkokat feszítenek a 

fedélzetből és azt döfik magukba, no és persze megtámadnak mindent és mindenkit, aki önpusztításuknak 

gátat próbál szabni. 

 

Ha sikerült a vihart semlegesíteni, vagy csak nem foglalkoznak a fedélzet eseményeivel, hőseink a 

rendelkezésre álló eszközökkel alámerülhetnek a megadott helyen, hogy megtalálják és felhozzák a 

szükséges ládákat. A Zátonyverő is bír egyébként néhány, tetoválásokkal merülésre tökéletesen kiképzett 

matrózzal – akik a vihar csapásától szenvedve pillanatnyilag valószínűleg használhatatlanok. Kiváló lehetőség 

hőseinknek, hogy felderítés címszó alatt elkülönítsék a nekik szükséges ládákat. 

 

A víz mélyén, ha világításról is gondoskodnak magunknak, a kapitány fürkésze (ha más megoldást nem 

találnak, Zathan kapitány odaadja nekik az apró varázstárgyat) tévedhetetlenül megmutatja nekik az Arundel 

asszonyának törzsét – ami egy jókora lékkel a hasában fekszik orral felfelé… egy hatalmas, kisebb dombnak 

megfelelő méretű hagymakupola tetején, a tüskés kupolavonalak fogazott felületének fogságában. 
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Megpillantják az alámerült Tengervárost is 

A fogazott kupola mintha félig elnyelte volna a karavelt, annak fara egyáltalán nem is látható – a hajón 

belülről lehet csak megközelíteni. A kupola egyébként több szempontból is emlékeztet egy dombra – sűrű 

hínártengerével, szivacstelepeivel és a környéken cikázó apró halakkal egy víz alatti, tavaszi rétre emlékeztet. 

Viszont rövid szemlélődés után feltűnhet sikeres Érzékelés-próba mellett, hogy a fogak meg-megmozdulnak, 

mintha egy lassú, hatalmas szívverésre remegnének együtt a kupolával – és a félig elnyelt karavellel. 

A kupolához egyébként nem tartozik további épület – egy tengermélyi hátság felszíne kezdődik arrafelé, de 

távolabb, ha esetleg a kalandozóknak van kedve és ideje elúszkálni, a hátságba vájt kisebb-nagyobb 

barlangszájak sokaságát pillanthatják meg, némelyik körül pedig egykori vitorlák megszaggatott rongyait, 

hajók deszkáit és két egészen jó állapotban lévő roncshajót. 

 

A karavel belsejében leúszva remélhetik, hogy a hajófarban megtalálhatják a zsákmányukat, vagyis az 

Arundel asszonyának ládáit. A ládák egy része félig kilóg a hajóból, egy másik része pedig már ki is esett – 

közte a kalandozók számára értékes ládák közül egy. A karavel hátsó részén tátongó üregen keresztül 

leúszhatnak a kupola belsejébe, ahová a ládák kisebb része is lecsúszott – és első kézből szemlézhetik meg, 

hogy hogy néz ki egy elfeledett tengermélyi aquir faj keltetője. 

A kupola ugyanis ezt a célt szolgálja; a terület közepén a kupola szíve, ami ütemesen összehúzódva kavar 

kupola belsejében valamiféle éltető, nyálkás, iszapszerű masszát, ami az emberi testtel érintkezve azonnal 

1k6 Sp savsebzést okoz – minden második körben. A szív körül spirális alakban kéttucat kamra fekszik, mind 

összekötve egymással és a szívvel. Ha a látogatók végigtekintenek a szív és a kamrák környékén és 

megpillantják az iszapba csúszott holttestek maradványait (Észlelés-próba), úgy nem kell hozzá sok fantázia, 

hogy kitalálják, hogy a karavel elsüllyedése, vagy az azt okozó mágikus vihar valószínűleg az élelemszerzést 

szolgálja a kamrákban nevelt szörnyetegek számára. 

A kamrák egyénként leginkább valamifajta húskoporsóra emlékeztetik az élénk képzeletűeket, átláthatatlan 

falaik között pedig ki tudja, miféle borzadályokat éltetnek... Nos, a karakterek, ha túl sokat időznek itt, 

megtudhatják, ugyanis ezt a keltetőt őrzik is.  

 

Egy perc elteltével két, leginkább kisebbfajta vízi óriásra emlékeztető 

humanoid válik ki a keltető falából és támad a karakterekre, 

amennyiben azok a szív vagy a kamrák környékén matatnak. A csapat 

szerencsétlenségére a ládák egyike épp a szív mellé zuhant és bele is 

fúródott a húsmasszába. A Korcsok semmiféle egyéb eredményt nem 

kívánnak elérni, mint hogy kiűzzék a karaktereket a keltetőből – akár a 

ládákat is hozzájuk vágják, ha úgy tűnik, csak akkor takarodnak el; 

persze alternatíva lehet számukra, hogy a karaktereket vágják a 

ládákhoz. A karakterek balszerencséjére ezek az őrök kiválóan 

harcolnak a víz alatt. 

 

Ha odafent a Zátonyverőnek van rá lehetősége úgy egy órával a vihar legyőzését követően, mikorra 

nagyjából helyreáll a rend az asztrális világban is, 5-10 jól képzett, Haltüdő tetoválással ellátott tengerész 

alámerül és a hajón felszerelt csörlők láncainak kampóit és hámjait elhelyezik a karavelen, majd a fedélzeten 

megkezdik a felvonását. A legénység láthatólag profi a hasonló dolgokban és a fedélzetmester is jól érti a 

dolgát, kiválóan hangolja össze a csapatot. 

 

Korcsok 

Termet: N (~ 5m) 

Ké 35 Té 85 Vé 135 Sp 1k10+3 (x2) 

Fp 70 Ép 30 SFÉ 3 

Fegyver: szarukés (sikeres 

fegyvertöréssel 1k6 Ép seb okozható a 

Korcsoknak 

Kül.: víz alatti harc (l. Kiegészítők) 
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Egy yamm-haikannal megküzdve hazaindulhatnak 

Mikor a karavel félúton van a felszín felé, a tengermélyi szigetről egy yamm-haikan hívja szolgálatba holtjait, 

hogy frissítse legénységét és hosszú távra élelmet biztosítson a keltetőnek. A keltető környéki szigeten látott 

roncshajók egyike, a yamm-haikan hatalomszavától vezetve emelkedni kezd, hogy a karavellel 

párhuzamosan, a Zátonyverő ellentétes oldalán emelkedjen a felszínre. 

 

A yamm-haikan célja, ellentétben a keltetőt őrző két óriás-korccsal 

egyértelműen a hajó elpusztítása, a legénység tenger fenekére 

juttatása. Éppen ezért tart hajóján néhány ballisztát és rengeteg hullát. 

 

Az ellenfelek számát úgy kapjuk meg, hogy minden JK és NJK után 

számolunk 5 hullával és egy kísértettel (árny vagy ragályhalál), majd 

hozzáadunk ehhez 2-2 zombit minden tengerész után; összességében 

várhatóan legalább 100-120 zaurakot kapunk. Hozzávesszük a yamm-

haikan boszorkánymesteri mágiáját, amivel első lépésként örvényt 

varázsol, még a víz alatt, és egyáltalán nem áll rózsásan a játékosok 

helyzete. 

 

A tengeri kísértet az örvényt követően vihart kelt, majd a felszínre 

parancsolja a roncshajót és támadásra a zombikat. 

 

 

Ha úgy látod, hogy van ideje és kedve a csapatnak egy kiadós 

küzdelemhez, akkor a zombik ötösével a Kapcsolattal felruházás 

varázslattal össze is lehetnek kötve, így a bestiáriumi Testvérekként 

tudnak küzdeni, jelentősen javított harcértékekkel. 

 

 

A második természeti mágiát követően a yamm-haikan nekilát életerőt orzó mágiával visszanyerni mágikus 

hatalmát, vagyis a saját hajójára cibált szerencsétlenek esszenciájából táplálkozva válik újra igen 

veszedelmessé. A vihar és az örvény után arra fog koncentrálni, hogy a kapitányt és tisztjeit kivégezze, akkor 

a természet erői elintézik a többit (hacsak a karakterek nem képzett hajósok (Hajózás Mf és Tengerjárás Mf 

minimum). 

 

Ha a csapat is szívesebben fogná menekülőre a dolgot és a Hajóanya és a karakterek közül legalább egyvalaki 

besegít a Zátonyverőnek hátszelet kelteni és meglógni, az éppen sikerülhet is. Ebben az esetben azonban az 

Arundel asszonyát hagyni kell alámerülni a mélybe, méghozzá a csörlők elvágásával – másképp a hurcolt 

karavel a sebesség jelentős részétől megfosztja a galleont. Így a Zátonyverő megmenekül, de a karavel és 

teljes rakománya odavész, különösen akkor, ha a karakterek nem mentették meg a maguk ládáját. 

 

  

Testvérek (akit segítenek) 

Ké +10+2/fő Té és Vé +20+10/fő 

 

Testvérek (akik segítenek) 

Ké -15 Té -25 Vé -25 

Yamm-haikan 

Ké 45 Té 90 Vé 120 Cé 35 Sp 1k6 (x3) 

Fp 45 Ép 25 Mp 110 (20/kör vissza) 

Kül.: bm varázslatok 

 

Zaurak 

Ké 0 Té 10 Vé 40 Sp 1k6 (x1) 

Ép 15 (túlütés) 

 

Árny 

Ké 20 Té 50 Vé 90 Sp 1k10 (x1) 

Ép 30 (mágikus, túlütés) 

Kül.: fény tűzként sebzi (1k6/E) 

 

Ragályhalál 

Ké 15 Té 50 Vé 70 Sp 1k6+kül (x1) 

Ép 18 (mágikus, túlütés) 

Kül.: érintése Vörös Halál (mint bm) 
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Átadáskor az egyik láda átváltozik és Raszim életére tör 

Szerencsés esetben sikerül végezniük a tengeri kísértettel, de legalább visszaűzni hajóját a tenger fenekére, 

így a megtépázott Zátonyverő útnak indulhat haza Haralkba, rakománnyal vagy anélkül, hogy az arra 

érdemesek átvehessék jutalmukat, a kevésbé érdemesek pedig lepihenhessenek. 

A visszaút szerencsére eseménytelen, az odaúthoz hasonlóan Rilianne, ha még életben van (a yamm-

haikannal való küzdelemből ő is kiveszi a részét, amennyire eszközei lehetővé teszik), szívesen beszél a 

karizmatikusabb csapattagokkal, különösen, ha el kell siratniuk egy csapattársat, vagy ha például 

Tréfamester odaveszett. 

 

Amint visszaérnek és megbeszélnek egy találkozót Raszimmal, válthatunk könnyed stílusú, levezetést sugalló 

mesélésre. Ha így vezeted fel az utolsó jelenetet, akkor már úgyis csak a jutalmukat várják majd a játékosok 

és tényleg sikerül meglepned őket. 

Amikor ugyanis a ládák átadását intézik és Raszim az üzletében a pultja mögé megy, hogy előszámolja a 

pénzt a kincses ládikájából, az előtérben hátrahagyott ládák egyike humanoid ragadozóformát ölt. Az 

Arundel asszonyának rakományában ugyanis utazott egy umich, aki ilyen álcában szeretett volna új földekre 

térni; most elérkezettnek látta az időt, hogy meglógjon. 

A durván emberszerű vonású alak a játékosok közt áttörve (elképzelhető, hogy eddig nem is hallják az 

umichot, hiszen nem figyelnek rá oda és másik szobában is tartózkodnak) Raszimra ront, hatalmas erejével 

maga alá teperi, kirántja a kezéből a kincses ládát és nyakából letépi a nyakláncot, majd kiviharzik a bolt 

hátsó kijáratán. 

 

A játékosok következő néhány szegmensben tett reakciója különbséget tehet számukra vádlott és hős 

szerep, rabság vagy szabadság, sőt, akár élet és halál között is. Amennyiben az umich után erednek, az 

törvényszerűen lerázza őket legkésőbb egy perc múlva. Ha varázzsal akarnának rá hatni, úgy Raszim 

boltjának 15E Elemi mágia és Térmágia védelmével kell megküzdeniük, ami után szinte biztos, hogy nem 

marad elegendő mágikus erejük arra, hogy komolyabb kárt tegyenek a szörnyben. Egyébként sem akart most 

bántani senkit, csak el akart menekülni. 

 

Raszim úgy látszik, megmarad, sőt, amint felocsúdik, az őrséget szólítja és, hacsak a játékosok nem nyújtanak 

elképesztően meggyőző umichvadász szerepet vagy motivációt és/vagy legalább döbbenetet, rájuk rivall. 

Megvádolja őket, hogy az alakváltót szándékosan hozták ide, hogy az intézze a piszkos munkát, az itteni 

Raszim-vagyonon pedig majdcsak megosztoznak valahogy.  

Nagyon meggyőző játékosok esetén a néhány percen belül megérkező gárdának csak annyit mond, hogy az 

életére törtek és kevés híján eltörve a csukóját kicsavarták a kezéből a ládikáját, ráadásul a nyakláncával 

akarták megfojtani, de az előbb elszakadt, a csapat pedig elijesztette a támadót, ami egy alakváltó volt. 

Kevésbé meggyőző karakterek esetén az érkező őrökkel letartóztattatja és elviteti a karaktereket, hogy azok 

a tömlöcben gondolják át, hogy kit akarnak átverni.  

 

Akárhogy is alakul a vége, vagy úton a börtön felé, vagy kilépve Raszim boltjából, a városi gárda egyik előkelő 

alakja, Ulrich parancsnok egy felvetéssel szolgál a csapatnak: mi volna az ára, hogy megkeressék az 

alakváltót a városban. Ha a csapat akár egy kicsit is reális árat vagy viszontszolgáltatást nevez meg, Ulrich 

azonnal bele is megy a dologba, vagyis megállapodnak, hogy a csapat megtalálja az umichot, a gárda pedig 

nem foglalkozik a csapattal cserébe, sőt, az umich foglyul ejtéséért jutalmat is kapnak. 

 

Itt a vége a ciklust bevezető történetnek  
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Kiegészítő anyagok 

 

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. 

 

Zathan, a Zátonyverő kapitánya 
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% 

 

Abrallo, a Zátonyverő fedélzetmestere 

A gorviki fedélzetmester kemény szavú, karcos hangú 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, apró, kerek fejét ilyenkor a szokottnál is jobban uralja sunyi, kegyetlen tekintete. A 

kapitányhoz mindenesetre hűséges, a legénység helyett pedig általában saját magán tölti ki feltámadó haragját, ám ha szükséges, a 

hétágú korbáccsal gyorsan rendre tudja utasítani a duhajkodókat. 

Jellem: Káosz; Vallás: nem jellemző; szint: 6 (harcos); Szépség: 7 

Ké 24 Té 56 Vé 101 Cé 9 Ép 8 Fp 60 AME 15 (15 statikus) MME 20 (15 statikus) 

Korbács (Mf), Kínokozás (Mf), Kínzás elviselése (Mf) 

 

Hiria, a Hajóanya, Antoh papnője a Zátonyverő fedélzetén 

Azt mondják, Hiria a Zátonyverő vízrebocsátása óta, tehát mintegy száztíz éve terelgeti annak útját Antoh birodalmában, és a 

ránézésre mintegy ötvenéves asszony szemébe nézve ebben senki nem is kételkedne. A papnő kékeszöld tunikát visel, nyakában a 

rászáradt tengeri sótól már alig látszik a viharkagyló, de varázsláskor csodaszép lidércfényt áraszt. Fegyvert nem hord, soha nem is 

fordul fegyveres erőszakhoz – a Zátonyverőt Antoh nem szablyákkal és vérrel tartja a felszínen, mondja. Göndör, kusza haja őszes 

tincsekben borul a válla alá, egész a háta közepéig, vékony arcán mély barázdákat szántott a tengeri szél. Hangja csendes, de a 

legvadabb szélben is hallható, szavára elcsendesednek a tengerészek is. Semmiféle ékszert nem visel, megjelenésének egésze 

igénytelenséget sugall, mégis megnyerő. 

Jellem: Élet; Vallás: Antoh; szint: 17 (pap); Szépség 15 

effektív Ké, Té, Cé 0 (nem támad); Vé 140 Ép 7 Fp 75 Pszi 75 Mp 153 
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Riliane, a Kékliliom Hajósának egyik felesége, bárd 
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 9 (bárd); Szépség 16 

Ké 26 Té 47 Vé 100 Cé 30 Ép 7 Fp 63 Pszi 40 Mp 54 

Éneklés/zenélés Mf, Legendaismert Mf, Szexuális kultúra Mf, Kétkezes harc Af, Rapír Mf, Kötéltánc 45%, Lopózás 70%, Zsebmetszés 

60% 

Különleges felszerelés: samballa (Hatalom hangszere), gyógyital (6 Ép), gyógyital (30 Fp), vízlélegzés itala, láthatatlanság itala 

 

Tréfamester, goblin boszorkánymester 
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 7 (boszorkánymester); Szépség: 8 

Ké 25 Té 44 Vé 97 Cé 37 Ép 10 Fp 54 Pszi 39 Mp 54 

Hátbaszúrás Mf, Kézi nyílpuska Mf, Hárítófegyver (Mf), Méregkeverés Mf, Lopózás 60%, Rejtőzés 70% 

Különleges felszerelések: Haltüdő tetoválás, bátorság itala (x3), hatalom itala (x7), rúnatőr (63 Mp), 40 karátos tiszta smaragd 

  

Ildoras, akasztott bandita, szellem 
Ildoras szebb napokat is látott már mint Riliane szeretője és védelmezője, különösen mikor még életben volt. Egy elbaltázott alidaxi 

utazás végén azonban ott bokázott a boszorkányúrnő városának bitóján. Riliane iránt érzett szerelme és egyben csalódottsága nem 

engedte továbblépni a lelkét, így szellemként tart a csapattal. Alapvetően békés kísértet, áttetsző, humanoid testtel és halk, túlvilági 

beszéddel, de ha Rilianét hűtlenségen kapja, haragra gerjed és a botor férfira támad. Riliane parancsára kisvártatva (1k10 kör) 

megnyugszik és elviharzik. 

Jellem: szellem; Vallás: nem jellemző; egykori szint: 10 (harcos); Szépség: szellem 

Ké 34 Té 64 Vé 119 Ép 25 Fp – (csak túlütéssel sebezhető) AME immunis MME immunis 

Különleges támadás: érintésével 1k6 max Fp sebet okoz, ami fáradtság, levertség formájában jelentkezik 
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Haralk 
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A Zátonyverő 
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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. 
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A yamm-haikan hajója (Keresztszél) 

 

 
 

1. Tatbástya 

A galleonoknál jóval kisebb méretű tatbástyán található a kormánykerék. Életében a kapitány, most a yamm-haikan osztogatja innen 

a parancsait. A szörnyeteg átalakításainak köszönhetően célzófegyverrel jóformán nem is lehet célba venni az ittenieket (Cé -75) 

rengeteg vaskos, moszatos kötél és pajzsként szolgáló deszkarészek emelkednek végig a peremén. 

 

2. Főfedélzet 

A nagy, nyitott téren kötelek, horgony és egy mentőcsónak található, mindegyiket vastag sóréteg, moszatok és hínáros nyálka 

borítja. Egyikhez sem nyúltak már évtizedek óta, hiszen a hajót már régóta a szörnyeteg mágiája és akarata mozgatja. 

 

3-4. Magánszállás 

Régebben a különleges vendégeknek, fizető utasoknak fenntartott kabin volt, most a yamm-haikan zsákmányának egy része található 

itt. Elsősorban a vaynakok kezei közül kikerült műremekeket rejt a helyiség – perverz faragványokkal díszített, embercsont- és 

bőrremekek, amulettek, kegyetlen motívumokat tartalmazó tekercsek stb. Kellően elhajlott gyűjtők számára rengeteget érhetnek. 

 

5. Kapitányi kabin 

A hajó kapitányának egykori kabinja a yamm-haikan fogadóterme és személyiséggel felruházott élőholtjainak szállása. Egy asztal és 

négy szék várja azokat, akik elég elvetemültek, hogy a tengeri kísértettel tárgyaljanak vagy elég szerencsétlenek, hogy a szolgálatába 

szegődjenek. Ágy, szekrény és egy kisebb láda, benne az eredeti tulajdonos 32 aranya és egy kis, keretes festmény egy fiatal nőről. 

 

6. Legénységi szállás 

Az egykori 10-20 főnek kialakított szálláson most egymás hegyén-hátán sorakoznak a soha nem alvó élőholtak. Mocsok, bűz és 

legalább 2-3 terjengő, állandó betegség fogadja a vállalkozó kedvűeket. A régi függőágyak környékén a figyelmes fosztogatók 5-10 kis 

ládikát is találnak, melyekben egyenként 2k10 ezüstöt és ki tudja, miféle értékes apróságokat találhatnak (a régi matrózok kincseit). 

 

7. Raktér 

A rég elrohadt rakomány helyén most csak moszatok és más tengeri növények és nyálkák jelentik a rakományt. 
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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 tartozik a yamm-haikan és a vaynak 

2
 ide tartozik a cápa, a barrakuda és az aquir keltető két őrzője 
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Szószedet 

(kalandozok.hu alapján) 

 
Galleon: E hajótípus a P.sz. III. évezred zászlóháborúi, a szövetségi - főleg erigowi - és toroni hajóhadak összecsapásai nyomán jött 

létre a karakkából; ma a legelterjedtebb hadi- és kereskedőhajónak számít az északi vizeken. Tekintélyes méretű vitorlás, melynek 

hossza az ötven lábat is elérheti, szélessége tíz-tizenkét, merülése három-négy láb.  Ez a keresztárbocos hajó tökéletesen kihasználja 

a hajózási idényben kiszámítható és egyenletes erejű quiron-tengeri szeleket, és tartani tudja a 15-18 mérőköves sebességet is. 

Többnyire három vagy négy árbocot hordoz, elő- és főárbocán keresztvitorlákkal, a tatárbocon lantvitorlával, orrárbocán pedig 

vakvitorlával. E szabály alól kivételt jelent az aszisz hajóépítők által megalkotott szkogg, mely abban különbözik a galleontól, hogy tat- 

és főárbocát egyaránt lantvitorlákkal látják el. A hátszélben használt vakvitorla nevéhez méltóan szinte lehetetlenné teszi, hogy a 

taton álló kormányos belássa a hajó előtti vízfelületet. Éppen ezért a vakvitorlát csak akkor vonják föl a sebesség fokozására, ha már 

minden más lehetőséget kimerítettek. Orra hosszan előrenyúlik a főfedélzet folytatásában; mögötte kap helyet az általában 

egyszintes előfedélzet, a legénység szállása. Két-, esetleg háromszintes hátsó felépítménye egyre keskenyedve, szelíden emelkedik a 

szögletes tat felé. A Quiron-tenger galleonja színpompás díszítményeivel és faragásaival a toroni karakka kistestvérének tűnik, míg a 

típus Mer'Daray-tengeri változata alacsonyabb építéséről, és a tat körül futó galériáról ismmerszik meg. Ma a legelterjedtebb hadi- és 

kereskedőhajónak számít az északi vizeken. Hadászati célre épült változatai húsz-negyven ballistát és más ostromgépet hordoznak, és 

hajózó legénységük mellett két vagy három század tengerészkatona is szolgál rajtuk. E hajók alkotják az abasziszi és sinemosi flotta 

derékhadát. (Abbitkirálynő, 338/5; Szürkecsuklyás, Északfölde) 

 
Karavel: Gyakran hívják karavellának is. A Quiron-tenger egyik legnagyobb múltú többárbocos vitorlása, melynek megszületése a Psz. 

II. évezredben fellendülő kereskedelemhez köthető. Viszonylag kicsi (húsz-huszonöt láb hosszú, legfeljebb hét láb széles) hajó, a 

partközeli aszisz bárkák egyenesági leszármazottja. Általában három árboccal épül: az előredőlő orrárboc a huszonöt láb hosszú hajó 

közepén, a másik kettő e mögött kap helyet. Lantvitorlája segítségével kedvező szélben néha nagyobb hajókkal is versenyre kelhet, és 

igen éles szögben képes szél ellen haladni. A karavellnél elől ritkán található felépítmény, csupán hátul, a főfedélzet fölé építenek 

hosszú, bástyaszerű tatfedélzetet, mely rendszerint egyenes tattükörben végződik. Mivel főleg kalmárkodásra használják, ritkán 

hordoz nehézfegyverzetet, de fedélzetén rendszerint található egy-két, a tengeri rablók elleni védekezésre szolgáló dárdavető. 

(Abbitkirálynő, 340/6; Csillagvető, 313/3; Szürkecsuklyás, Északfölde) 

 

Víz alatti kertek: Az Esshonei-átjáróban élő, sűrű vízinövénytelepek nevei, melyek szinte teljesen hajózhatatlanná teszik a Quiron-

tenger bejáratát. A több tíz láb mélységű, sűrű tengeri növénytelepeken még a legnagyobb karakkák sem tudnak áttörni, csak azok 

ismerik a folyamatosan vándorló növényszigetek közötti hajóutakat, akik itt nőttek fel. A sinemosi szigetek lakói számtalan módon 

hasznosítják a növényeket, szövetet, ételt készítenek belőle, a tengeri kenyér az itt élő szegények fő tápláléka. Antoh egy rendje, a 

Vízililiom leányai a növényszigetek gondozását tekintik fő feladatuknak. (Szürkecsuklyás, Északfölde) 

 

Yamm-haikan: Tengeri kísértet, ritka tengeri lény, a vízi életmódhoz alkalmazkodott - esetleg a tengerek mélyén kialakult - aquir faj. 

A humanoid, félelmetes mágikus képességű lények egyes források szerint aquirok, vagy legalábbis egykor azok voltak. Más tudósok 

szerint csak azok távoli rokonai. Egyedei a hetedkor végén a hajózási útvonalaktól távoli korallszigetek, homokpadok lábazatánál, a 

feneketlen óceánárkok mélyén rejtőznek. Időnként előfordul, hogy egy képviselőjük - rejtélyes okokból - fellátogat a felszínre; 

ilyenkor eltűnt kalmárhajók és kihalt halászfalvak jelzik útját; sőt arra is akadt példa, hogy sötét mágiájával élő és halott híveket 

toborzott magának, a tengerfenékről kiemelt hajóroncsok fedélzetére. (B, 218/1/1; Karr-Khazad kapui, 398/3) 


