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ELŐSZÓ 
Táborunk modulja ezúttal is két fő szakaszból áll, mely kiegészíthető egy részletes bemeséléssel és egy 

negyedik szakasszal, mely komolyan nem változtatja meg a modul folyamát, viszont élvezetes játékot 

nyújt a lehető leghosszabb MAGUS kalandra vágyó játékosoknak és mesélőnek. 

BEVEZETŐ 
A kaland lazán kapcsolódik az előző két tábori kalandmodulhoz, vagyis az Aired próbája és a Kalandozók 

próbája történeteihez. Mindkettőben közös volt egy szimbólumrendszer, ősi rúnák és alapelvek 

találkozása. Ennek ismerete (és a játékosok számára nem-ismerete) okozta a központi konfliktust és 

akkor a játékosok meg tudták akadályozni, hogy az ősi hatalom rossz kezekbe kerüljön. 

Ezúttal azonban a Sors épp a karaktereket választja ki, hogy megértsék és használják a szimbólumokat 

és döntsenek azok ynevi jövőjével kapcsolatban. Ezzel együtt a kaland le is zárja a három történetből 

álló sorozatot. 

Ebbe a történetbe a karakterek szokványosnak is mondható módon kerülnek: egy kutatót kellene 

bejuttatniuk egy korábbi megbízójuk báljára Erionban, hogy az megszemlézhesse az egyik újabb 

műkincset. Az egyszerűnek induló kaland története mindjárt az elején megbolydul ugyan kissé, de aztán 

szabályos mederben folyik tovább, míg végül a végén éles kanyart vesz és valódi kihívás elé állítja a 

karaktereket. 

TÖRTÉNETVÁZLAT 
A karaktereket egy erioni műgyűjtő várja álarcosbálra a történet kezdetének másnapján, de még előtte 

találkoznak egy megbízóval, aki egy szoborhoz szeretne eljutni a műgyűjtőnél. A karaktereknek a 

szobrot kell kihozni vagy a megbízót bevinni. 

Éjszakájuk során különös álmokat látnak, amelyben először tűnnek fel a szimbólumok. Reggel 

földrengésre eszmélnek, ráadásul egymáson találnak egyet-egyet az álombeli jelek közül, melyeket 

nem tudnak eltávolítani. 

A műgyűjtő álarcosbálján bemutatják a gyűjtemény legújabb darabjait, köztük a szobrot is; 

mindegyiken megtalálhatók az ősi szimbólumok. Hőseink valahogyan teljesítik a megbízó feladatát is. A 

tárgyakra másoknak is igénye van, de a kalandozók megakadályozzák ezeket. 

A szoborról kiderül, hogy egy átváltoztatott halandó teste, a megbízó pedig szeretné visszaváltoztatni, 

ha meggyőzték a műgyűjtőt, a test visszaváltozik. 

Ekkor derül ki a megbízóról, hogy magával hozta az ansinatis lelkét, aki boldogan veszi birtokba régi 

testét, majd némi pusztítást követően eltűnik. Mivel a karakterekben nem tesz kárt, így azok a 

nyomába eredhetnek – az álmaik megmutatják nekik, hogy hová kell menniük. 

A vízesés mögött már várja őket a szörnyeteg, hogy a szimbólumokról meséljen és hatalmat kínáljon a 

karaktereknek… hogy mit kezdenek mindezzel, csak rajtuk múlik. 
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ÁTTEKINTÉS 
Egy mos-quin mágus valahogy kapcsolatba kerül a Sorsmágiával. Kikutatja, hogy társai között is 

erősebb legyen, miként tudna félisteni erőt szerezni. Ellenfelei ezt megakadályozzák és szétválasztják a 

lelkét a testétől. Ansinatissá válik. 

Rettentő hosszú idő után, a Dúlás idején a mos-quin által is feltárt szimbólumok valahogyan 

megjelennek egy városban, amely elesik a kráni támadásnak köszönhetően. A támadást megelőzően 

kalandozók próbálják feltartóztatni a Sötét Birodalom aquir ügynökét, akit sikerrel állítanak meg – de 

kapcsolatba kerülnek a szimbólumokkal, amelyeket az aquir csak elterelésnek használt volna 

gyilkosságai elfedésére (VIII. Mentálcsavar Tábor, Vilminus próbája). 

A kalandozók révén a szimbólumok ismerete eljut többfelé a világban. A Riegoy-államokban egy 

herceg ezek alapján azonosít egy helyi játékban olyan erőt, amelynek segítségével akár istenné is 

válhat. Mindennek alapját egy játéktábla adja; kalandozók végül megakadályozzák a megszállott 

herceget célja megvalósításában. (VII. Mentálcsavar Tábor, Aired próbája). 

A herceg tevékenysége révén felszabaduló erőt kihasználva az ansinatis-lélek ki tud szabadulni a 

Sheralban lévő börtönéből, majd szürke eminenciásként kezd el kutatni a teste után. Több szolgával is 

körülveszi magát és keresi a lehetőséget a testetöltésre. 

Farid Al Sa’hia, egy dzsenn műgyűjtő a Manifesztációs háború lezárása után valamivel megtalálja a 

szobrot az Ekbir-sivatagban, mely a mos-quin testének bazaltbörtöne. Mivel nem tudja elhozni a 

leletet mostani börtönéből, ezért hozzáfog a gyűjtemény átköltöztetéséhez. Ugyanez a dzsenn teszi rá 

a kezét a riegoyi herceg játéktáblájára is, amelyet az átköltöztetés ideje alatt kalandozók hoznak el neki 

onnan. Ezek a kalandozók a jelen történet kalandozói. 

Az ansinatis-aquir szolgáin keresztul olyan információknak jut birtokába, ami azt valószínűsíti, hogy 

előkerült a teste. Elküldi az egyik csatlósát, hogy utánanézzen a dolognak. Ő a megbízó, aki a jelenlegi 

történetben felbérli a csapatot. 

Amikor a megbízás megtörténik, Eriont földrengés rázza meg. A szimbólumokban rejtőző mágia maga 

reagál rá, hogy a lélek, ami ismeri a titkát, végre megkezdte a munkáját és hamarosan ismét 

működésbe hozza majd az elfeledett Sorsmágiát.  

Farid bált tart, hogy bemutassa új gyűjteményét, amelyre a riegoyi táblát megszerző kalandozók is 

hivatalosak. Közben az ansinatis embere meggyőződik arról, hogy megvan a keresett test. A 

kalandozók valahogy meggyőzik a dzsennt, hogy engedélyezze a szobor visszaváltoztatását. Ehhez a 

riegoyi játéktáblát használják, amelynek mágiája képes felülkerekedni az egykori elf hatalomszavak 

erején. 

Az aquir felkel, majd káoszt hagyva maga után távozik, hogy folytassa művét, melyet korokkal ezelőtt 

kénytelen volt félbeszakítani. Igyekszik a kalandozókat is saját oldalára állítani; álmokat, sugallatokat 

küld nekik a köztük feszülő szimpatikus béklyón keresztül. A kalandozók közben a nyomára bukkannak 

és megtalálják a Fendor-tenger északi partvidékén, a Haramia-zúgó nevű vízesés mögötti barlangban. 

Végre eljön a szembenállás, a mos-quin vagy meggyőzi őket, hogy vegyenek részt a szertartásban és 

segítsenek neki és maguknak, vagy nem, amely esetben megküzdenek. A Sorsmágia mostani 

kiválasztottjainak döntése és harca befolyásolja a titkos mágikus hagyomány egész későbbi sorsát, és 

talán Ynev népeinek sorsát is. 

Ez a Jelek próbája. 
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ESEMÉNYVÁZLAT 

KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEK 

A karaktereket egy erioni műgyűjtő várja álarcosbálra a történet kezdetének másnapján… 

A mesélőre bízzuk, hogy a karakterek ismeretében válasszon megfelelő motivációt, amiért a csapat 

korábban elfogadta egy műgyűjtő megbízását. A közismerten dzsenn származású FARID AL SA’HIA Ynev 

talán legismertebb műkincsgyűjteményét kezeli, ezen tárgyak adás-vételéből tartja fenn magát (illetve 

inkább szerzés-vételéből). 

Rengeteg ereklyét és szobrot szállítottak ügynökei az erioni raktárakba a Manifesztációs háború során 

az amundok pusztulása elől, melyek visszaszolgáltatásáért és megőrzéséért nem csak népe háláját és 

az istenek kegyét nyerte el, de komoly anyagi hátteret is szerzett későbbi vállalkozásához. 

Az utóbbi évtizedben egészen specializált kémhálózatot épített ki Ynev nagyvárosaiban, amelyen 

keresztül folyamatosan értesül a felbukkanó régiségekről, veszélyes vagy gazdátlanná vált (vagy 

hamarosan gazdátlanná váló) értékekről; ha üzletet lát a dologban, azonnal működésbe is lép és 

kalandozókkal elhozatja a különös portékát, legyen az egy régi grimórium, egy ősi szobor vagy egy 

féltve rejtegetett családi ereklye. Az erkölcs pyarroni bajnokai akár tolvajnak is bélyegezhetnék, holott 

ő csak azokat a dolgokat szerzeményezi, amelyeknek pillanatnyilag tényleg nincs (tisztázott jogi 

háttérrel bíró) gazdája. 

Ezúttal is szimatot fogott és a karakterekért küldetett, hogy azok a segítségére legyenek, hőseink pedig 

elhozták neki az első kalandban, az Aired próbájában feltűnt, ősi játéktáblát a Riegoy államokból. A 

dzsenn palotájába másnapra jutalommeghívásuk szól egy álarcosbálra, ahol csak annyi az elvárás, hogy 

mindenki valamilyen állatos maszkot és köpenyt viseljen. 

BEMESÉLÉS 

… de még előtte találkoznak egy megbízóval, aki egy szoborhoz szeretne eljutni a műgyűjtőnél… 

Hogy mit tesznek a rendelkezésükre álló időben, a csapatra van bízva, megbízójuk azonban az esti 

időszakot választja, hogy felkeresse őket. 

A megbízó pontos személyisége, kísérete, megjelenése a mesélőre van bízva, mindenesetre egy, a 

karakterekhez illeszkedő társaság képviseletében érkezik. Viszonyításképpen a pyarroni érdekeltségű 

csapat számára a Papi Szék követe, toroni karakterek számára az erioni rontásérsek egyik alárendeltje, 

gorvikiak számára pedig egy helyi család előkelősége az, akinek kapóra jön a másnapi álarcosbál. 

Amennyiben esetleg nem lenne megfelelő fölérendelt motiváció a csapatnak (a karakteralkotás 

szabadsága miatt ez megeshet), úgy a megbízó maga ki is maradhat vagy lehet valaki olyan, akin a 

karakterek szívesen segítenének annak ellenére, hogy messze gyengébb náluk. 

A helyzet mindenesetre az, hogy megbízójuk nagyon szeretne a szobor közelébe kerülni, hogy 

alaposabban tanulmányozhassa. Mivel a meghívók névre szólnak és Farid híresen óvatos (mondhatjuk, 

hogy paranoiás), ezért a legegyszerűbb megoldás (vegyen fel maszkot és jöjjön be) sajnos ki van zárva. 

Éppen ezért a karaktereknek kell a szobrot kihozni vagy a megbízót bevinni. 
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Éjszakájuk során különös álmokat látnak, amelyben először tűnnek fel a szimbólumok… 

Az álmaik, melyeket külön-külön célszerű lemesélni a játékosoknak, különösen élesnek tűnnek, 

ráadásul néha azzal az érzéssel kecsegtetik a lelkeiket, mintha lenne felette hatalmuk. Kicsit olyan 

érzés, mintha félálomban lennének. Az Antissjárás (Mf) képzettség sem segít rajtuk, tehetetlenül 

szemlélik a látványt. 

Az álom kétféle, annak függvényében, hogy a karakter rendelkezik-e a Pszivel (Mf) és mágiával. Az 

ilyesmivel nem rendelkezők (tehát ha nincs varázshatalmuk, vagy van, de csak Pszi (Af) mellett) azt 

látják, hogy egy vízesés mögötti barlangba hatolnak be, ahol egy vénséges, kegyetlen megjelenésű 

szörnyeteggel találkoznak, akit mindenféle szimbólumok öveznek (ezeket lásd lentebb). A szörnyeteg 

már várja őket, összecsapnak, hatalomszavakat használnak mindannyian, a karakterek csak saját 

magukat erősítik vele, az aquir vénség támad is, de látszik, inkább csak az időt húzza. Mögötte lassan 

izzanak fel a falakra írt szimbólumok, egyik a másik után, de mielőtt mindegyik világolhatna, az álmot 

látó karakter sikeres támadást visz be az aquirnak és az elveszíti az eszméletét. Egy földrengés a 

támadók jutalma, ami maga alá temeti az egész barlangot. Vége az álomnak...  

Azok, akik rendelkeznek mágiával és mesterfokú Pszivel is, a szörnyeteg helyére álmodják magukat, 

vagyis homályos alakok támadják meg őket (egyedül vannak az álomban), ők próbálják feltartani a 

támadókat tíz percig, de végül az egyikük támadásától elveszítik az eszméletüket. Az ő álmuk itt ér 

véget, annak biztos tudatában, hogy a támadók is elpusztulnak egy földrengésben. 

 

Reggel földrengésre eszmélnek, ráadásul egymáson találnak egyet-egyet az álombeli jelek közül, 

melyeket nem tudnak eltávolítani. 

Reggel arra ébrednek, hogy remeg a szoba; egy valóban kiserejű földrengés lötyögteti meg Eriont, a 

Szegénynegyeden kívül máshol igazán károkat sem okoz, de a pánikra néhol már ez is elegendő. Ha a 

karaktereket sokat ittak az előző este, komoly esély van rá, hogy másnaposságuk jutalma hatványozott 

rosszullét lesz… 

Az álom hatását a karakterek sokáig érzik magukon, a következő (25-Akaraterő) órában a gyengeség 

enyhébb módosítóitól szenvednek (Erő -2, Áll -2, Gy ¾, Ügy ¾, Ké -15, Té -20, Vé -25, varázslás lehet). 

A mágikus kifáradáshoz szükséges időtartam is feleződik, vagyis kétszer olyan gyorsan sújt le a 

varázshasználókra a kifáradás minden kellemetlen hatásával együtt. Az álom egyértelműen az elmét 

sújtja. 

A hatás alól Herbalizmus (Mf) mellett lefőzhető teával lehet kivonni magukat, a Pszi és a mágia 

alkalmazása ugyan segíthet a másikon, de az alkalmazó számára minden 10 Ψp vagy Mp további 1-1 

órával megnyújtja a szenvedést. Ez lehetetlenné teszi a saját magukra történő hatékony alkalmazást is. 

Az álomról egyébként Antissjárás (Af) képzettséggel megállapítható, hogy az álomsík belső régióin 

játszódott, ahová saját maguktól nem álomjárók csak nagy balszerencséjükre kerülhetnek, 

valószínűbb, hogy valami odasodorta a lelküket.  

Azt is megállapítják, hogy nem volt látható az álomban az, aki odasodorta a karaktereket, vagyis 

valószínű valami mágia vagy tárgy lehetett, nem egy másik álomjáró. Mágiaismeret (Boszorkány vagy 

Pap Lélek szféra, Mf) azt is elárulja, hogy ez bizonnyal nem közismert álommágia volt, tehát nem 

lehetett pl. Igazálom. 

A Legendaismeret (Mf) és Ősi nyelv (aquir, Af) vagy Ősi nyelv (elf, Af) együttes megléte elárulja az 

álomról, hogy az ottani szörnyeteg egy Mos-quin volt (Bestiárium 34), vagyis egy embernagyságú, 
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váladékozó sáska-kinézetű bestia. Azok, akiknek nincs meg ez a képzettségpár, még a szörnyeteg 

megjelenését sem képesek felidézni magukban, csak arra emlékeznek, hogy rettenetes volt. Továbbá 

ezekkel a képzettségekkel az is megállapítható, hogy a támadók nem elfek voltak, de nem is egy 

„ismert” mai aquir faj képviselői. Hatalomszavaikban azonban a gho-raggokra jellemző önszavakat 

alkalmazták. 

Akárhogy is, a földrengésnek egy fertályóra alatt vége, a karakterek pedig újabb különlegességet 

tapasztalnak magukon: mindegyikükön megjelent egy-egy jel. Ennek a jelnek kinézete és 

elhelyezkedése attól függ, hogy a karakterekhez melyik jel illik legjobban. Ez a KM döntése és az alábbi 

lista segít a meghatározásában. 

 Király. Vezető jellemű karakterek, akik inkább magukban és eszmékben, mint istenekben 

hisznek. Jellemzően lovagok, nemesi harcosok, bárdok tartoznak ide. Jel a jobb kézháton. 

 Fekete-fehér istennő. Jóság és gonoszság egyaránt megvan benne, teremtésre és pusztításra 

egyaránt alkalmazhatja erejét, hatalmát. Jellemzően ellentmondásos istent (Tharr, Sogron, 

Antoh, Arel, Uwel) és egyistenhitet követő papok, paplovagok tartoznak ide és a tűzvarázslók. 

Jel a homlokon. 

 Harcos. Becsület, hűség, tisztesség, szolgálat kapcsolódnak a harcoshoz, no meg a kimagasló 

harci képesség. Tipikusan a harcos, harcművész főkaszt tagjai kötődnek ide. Jel a szív felett, a 

mellkason. 

 Boszorkány. Alapvetően negatív szimbólum, így azoknak jár ki, akiknek kezétől halált, mérget, 

gyilkos varázst remélhetnek ellenségei. A legrosszabb értelemben vett „boszorkány” fogalom. 

Jellemzően gonosz istenek papjai, boszorkányok, boszorkánymesterek, gonosz nekromanták 

jutalma e jel. Jel a bal tenyéren. 

 Varázsló. Bölcs, nagy tudású, kimért karakterek, akik nem feltétlen kell, hogy mágikus 

hatalommal rendelkezzenek, habár általában bírnak ilyesmivel. A tanítás, tanulás vágya az 

egyik legfontosabb tulajdonságuk. Jellemzően sok tudományos képzettséggel rendelkező 

karakterek, „semleges” papok, varázslók tartoznak közéjük, de kaphatja a szimbólumot akár 

harcművész vagy tolvaj, bárd is. Jel mindkét halántékon. 

 Sámán. Tanáccsal és bölcsességgel szolgáló karakterek, akiknek mindig szívesen támogatnak 

másokat, akár tudással, akár harccal, akár mágiával. Tipikusan paplovagok és persze sámánok, 

sámánpapok tartoznak közéjük. Jel a hason. 

 Démon. A démon a rejtett igazságok, ellentmondások szimbóluma, vagyis a feloldhatatlan 

ellentéteket testesíti meg, no meg az utat, a vágyat, függetlenül a következményektől. A 

legtöbb Káosz jellemű karakterre illeszkedhet a szimbólum – nem elvárás, hogy gonosz legyen! 

Jel a bal könyökhajlatban. 

 Remete. A visszahúzódó, nehezen elérhető személyiség megtestesítője, a titkok legnagyobb 

ismerője, de nem azok átadója, megosztója. Jellemzően zárkózott karakterek, harcművészek, 

szerzetesek, csendes varázslók érdemlik ki ezt a jelet. Jel a hátközépen. 

A szimbólum nem tűnik mágikusnak (semmilyen fürkészés alatt sem), nem kötődik hozzá mágia, de 

nem lemosható, nem eltüntethető, Visszaváltoztatás varázslat esetén sem tűnik el, mivel részben a 

lélekhez kötődik. Olyan, mintha mindig is ott lett volna – de az elme feletti erő (a játékos) tudja, hogy 

ez nem igaz. 
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1. RÉSZ: ÁLARCOSBÁL 
A műgyűjtő álarcosbálján bemutatják a gyűjtemény legújabb darabjait, köztük a szobrot is; 

mindegyiken megtalálhatók az ősi szimbólumok. 

Valahogy eltelik az idő koradélutánig, amikor a bál kapuit nyitják majd. Megint csak szabad játékidő vár 

a játékosokra. 

Amennyiben az álarcosbál után érdeklődnének, megtudhatják, hogy a dzsenn kúriában az utóbbi 

néhány napban egy Erion-szerte ismert, a térmágiában szerzett tapasztalatairól neves varázslómester, 

JASSON RETRIANUM volt a leggyakoribb vendég, ráadásul több tanítványával együtt tevékenykedtek. 

Mivel a palota eredetileg is erős mágikus védművekkel rendelkezett, a feladatuk valószínűleg nem 

ezek kialakítása, megerősítése volt. 

Farid kúriája egy valódi dzsad oázist idéz, az épület fala körül szabálytalan alakú vizesárok – egy tavat 

utánoznak ezzel –, ami akkora, hogy néhány kisebb, valóban talpalatnyi szigetecske is helyet kapott 

benne és azokon néhány pálma idézi az Ibarát. Maga az épület jóval Farid erioni érkezése előtt épült 

már, de a műgyűjtő volt az, aki ilyen gyönyörűvé tette. A falak díszítése a legdivatosabb abadanai 

kőcsipkékkel és virágokkal dolgozik, a hagymakupolák hamedi stílusban csak a gerinceikben 

aranyozottak, ezzel pedig a napon csillogó vonalak osztják a kupolákat 6 egyenlő, hófehér szakaszra. A 

falakon és a főépületen belül is tucatjával sorakoznak az őrök; már a falakat is hétpróbás hadzsik 

védelmezik, úgy látszik, akár egy kisebb ostromot is kibírnának. Ezzel együtt a falon belül alamizsnát és 

ételt (datolyakenyeret) osztanak a szegényeknek, így szükség is van a sokat látott őrökre. 

Az épületen belül a fontosabb folyosókat a hadzsiknál is felkészültebb, rókatekintetű harcosok 

(fejvadászok) őrzik vagy zárják el a többiektől, míg a faliszőnyegek és drapériák gazdag varázsjel-

gyűjteményt rejtenek, melyek a legtöbb helyiséget láthatóvá és hallhatóvá teszik Farid udvari 

varázslója számára (kémszem és „kémfül” varázsjelek), aki a zóna varázsjelekkel akár hatni is tud 

ezekre a helyekre; sok helyiségben találhatók térgát varázsjelek is. De nem csak a passzív védekezésre 

helyeztek el jeleket – végrehajtó varázsjelekkel lezárva több különleges, sok esetben halálos varázslat 

vár aktiválásra (ezek kidolgozását a mesélőre bízom, mivel ezekre remélhetőleg nem is lesz szükség). 

A vendégeket, így a karaktereket is mindjárt a külső fal bejáratánál megvizsgálja egy Dzsah-pap 

Jellemérzékeléssel, Asztrál- és Mentálpillantással, majd a főépületbe igazítják a falakon szolgáló 

hadzsik. Nem kötelező lebontaniuk a statikus pajzsokat a kedvéért, a varázslatot egyébként nem 

erősíti; ha nem sikerül a vizsgálat vagy aggasztó eredményt hoz (ezt a Rend, Élet jellemű pap határozza 

meg), a későbbiekben (csapat létszáma x2) fejvadász ügyel a lépéseikre. 

A valódi kihívást mégsem az jelenti majd a karakterek számára a megbízó feladatának teljesítésében, 

hogy magának a palotának milyen a védelme – ez ugyanis nem sokat számít; a bált ugyanis Farid nem 

itt fogja megtartani… 

Az előtérben odalép a karakterekhez egy, személyes igényeik kielégítésére rendelt fayumi 

(rab)szolgalány, IMMA, végigvezeti őket néhány pompásan berendezett, megjelenésében múzeumra 

emlékeztető helyiségen (kiállított fegyverek, drágakövekkel kirakott dísztárgyak, gyönyörű és ősi elf (és 

amund) használati edények a falakon stb.) keresztül az ún. „nagyterembe”. 

A nagyterembe vezető ajtó valójában egy térkapu, mely messzire vezet Erionból; leplezése (15E) a 

legszemfülesebb fejvadászt, legfelkészültebb varázslót is megtévesztheti. A térkapu másik oldalán 

látszólag valóban a nagyterem van – erről nem is varázslat, hanem a térkapu másik oldalán 

berendezett szoba-másolat gondoskodik. Az egyetlen árulkodó jel a huzat hiánya lehet – ehhez sikeres 

Észlelés-próbára van szükség (udvari orkok és khálok kivételével mindenkinek -3-mal) –, viszont ebből 
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térkapura csak a magasmágiában legalább elméletben magas szinten járatosak (Mágiahasználat (Af) 

vagy varázsló kaszt) következtethetnek. Ők viszont számos másik dolgot is ismernek, mely a huzat 

hiányát okozhatja, például kifejezetten ez ellen szolgáló varázsjeleket. 

A térkapu azonban rögtön nyilvánvalóvá válik, amikor az emberek átmennek rajta, a másik oldalon 

ugyanis sokkal kellemesebb hűvös van (ez később kellemetlenné is válhat a jó időhöz szokottaknak, így 

különösen az amundoknak, dzsadoknak, dzsenneknek, tengerparti neveltetésű vagy tősgyökeres erioni 

karaktereknek), a nagyteremből tovább vezető folyosók pedig egyáltalán nem hasonlítanak a dzsenn 

palota korábbi folyosóira, termeire. Díszítésükről, kialakításukról Építészet (Af) mellett már meg lehet 

mondani, hogy északi, toroni vagy erigowi eredetű épületek, (Mf) mellett azt is, hogy ötödkori kyr 

építészeti jeleket viselnek. Akinek Kultúra (toroni, Af) vagy Helyismeret (Toronban bármi, 60%+) is 

társul mindehhez, az azt is tudja, hogy a korai kyr-godorai stílushoz tartozik. 

Ha valamilyen varázzsal próbálnák meghatározni, hogy hol vannak, sikerrel járhatnak – kivéve, ha 

valamilyen közvetlen térmágiát használnának, pl. Teleportot vagy maguk is Térkaput. Helyileg az Ekbir-

sivatag mélyén áll ez a néhány terem…  

Mindjárt a megnyitón kiderül a különleges helyszín oka is, amelyet Farid tart meg ünnepélyesen. 

Akármikor érkezzenek is a karakterek, Farid épp akkor kezdi meg a megnyitót, vagyis a többiek ekkorra 

már mind itt vannak. Legalább tucatnyian vannak itt, de hogy pontosan hány embert és kiket találnak a 

„nagyteremtől” balra található valódi nagyteremben, a mesélőn múlik. Ez leginkább attól függ, hogy 

várhatóan mennyire lesz „szerepjátékos” a csapat, mennyire szeretik a bájolgást, a beszélgetést, 

ismerkedést, csábítást vagy éppen a szerencsejátékot – ezekre ugyanis mindre találnak állati maszkot. 

Ha van a csapat előtörténetében bárki, akit ismernek, keresnek, vagy kapcsolódik hozzájuk, akkor ő, 

vagy annak valakije is itt van. Ha a csapat helybéli (felvette az előnyt is), akkor több embert ismerhet is, 

lehetnek közös ügyeik. 

Akik biztosan jelen vannak és ahogy kinéznek: 

Farid vékony, magas testére méregzöld, aranyozott ujjú és aranygombos köpenyt terített, arcára 

macskamaszkot húzott az álarcosbálra. Mellette néhány lépésre egy vörös köpenyes, sivatagi kutya 

maszkját viselő, szép testű, dzsenn szablyás nő (Farid testőrkapitánya, TARI) és Jasson, a varázsló 

fekete köpenyben, sólyommaszkkal. Minden vendégre jut egy handzsáros, kékesszürke köpenyes, 

quvaka-maszkos hadzsi (maszkjaikat varázsjelek segítségével teljesen átlátszóvá tették belülről, így 

nem sújtják őket levonások), akik nem kapcsolódnak be az eseményekbe, csak ha szükséges. A 

szolgálólányok és fiúk majd’ annyian vannak, mint a vendégek és porszürke köpenyt viselnek 

egérmaszkkal. Van továbbá egy ezüstöt köpenyt viselő, hollóarcot viselő nő, ALINA, aki a szoborra 

igényt tartó, később érkező riválisok első képviselője. Táblázatot róluk illetve a helyiség alaprajzát lásd 

a mellékletben. 

Farid előtt letakarva egy bordó selyemlepellel a megbízó által emlegetett khál-nagyságú valami, 

mellette két kis asztalon letakarva egy-egy újabb műtárgy. 

Beszédében Farid üdvözöl mindenkit, aki elfogadta a meghívását, de senkit nem mutat be 

személyesen – ez az álarcosbál szépsége. Elmondja, hogy mindenkit csak addig marasztal, amíg 

szívesen maradnak, de addig mindenről szeretne gondoskodni, ezért apró csipegetnivaló étel és hűs 

ital ugyanúgy hozzáférhető a vendégeknek, mint az emeleti helyiségben berendezett pihenő-

párnaszoba, ahol még az öltözet viselete sem kötelező. 
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Bemutatja viszont világhírű gyűjteményének új darabjait (eközben néhány egérmaszkos szolgáló 

felfedi azokat) az alábbi sorrendben: 

 egy ősi, teljesen biztonságos, drágaköves, ezüstmarkolatú tőr Avida Dolor (Orwella) jelével, 

amely a kyr korban egy áruló godorai anyrhoz tartozhatott és az Elátkozott Vidéken bukkantak 

rá ügynökei 

 (a karakterek által megszerzett) crantai vagy még régebbi játéktábla a hozzá tartozó tíz 

figurával a Riegoyból, ami Aired herceg, … város uralkodójának hatalmát biztosította 

különleges erejének köszönhetően 

 egy régi, ősi aquir bestia kőbe vésett szobra, mely itt várt új tulajdonosára, s melyet képtelen 

volt elmozdítani hagyományos és mágikus módszerekkel egyaránt s melyre a helyi, ekbir-

sivatagi nomádok mendemondáin keresztül talált meg 

Elmondja továbbá, hogy tehát a jelenlegi bál nem csak a műkincseket, de az új műtermet is bemutatja, 

hiszen a szobor miatt Jasson, varázslója segítségével átköltözteti ide teljes gyűjteményét. Biztonsági és 

tárlati szempontból egyaránt előnyösebb lesz itt, mondja. Ezután mindenkinek jó szórakozást és 

ismerkedést kíván, majd intésére egy három főből álló egérmaszkos társaság zenélni kezd. 

A szoborba zárt bestia formájában ráismernek az álmaik szörnyetegére, de semmiféle varázst nem 

érzékelnek a szoborról (hatalomszóval lett átváltoztatva). A tárgyak mindegyike visel olyan jeleket, 

többet is, amelyeket a karakterek az álmaikban vagy egymáson láttak. A tőrön a boszorkány és az 

istennő jele, a szobron a király és a remete szimbóluma, a táblán pedig minden egyes jel megtalálható. 

Amikor a karakterek közel mennek azokhoz a jelekhez, amiket ők is viselnek, távoli, éteri susmorgást 

hallanak, mintha a szél beszélne nekik – vagy mintha az álmaikban hallott igéket hallanák újra. 

 

Hőseink valahogyan teljesítik a megbízó feladatát is. 

A karakterekre bízhatjuk, hogy megoldják a helyzetet és lehozzák a megbízót; direkt ne akadályozzuk a 

tervüket, de szenvedjenek meg vele. Farid meglehetősen intelligens, Tari és Jasson pedig szintén érti a 

dolgát… 

Ha térmágiával próbálkoznak... A teleport és árnyékajtó és társai működnek, csak éppen tércsapdához 

vezetnek. A tércsapda (7E) egy titkos ajtó mögött van elhelyezve, melyet a térképen is jelöltünk. A 

csapdára három oldalról Mentálszimbólumok lesnek, melyek 40-60E-vel próbálják megbénítani az 

érkezőket. A tércsapda működéséről Jasson is azonnal tudomást szerez, kémszemmel ellenőrzi az 

érkezőket és szükség esetén Természetes Anyagok Mágiájával izolálja átmenetileg az érkezőket (ha a 

szimbólum nem lenne elegendő, méreggel (7. szintű, ájulást vagy rosszullétet okoz, gyors hatású, lassú 

lefolyású légiméreg) árasztja el a helyet), hogy aztán a bál után elbeszélgessenek velük. 

Ha be tudják hozni a megbízót, senki nem kérdezi meg az illetőt, hogy mit csinál itt – amennyiben van 

rajta maszk és köpeny. Ha nem tudják, kapnak még rá lehetőséget… 
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A tárgyakra másoknak is igénye van, de a kalandozók megakadályozzák ezeket. 

Farid mintegy két-három óra múlva távozik, a társaságot azonban jó kezekben hagyja (Jasson és Tari 

maradnak). Amikor Jasson is épp távol van, akkor érkezik a tércsapdán keresztül egy másik csapat; ők a 

karakterek riválisai, akik a riegoyi táblához szeretnének eljutni, azt kivinni innen. 

Alina figyelte, hogy mikor van a legjobb esélye a rajtaütésnek, és mikor sem a házigazda, sem a 

varázsló nincs jelen, szól a csapattársainak. Ők a nő köpenyének belső oldalán lévő térkapu varázsjelet 

használva szerettek volna érkezni, de a tércsapda befogja őket. 

Alina közben hátbaszúrás segítségével semlegesíti Tarit, majd eltűnteti őt a rengeteg dzsad függöny és 

lobogó között; ezt olyankor és úgy teszi, hogy a karakterek semmiképp ne láthassák és ne vegyék 

észre. 

A tércsapda szimbólumai nem ártanak az érkezőknek, akik az első kör döbbenete után semlegesítik a 

kémszemet, a zónát és a tércsapdát is, így Jasson lépéshátrányba kerül és testében is vissza kell jönnie 

a bálra, ha segíteni akar. 

Alina Tari semlegesítése után azonban őt is kiiktatja, mert a varázsló a tolvajra nem gyanakszik, így 

belépése után szinte rögtön megérezheti a tőrt a bordái között. Ezután Alina a térkapu varázsjeleit töri 

meg, miközben társai megtalálják a titkos ajtót és kinyitják azt. Legkésőbb ezt viszont már mindenképp 

vegyék észre a karakterek, így amikor az érkező csapat a titkos ajtót kinyitva hívatlanul belép a bálba, 

már felkészülten fogadhatják őket. 

Miután a csapat semlegesíti az érkezőket, felmerül a kérdés, hogy miként juthatnak ki, a térkapu 

ugyanis Alina jóvoltából valószínűleg használhatatlan. Szintén elgondolkozhatnak rajta, hogy ki 

küldhette a riválisokat… 

Ami a megbízójukat illeti, a baraadi kalmárpátriárka szerette volna begyűjteni a riegoyi táblát saját 

céljaira, miután hallott az előző tulajdonos sorsáról és hatalmáról. Úgy gondolta, a tábla erejével 

véglegesen elrendezheti a Baraad-szigetek politikai helyzetét a Toron-Abaszisz-Caedon háromszögben. 

Egy aszisz és egy erioni közbenjárón és egy helyi felhajtón keresztül jutott el a másik 

kalandozócsapathoz, akik fogékonynak bizonyultak egy ilyen bevetésre, így a riválisok nem is tudták, 

hogy pontosan kinek dolgoztak. 

A kijutást illetően a csapatra bízzuk a megoldást, bízunk benne, hogy nem fognak csalódást okozni. 

Amennyiben esetleg ki akarnának menni a sivatag felszínére, rossz hírünk van számukra – a műterem 

kialakításakor Tarik teljesen beomlasztotta majd TAM segítségével el is tüntette a kijáratot. 

A kijutást nem könnyítik meg a bál további vendégei, akik akár meg is sérülhettek a kalandozók 

összecsapásában. Klasszikus pánik-helyzet, célszerű nyomatékosítani a karaktereknek, hogy itt csak ők 

tudnak higgadtak maradni, profin kezelni a gondot, csak ők a kalandozók, akik itt vannak néhány 

leütött/halott támadóval (és számos halott hadzsival és sérültekkel)… Lehet (legyen!) sírás, 

rimánkodás, dühös kiabálás, kiafaszagyerek választás és amit a katasztrófafilmekből még ismerünk  

Legkésőbb egy órával az események után Farid másik varázslója nyit egy térkaput és a dzsenn testőrei 

gyűrűjében, fejvadászokkal és több varázslóval visszajön; reméljük, nem kell megvárniuk mindezt a 

karaktereknek és maguktól találnak valamilyen visszautat. 

Farid viszont meghallgat mindenkit, majd megismervén a karakterek újabb érdemeit, hálából 

engedélyezi számukra, hogy megbízójuknak megmutassák a szobrot, így ha eddig maguktól nem 

hozták be, most behívhatják hagyományos módon is, ha pedig sikerrel becsempészték, úgy gond 

nélkül felfedhetik magukat. 
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2. RÉSZ: EMBERSZOBROK 

A szoborról kiderül, hogy egy átváltoztatott halandó teste, a megbízó pedig szeretné visszaváltoztatni; 

ha meggyőzték a műgyűjtőt, a test visszaváltozik. 

A megbízó, miután tudálékosan megvizsgálja a bazaltszobrot, majd elmond egy ismeretlen varázslatot 

tekercsből, izgatottan állapítja meg, hogy ez bizony egy átváltoztatott teremtmény, akinek börtönét 

megszüntetve a test további vizsgálatoknak volna alávethető. Sajnos azonban a börtön teljesen 

hagyományos kőnek látszik, egyáltalán nem mágikus, holott a mágia nem hat rá. A megbízó viszont 

készült valami ilyesmire, így rendelkezik egy „oldószerrel”, amit főhadiszállásán tart és ami képes lenne 

visszaváltoztatni a szobrot. Ez pedig nem más, mint a riegoyi játéktábla figuráinak megfelelő helyzetbe 

hozása és néhány crantai szó elmondása... 

Alapesetben Farid hallani sem akar erről a nevetséges ötletről, hiszen az ő műtárgyairól (és nem holmi 

használati eszközökről) van szó, melyet hatalmas erőforrások felhasználásával szerzett meg. A 

karakterek feladata, hogy valahogyan meggyőzzék. 

A következők szerint lehet megváltoztatni a dzsenn véleményét (a várható eredményesség és a 

befektetett energia szerinti legeredményesebbtől a legkevésbé hatékony módszerig): 

- logikára építeni: a formális logika szabályait kihasználva meggyőzni, hogy valójában a 

gyűjteménye nem lesz ettől kevesebb, hiszen a vizsgálat után egy ősi lény tetemét tarthatja 

majd gyűjteményében, ami jóval izgalmasabb, mint egy kőszobor 

- kíváncsiságra építeni: ő is megtudhatja, valójában mit szerzett meg és ki tudja, később hányan 

próbálkoznak még meg azzal, mint most a másik csapat 

- büszkeségre építeni: elmagyarázni neki, hogy a műtárgy helyett milyen más tollakkal is 

ékeskedhet meglévő többi tárgya mellett, ha segít a karakterek megbízóinak és hozzájárul egy 

óidőkkel kapcsolatot kutatáshoz 

- családra építeni: elrabolni a feleségei közül egyet és zsarolni 

- pénzre építeni: főleg műtárgyak érdeklik, vagyona akár a sivatag szemcséi 

- pusztításra építeni: szobor megsemmisítését kilátásba helyezni, annál csak jobb lehet, ha 

együttműködik 

További megoldások lehetnek: 

- tolvaj módszer: nem meggyőzni a dzsennt, viszont később visszatérni és beállítani a táblát 

megfelelő állásba a tudta nélkül 

- barbár módszer: lemészárolni mindenkit itt helyben és lerendezni a szobor sorsát is 

 

Ha Farid beleegyezik, a visszaváltoztatást máris meg lehet ejteni, ha ellenkezik, úgy a karakterek 

később is visszatérhetnek – ekkor azonban már nincs meghívásuk. Nem mellesleg a megbízó bizalma is 

némileg csappan a karakterek elhivatottságában, ami, különösen gonoszabb kultúrából származó 

megbízónál akár problémát is okozhat… 
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Ekkor derül ki a megbízóról, hogy magával hozta az ansinatis lelkét, aki boldogan veszi birtokba régi 

testét, majd némi pusztítást követően eltűnik. 

A forgatókönyv szerint viszont előbb-utóbb csak sikerül megfelelő állásba helyezni a játéktábla figuráit 

és közép-crantai nyelven elmondani a következő igéket: 

Legyen hússá, mi kő volt, éljen újra, mi megkövült, 

Legyen kővé, mi hús volt s a volt csonthüvely megürül. 

 

Az Ősi nyelv (crantai) (Mf) segítségével anélkül is elmondható az ige, hogy közös nyelven kívül 

másképp ismernék a szavakat – de legalább Ősi nyelv (Af) kell hozzá, hogy a crantai szavakat 

megfelelően ki tudják ejteni még úgy is, ha esetleg eredetileg hallották a forrásszöveget. 

Mivel alaphelyzetben a megbízó olvassa fel az igét, ez nem okozhat gondot – ha viszont Farid 

meggyőzése helyett később térnek vissza, lehet, hogy nekik kell majd elmondani a szavakat. 

Amint a szavak elhangoznak, mindazok, akik a pincében nem viselnek egyet az ősi szimbólumok közül, 

vagyis a karaktereken kívül mindenki a föld rabjává válik: egy pillanatra megremeg a pinceterem és a 

föld és plafon kőoszlopokban áll össze, elnyelve a szerencsétleneket. Alig egy fél perc alatt átalakul az 

egész helyiség; a közepén a Mos-quin teste, körben a jelenlévők kőoszlopai és a karakterek valamerre 

a közelben. 

Az új szobrokról sajnos ugyanaz mondható el, mint a korábbi bazaltbörtönbe zárt aquirról: nem 

mágikus az állapotuk, de nem hat rájuk a mágia. 

A karakterek (25-Akaraterő) körig teljesen letaglózva bámulnak, a testük azon pontja, ahol a 

szimbólumot viselik, valósággal izzik, lüktet, húzza, de mégis megköti őket. Ezalatt csak az 

önvédelemre és érzékelésre képesek, támadólag harcolni, mágiát vagy pszit használni nem. 

Viszont ha valamelyik karakternek a következő fél perc alatt esetleg van épp felnyitott Harmadik 

Szeme (Asztrál- vagy Mentálszem ill. Auraolvasás vagy Harmadik szem (Hatodik érzék) diszciplína, 

Asztrál- vagy Mentálpillantás papi varázslat) az megpillanthatja a megbízó oszlopának mellkasából 

kitörő fényes-torz lelket, ami villámgyorsan suhan volt porhüvelyébe – az aquir sáskaszörnybe. 

 

A Mos-quin körbefordul néhányszor, majd a karakterek felé mintha pukedlizne egyet; 

ropogva-sercegve meghajol, majd szavaival hasadékot nyit a valóságon és eltűnik (Teleport varázslat, 1 

szegmens alatt létrehozhatja, l. Bestiárium). 

Ha a karakterek közül valaki ekkorra már ura lenne cselekedeteinek és testének, megpróbálhat 

kommunikálni a bestiával (telepátiára reagál), vagy rá is támadhat. A mos-quin nem próbálja meg 

elpusztítani a karaktereket mert egyrészt nem áll készen a harcra, másrészt inkább lehetőséget lát 

bennük (hiszen maguk is viselik a szimbólumot), de megvédi magát, ha a szükség úgy hozza. 

Telepatikus üzenetekre csak annyit válaszol: 

Nem most és nem itt. Keressetek meg és megmutatom a sorsotokat, kiválasztottak 
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Mivel a karakterekben nem tesz kárt, így azok a nyomába eredhetnek – az álmaik megmutatják nekik, 

hogy hová kell menniük. 

A mos-quin távozása után még lehet néhány kellemetlen pillanatuk, amikor például 

- Farid hátrahagyottjainak – feleségeinek, gyermekeinek – kell elmondaniuk, hogy mi történt 

- a megbízó nyomában járó ügynökök (egy rivális politikai/mágikus hatalom néhány, 

alapesetben békés követei, akik a megbízót keresik a benne rejtőző ansinatis-lélek miatt) 

tesznek fel kérdéseket a megbízóval kapcsolatban a Farid-palotából való távozásuk után 

legfeljebb néhány órával 

- bármilyen szociális kihívást jelentő további helyzetben, amelyet a mesélő gördít eléjük a 

játékidő és a csapat karaktereinek, előtörténetének ismeretében 

 

Annyi bizonyos, hogy az erioni források kihasználásával (különféle tudást felhalmozó intézmények 

(könyvtár, egyetem, inkvizíció, templomok, varázslók stb. bevonásával) megtudhatják, hogy hol 

található a hely, ami az álmaikban is szerepelt, ahol az aquirral összecsaptak. Egyfajta bizonyosság is 

elönti őket, mikor azonosítják a helyet, mintha csak valami fölöttes erő is azt akarná, hogy oda 

menjenek. 

A vízesés és a mögötte rejtőző barlang a Fendor-tengertől északra elterülő Ziron-hegységben található. 

A zuhatag két oldalán lévő, ősi, vaskos oszlopokról és a lépcsőzetesen aláhulló vízről, a mögötte lévő, 

különös teremtmények rejtekhelyeként szolgáló helyről több úti beszámolóban (és a hangulatkeltőben 

is) olvashatnak. 
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3. RÉSZ: JELEK PRÓBÁJA 

A vízesés mögött már várja őket a szörnyeteg, hogy a szimbólumokról meséljen és hatalmat kínáljon a 

karaktereknek…  

Az Erionból a vízeséshez vezető út viszontagságai nem képezik részét jelen kerettörténetünknek, de ha 

igény mutatkozik rá a csapat részéről, ne hagyd ki a lehetőséget . 

A vízesés mögötti barlangban találnak egy hosszú, labilis függőhidat, aminek mentén kisebb-nagyobb 

ösvényeken apró sziklakamrákhoz lehet eljutni, ahol különböző kincsek várakoznak csendben, hogy 

visszakerüljenek a világba. Akárkik is halmozták itt fel vagyonukat, az itteni pénzből és értéktárgyakból 

vígan élhetnek az örökkévalóságig. De legalábbis halálukig… Több ilyen pénzes zacskó mellett ugyanis 

elmorzsolódott maradványokra lelhetnek – a mos-quin érkezésekor mindenkit megölt (ahogy a 

hangulatkeltőben is írtuk). 

Az egész komplexum közepén egy biztonságos, csak kissé csúszós-labilis, a sziklák között beszűrődő 

napfénytől homályosan megvilágított sziklasziget található, ez szerepelt a kaland kezdetén a 

karakterek álmaiban is. A mos-quin vár rájuk, igaz, egy jóval könnyebben befogadható, a karakterekhez 

hasonlító alakban, körülötte a falakon a 8 szimbólum. 

Hatalmat kínál nekik, amivel soha nem rendelkeznének, ha nem hajtják végre vele együtt a szertartást. 

Apoteózist, félisteni erőt, amivel bármire képesek lehetnek, bármit megtehetnek és senki nem lehet, 

aki megállítsa őket. 

 

…hogy mit kezdenek mindezzel, csak rajtuk múlik. 

A karaktereken múlik, hogyan döntenek – de legyen nehéz a döntés. A mos-quin különösen intelligens 

faj, jól érvel és mágiával is alátámaszthatja szavait. Próbál a karakterek jellemére hatni (nagyjából fel 

tudja azt mérni a szimbólumok alapján), az emlékeikre, amelyeket addigra megismerhetett, az 

álmaikra, amelyeket ő okozhatott. Minden attól függ, mennyi időbe telt a karaktereknek ide jutni… 

Ha megtagadják a mos-quin ajánlatát, a küzdelem gigászi lesz – a bestia hatalomszavai ugyanis NEM 

hatnak a karakterekre: a szimbólumok viselői egymásra nem hathatnak a hatalom eszközeivel, vagyis 

mágiával és hatalomszóvla! De ezt az aquir is jól tudja, így, ha a karakterek időt hagytak neki (mondjuk 

legalább 1-2 hetet), akkor a Fendor vidékén Néma Vicsorgók néven ismert szellem-szolgákkal együtt 

támad rájuk, miközben ő mágiával védi magát. 

Ha viszont elfogadják az ajánlatát és végrehajtják a szertartást (a vérükben érzik a mozdulatokat és a 

szavakat, miközben remeg körülöttük a barlang)… úgy a szimbólumok feljogosítják őket arra, hogy 

hatalomszavakat használjanak, anélkül, hogy oddal vagy az életerejükkel kellene fizetniük érte. Amit 

kimondanak, megvalósul. Rengeteg jót és szörnyű gonoszat is okozhatnak az erejükkel – de még 

biztosabb, hogy rengeteg ellenséget és hívet szerezhetnek maguknak. 

A kaland ugyan ott ér véget, hogy a hatalom az övék vagy ott, hogy véglegesen megtagadják azt – de 

az epilógusban érdemes lehet röviden vázolni egy utat ezeknek az újdonsült félisteneknek… 
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MELLÉKLETEK 

SZIMBÓLUMOK 

RIEGOYI JÁTÉK 
A szimbólumok szűk körben ismertek Yneven jelenleg is. Ennek alapjául egy, a riegoyi környéken 

régóta népszerű, de mostanában elfeledett, népi táblás játék szolgál, melyről senki nem tudja, honnan 

és miből is ered. 

Maga a népi játék önmagában logikai készséget és előrelátást követelt meg a játékosoktól. A táblára 

egy kiválasztott bábukörből meghatároztak bizonyos számú bábut, melyek külön-külön mind más 

irányba mozoghattak, léphettek és különféle más bábukkal álltak hierarchikus viszonyban. A szabályok 

alapvetően egyszerűek, mivel minden bábu megfelelő módon léphet, bizonyos más bábukat nem 

érinthet, másokat pedig mindig üthet és a köztük lévő hierarchia határozza meg a lépéseik egymás 

utáni sorrendjét is. 

A játékot nem ellenfél ellen játsszák, hanem az eleve felállított táblán végiglépik a bábuk szabályos 

lépéseit. A kihívó kiválasztja a bábukat, majd a kihívott, előre meghatározott gondolkodási idő után, 

elhelyezi a bábukat a táblán. A nézők ellenőrzésével a kihívó és kihívott együtt végiglépik a játékot a 

bábuk hierarchiájának megfelelően, s a végén cél, hogy minél több, minél erősebb bábu maradjon a 

táblán. 

Akár a sakkot, ezt is lehet egyénileg játszani, hiszen ha a játékos magának választja vagy véletlen-

szerűen határozza meg a bábuk körét, szintén logikai helyzetet teremthet. 

LEGENDA 
A riegoyi legendárium szerint ezen játék mestereit sorsmestereknek is nevezték, mivel a játéknak 

sorsformáló szerepet tulajdonítottak. Ezt a legendát a karakterek ismerhetik Helyismeret (népi) Mf 

illetve Legendaismeret Mf birtokában – vagy, próbadobásért cserébe ismerhetik kisebb fokok 

birtokában (Int -3 minden hiányzó fokozat után), de a kettő közül az egyiket Mesterfokon kell 

ismerniük. Így eszükbe is juthat a játék annak szimbólumainak vagy a táblának megpillantásakor. 

Az ismert történet szerint a játékban jártas, azt kiválóan ismerő és játszani képes sorsmesterek mások 

sorsátmegpillanthatták, a hatalmasabbak pedig akár formálhatták is a megfelelő tudás (és mágikus 

tábla) birtokában. 

Nos, mint fentebb kiderült, a legenda igaz. A játék ősi, tiszta alapja, hasonlóan a kyr sakkhoz 

egyébként, a Sorsmágiával áll szoros kapcsolatban. A bábokkal hasonlóság és szimpátia alapján 

kapcsolatban álló személyek tettei a tábla szimbolikus gyűjtőjében egyre halmozzák a mágikus erőt, 

azaz voltaképpen a bábu-karakterek személyei varázserőt halmoznak fel, melyet a bábuk csúcsán álló 

Király figura képes felhasználni egy előre meghatározott szertartáshoz. 

A felhalmozott energia elégséges akár egy apoteózishoz, azaz isteni hatalomra emelkedéshez is; ez 

esetben a Király figurából egy, a környékre komoly befolyással bíró kisisten válhat.  
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ALKÍMIA 
Mivel a szimbólumok, amelyeket a játék használ, az alkímia szerinti formákat vesznek alapul, ezen 

ismeretek segíthetnek a karakterek számára rájönni a szimbólumok nyitjára. 

Alkímia Mf birtokában a karakterek megismerhetnek fontos igazságokat a jelekkel kapcsolatban, 

például, hogy általában mit szimbolizálnak, milyen szerepük van, vagyis azt, amit a kaland során a 

szimbólumok hordozóiról elmondtunk. 

SZIMBÓLUMOK 
 

 

  



 

IX. Mentálcsavar Tábor Jelek Próbája 18 

ÁLARCOSBÁL 

VENDÉGEK TÁBLÁZATA 

Név Maszk Köpeny Megjegyzés 

Farid macska méregzöld házigazda 

Tari sivatagi kutya vörös testőrparancsnok, dzsenn szablya 

Jasson sólyom fekete varázsló, térmágia 

Alina holló ezüst tolvaj, rivális csapatból, szobor miatt 

hadzsik quvaka kékesszürke  

szolgálók egér szürke  

    

    

    

    

    

 

FARID MŰTERMÉNEK ALAPRAJZA 

   

 Alaprajz játékosoknak Felső szint alaprajza Titkos helyiség jelölve 
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FÖLDRAJZI HELYEK 

EKBIR-SIVATAG 
(GáspárAndrás fórma nyomán) 

Észak-Ynev legnagyobb kiterjedésű sós martja; nagysága meghaladja a Nament- és a Himanosivatag 

együttes méretét. Nyugattól délig az óceán hullámai övezik, északon magas-, keleten áthatolhatatlan 

erdőséggel borított röghegységek választják el a kontinens többi részétől. A Vinisila-hátság termékeny 

földjeivel csupán egy hetven mérföld széles kapu, az úgynevezett Tiane-folyosó köti össze, az ezen át 

délnyugatnak hömpölygő vizek azonban sosem érik el a Nyugati-óceánt: a parttól félezer mérföldnyire 

végképp elnyeli őket a vidéket uraló homok. 

A földnyelv majd’ kétezer mérföld hosszan nyúlik el észak-déli irányban, legnagyobb szélessége 

ezerháromszáz mérföld. Északkeletről délnyugat felé erősen lejt, tengerszint feletti magasságának 

átlaga százötven láb. Homokdűnéi ezredévek óta hullámzanak és fodrozódnak az uralkodó szelek 

szeszélye szerint – az özönvizet idézik, mely a hatodkori kataklizmák nyomán borította el e tájat, és 

visszahúzódva a hajdanvolt erdőségek maradványaival együtt a termőtalajt is magával ragadta. 

A földnyelv éghajlata szélsőséges. Az évi csapadékmennyiség a part mentén alig 20 milliméter, a belső 

területeken ennél is kevesebb hull. Az év nagy részében felhő sincs az égen, zavartalanul és gyilkos 

erővel tűz a nap. A világos felszín jól visszaveri a sugárzást; hajnaltól alkonyatig szinte vakít a homok. 

A Tiane-folyosó gyorsan szűkülő zöld sávjában, melyet az Araagan (Fuldokló folyam) táplál, ősi 

szórványnépek, csarkalik, kailunok és szrídzsek élnek, a part mentén tanyázó leguroknak a sópárlás és 

a halászat biztosít szerény megélhetést. A folyosó legdélnyugatibb oázisai és a mart pereme közt 

nomadizáló törzsek rabszolgakereskedelemmel és hajóroncs-fosztogatással egészítik ki jövedelmüket. 

Magaskultúrákról a területen az ötödkor óta nem beszélhetünk. 
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FENDOR-VIDÉK 
(Szürkecsuklyás Testvériség: Északfölde nyomán) 

A Lorn hosszú futása végeztével meglassúdik, míg maga építette töltései között eléri a földrész 

legnagyobb édesvíz tavát. A Fendor-tenger széltében és hosszában kétszer is elnyelhetné Haonwellt, 

ám viszonylag sekély, ezért déli és keleti partvidékét száz mérföldekre elnyúló nádtenger övezi. A 

beláthatatlan messzeségbe vesz víztükröt zsombékos szigetek és magasabb szárazulatok tarkítják, 

melyeken ősi építmények roskadoznak. 

Az északi partvidék ettől gyökeresen eltérő képet mutat; a Ziron-hegység bükkerdei egészen a part 

menti dombokig húzódnak. A kanyargó partot és a hajdani kyr országút vonalát követi a Nyugati Út, 

miközben számos halászfalun és apró törzsi államon halad keresztül. Kyria korában ezen az enyhe 

éghajlatú vidéken – a Tavasz és Ősz Honában, ahogy nevezték – Adwilron és Giffitha tartományok 

előkelőségeinek nyaralói álltak. A klíma valóban óceáni jellegű; nyugat felé tartva mind bőségesebb a 

csapadék, és a tél sem olyan zord, mint a Ziron-hegység északi oldalán. Ma mégis ritka látvány a 

fehérlő vitorla a Fendor-tenger tükrén. 

Az északi partvidék lakossága a Hetedkor első felében viszonylag gyorsan nőtt, de a P.sz. III. század 

járványai nemcsak hogy kiirtották a helybeliek felét, hanem az újabb betelepülőket is távol tartották. 

 

 

 

Az utóbbi évtizedekben a Néma Vicsorgók néven hírhedtté vált lények tizedelik az itt élőket. A Néma 

Vicsorgók szürkületkor megjelenő, ködből és párából anyagszerűvé sűrűsödő entitások, amelyek ellen 

haszontalan az acél és az óvó fohász. Eltorzult emberalakot formáznak; anyagtalan érintésükkel 

nyöszörgő ronccsá alázzák az életerős férfiakat, és magukkal ragadják a gyengébbek – aggok és 

gyermekek – lelkét. Egész halászfalvak néptelenedtek már el miattuk, de mind ez idáig senki sem 

sietett a tómellék lakóinak segítségére. 



 

IX. Mentálcsavar Tábor Jelek Próbája 21 

NJK-K LEÍRÁSA 

ÁLARCOSBÁL 
Farid al Sa’hia, dzsenn, kaszt nélkül, sok pénzzel, magas Intelligenciával 

Tari, 14. szintű kardművész (dzsenn szablyával) 

Farid harcos-testőrei (hadzsik), 4-6. szintű harcosok 

Farid fejvadászai, 6-8. szintű fejvadászok 

Alina, 10. szintű tolvaj 

Rivális csapat tagjai lásd egy másik versenyre nevező csapatot 

Jasson 
13. szintű varázsló saját varázslóiskolája képviseletében (Térmágia) 

Hosszú lapockáig érő fekete haját hátul kettő helyen összefogva hordja. Mindig alaposan borotvált, félelf-szerűen 

nyúlánk arcot visel. Meglehetősen magas de egy csontváznál is véznább – majd’ 2 láv magasságához alig 55 font 

súly társul (felszereléssel együtt). Komor, mélyen ülő tekintete van, mmely könnyen megenyhíthető. Megfontolt, 

körültekintő, alapos, engedelmes, kegyetlen, határozott, békés. 

fizikai tulajdonságai, harcértékei elhanyagolhatók; Sz 14 Int 18 Ak 16 Asz 14 Ész 17 

Ѱp 85+25 (lapis lazuli) Mp 130 

Nem ismeri a Nekromanciát és az Asztrálmágiát, nem mélyedt el az Elemi mágiában és a Mentálmágiában sem 

(kétszeres varázslási idő), a TAM, a Tér- és Szimpatikus mágia viszont specialitásai, ezen varázslatai +13E-vel 

jönnek létre. 

Varázsbotként csak egy tekervényes mintákkal díszített, barna lakkozott sétapálcát hord, melynek végét 

csodálatos rubintkő ékíti (33 karát). Maszkja alatt fejpántot is visel, ebben lapis lazuli köves medál (25 karát). 

JELEK PRÓBÁJA 
Xsirr’khakkran 
mos-quin 

Nagy mágikus hatalommal bíró, ragacsos váladékot izzadó, ember nagyságú sáska. Két hátsó lábán jár, első 

kettővel egyszerűbb mozdulatokra képes. 

Ké 55 Té 80 Vé 130 Cé 0 Ép 18 Fp 75 Pszi – AME/MME 110 Mp 100 (körönként 10 visszatér) 

Aquir nemes nyelven beszél (Hatalomszavak), boszorkánymesteri és varázslói mágia, mozaikként tetszőlegesen 

kombinálható 

Néma Vicsorgók 
hatysák az illúzió képessége nélkül 

A Néma Vicsorgók szürkületkor megjelenő, ködből és párából anyagszerűvé sűrűsödő entitások, amelyek ellen 

haszontalan az acél és az óvó fohász. Eltorzult emberalakot formáznak; anyagtalan érintésükkel nyöszörgő 

ronccsá alázzák az életerős férfiakat, és magukkal ragadják a gyengébbek – aggok és gyermekek – lelkét. 

Ké 32-52 Té 95-145 Vé 80-120 (túlütés) T/k 1 Sebzés 1k10 Ép 35 

Teste légies, csak mágikus fegyverrel lehet megsebezni. Mivel élőholt, túlütésre van szükség. Életerőszívásának 

hatásai: áldozat amnéziás lesz, 1k6 nap kiesik; örökre elveszít 1k3 max Ép-t és Fp-t, plusz 1-1 pontot 

Egészségéből és Szépségéből, mely mágiával sem visszanyerhető. Mint életerőszívás, az elorzott életerőt 

gyógyulásra használhatja fel. 


