
 

 

 
 

A negyedik birodalom 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

6-8 Tsz-ű karaktereknek. 
Ez inkább csak egy kalandmag, 

kivonatokat fogok leírni egy készülő 
modulból. A modul maga az elmúlt 4 
évben már többször is lemesélésre 
került, most kezdtem nemrég 
összefoglalni. Több csapat játszotta 
végig több-kevesebb sikerrel. Átlagban 
5-6 játékülés kellett a lejátszásához, 
alkalmanként 8-10 óra. 

  
Tovább csak mesélőknek... 

A kezdetek... 
Valaha rég, jó húszezer 

esztendeje hatalmas hajóhad futott be a 
Riegoy-öbölbe. Calowynrol jöttek. 
Építőik sokkal fejlettebb kultúrát 
képviseltek, mint az Ynev északi 
részén elszórtan élő őslakók. A hajók 
számtalan harcost hoztak magukkal, 
akik hamarosan megszállták e területet 
egészen a Sheral-hegységig.  

  Az őslakók (a Crantai királyság 
lakói) elkeseredetten küzdöttek, de alig 
néhány év lefolyása alatt teljes 
vereséget szenvedtek, s kénytelenek 
voltak alávetni magukat a kyrek 
akaratának. Vérükből új birodalom 
született. A Kyr Birodalom virágzását 
semmi sem zavarta, úgy tűnt Kyria az 
örökkévalóságig fennmarad.  

 Mintegy hatezer évvel ezelőtt 
Orwella megszegte az Ősi Egyezményt 
és székhelyét az Elsődleges Anyagi 
Síkra tette át. Fellángolt a háború,  

mely csaknem ötszáz éven át tombolt a 
Birodalom minden energiáját és 
tartalékát felemésztve. Az egyik 
tartomány - Toron- hatalmasainak 
lázadása csak tovább tetőzte a bajt, 
melynek következményeként a Kyr 
Birodalom elbukott.  

Évszázadok kellettek, míg az 
áruló tartomány Hatalmasai 
leszármazottainak sikerült új 
birodalmat építeniük Kyria romjain, 
visszasírva az aranykor jólétét.  

Megteremtették a Ryeki Démon 
Császárságot, mely sajátos 
módszereivel a Birodalom 
restaurációjára törekedett. A mágia 
hatalmával démonokat idéztek meg, 
majd e külső létsíkról származó 
lényeket a szolgálatukra vették rá 
olykor igéretekkel, máskor pedig 
erővel kényszerítve.  

Nem kellett csupán két évszázad, 
s a Ryeki Démon-Császárság hatalma 
teljében ragyogott, készen arra, hogy 
Észak-Ynevet visszafoglalja a 
Káosztól, s a barbárságba süllyedt 
népeit egyesítse az új Kyr Birodalom 
fennhatósága alatt. A Császársághoz 
tartozott a Quiron-tenger északi 
partsávja és a tengertől délre eső 
területek nagy része is. Úgy tűnt, egyre 
gyorsuló terjeszkedésének semmi sem 
tud ellenállni, urai álmukban sem 
gondolták volna, hogy a Dawa 
Birodalom feltartóztathatja őket. 

Háború-háborút követett, 
váltakozó sikerrel, míg P.e. hetedik  
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században a két hatalom felmorzsolta egymás erőit, 
és részekre szakadt. A Démon-Császárság sem 
vészelte át bukását könnyebben, mint ellenfele, 
területének egy kis darabját is csak 870 év alatt 
sikerült újra egyesíteni: a Toroni Birodalom 
P.sz.170-től számítja hatalmát. Toronnak közel 
három évszázadra volt szüksége, hogy intrikákkal, 
de olykor-olykor erővel békét teremtsen a Quiron-
tenger partján. Kénytelen volt megtenni, hisz terveit 
nem adta fel, s urai még mindig a Kyr Birodalomról 
álmodoznak... 

A közelmúlt... 
P.sz. 3646-ban, mintegy fel évszázaddal 

ezelőtt toron urai úgy látták eljött az ő idejük, s 
megkezdtek a terveik végrehajtását a Birodalom 
feltámasztására. 

  Első lépésként a Quiron-tenger deli partját 
szemelték ki, ahol Toron szövetségeseitől körülzárva 
a Városállamok terültek el, beékelődve a Sheral, a 
Quiron-tenger és a Sinemos-tenger torkolata közé.  

  Toron ügynökei és diplomatái ellepték e 
területet, s fenyegetéssel, hízelgéssel és vérrel több 
államot a Birodalom fennhatósága, protektorátusa 
alá helyeztek. 

   Toron befolyása egyre nőtt a 
városállamokban, a gyengébb, kisebb államocskák 
sorban hódoltak be, uraik Toron kegyet keresték, 
néhány erősebb állam azonban szembeszállt vele. 

  Ezen államok egyik vezetője Laidis lett, a 
Tengermellék Ékköve, az Északi Szövetség barátja, 
és a Pyarroni egyház egyik fő északi támogatója. 

  Mintegy fel évszázada, vezetésével a hat 
legerősebb városállam - Biss, Lir, Cartalo, Aquilon, 
Feruggia és Issos - megalapította a Tengermelléki 
Ligát, jelentős akadályt gördítve ezzel Toron hatalmi 
terveinek útjába. 

  Toron azonban ezt csak időszakos 
akadálynak tekintette, s meglátta a lehetőséget, hogy 
Laidis és a Liga bukásával - mely közben számos kis 
állam támogatója lett - egy csapásra megszerezheti a 
Városállamok felett az uralmat, megteremtve ezzel 
Új Kyria alapjait. 

  A tervek kezdtek beérni, s amikor eljött az 
idő Toron (sokak szerint) elterelő műveletkent 
szövetségeseit is kihasználva kirobbantotta a 
Tizennegyedik Zászlóháborút...      

Tervek… 

Egy 

Toron hosszú távra tervezett. 
A kivitelezést az Urdo Maiasra bízta. (Ez 

egy toroni boszorkányrend, Toron és a 
Hatalmasok titkosszolgálata - akár az Fekete 
haduraké az Alidari rend. Ha valakit érdekel, 
később írhatok róla. De az említett irományban 
szerepelnek.)  

A boszorkányrend ügynökei ellepték 
Laidist, hátha sikerül valami olyasmire 
bukkanni, ami segítségükre lehet. Fél év 
hiábavaló várakozás után a hercegi udvarba 
beépített ügynök végre olyan információra 
bukkant, amit felhasználhattak: Laidis hercege 
feleséget rendelt magának Alidarból.  

Az Urdo Maias gépezete működésbe 
lépett, a Nagyasszony felvette a kapcsolatot az 
Alidari Céhbe beépített könyvvizsgálóval. Az 
eljutatta a herceg által rendel ara leírását, 
neveltetési terveit a kapcsolatához, s 
rendszeresen informálta a Rendet az esetleges 
változásokról.  

Az Urdo Maias, shuluri rendházában 
pedig teljes titoktartás mellett elkezdte nevelni 
az Alidarban nevelt leány pontos mását. 

Ugyanaz a külső, ugyanazok a szokások, 
ugyanazok a mozdulatok, gesztusok, ismeretek. 
A Rend azonban eszközölt néhány változtatást 
teremtményén: elsajátította a Rend mágiáját 
(azzal a különleges varázslattal együtt, mellyel 
képesek leplezni mágikus kisugárzásuk), a 
testbeszédet, és a rend által használt, 
Enoszukéról származó pusztakezes harcot, a 
Shundot. Mágiával megváltoztatták asztrál és 
mentáltesetét, hogy még a beavatottak számára 
is szinte lehetetlen volt megkülönböztetni az 
alidari másától.  

Eltelt 15 év, s a két lány Észak-Ynev két 
szegletében úgy nézett ki, mint két tojás. Ez a 
hasonlóság nem az egypetéjű ikrek sajátja volt, 
hanem mintha a két személy egy és ugyanaz 
lenne.  

Amikor elérkezett az idő, a herceg egy 
gyors járású karakkát küldött a jövendőbeliéért, 
ami a Lornon kersztül egészen Alidar városáig 
felhajózott. 
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Ezzel egy időben Shulur kikötőjéből 
is kihajózott egy rumilanti felségjelű 
karakk, fedélzetén egy tucat Ikerrel, a 
lánnyal és kísérőivel, hogy a laidisi hajóval 
egy időben vessen horgonyt a Csodák 
Városának falai alatt. 

A Céhtől a herceg egyik bizalmasa 
kísérte a lányt a hajóra, ahol Antoh papjai 
és a hercegi testőrség tagjai vigyázták.   

Az éjszaka leple alatt az Ikrek 
feljutottak a hajóra - mentalisták és a 
boszorkányok mágiájának segítségével - s 
az elmúlt évtizedekben a testőrség soraiba 
beépített ügynök segítségével kicserélték a 
két leányt. 

Az Urdo Maias teremtménye 
könnyedén alkalmazkodott a helyzethez, 
Alidar neveltje pedig a toroni hajon ébredt 
fel mágikus álmából, s a herceg drága 
aranyakért vásárolt aráját a Tizeneggyek 
Hetében Tharr oltárán érte a vég, a 
Nagyasszony nagylelkű ajándékaként Tharr 
főpapjának. 

Kettő 

A lány neveltetésének első 
pillanatától kezdve a rend elkezdte kiépíteni 
hálóját a városállamban. Ebben nagy 
szerepet játszott egy Sötét Hölgy (a rend 
magasabb rangú tagja) aki immáron 
negyedszázada élt itt, egy gazdag kereskedő 
feleségeként. Befolyásának  köszönhetően 
az elkövetkező években több nemesi és 
kereskedőház örökösei Urdo Maias-t vettek 
feleségül, de a toroniak megtalálhatók 
voltak a nyilvánosházakban, kocsmákban, 
de még a szegénynegyed ócska viskóiban 
is. 

Egyre több Toron zsoldjában álló 
katona szegődött Laidis hercegének 
seregébe, városőrségébe, és 15 év elteltével 
többen már jelentős hatalomra tettek szert. 
A palotában is hasonló volt a helyzet. A 
szolgák egy része toroni „alvó ügynök” 
volt, és a művészetpártolásáról híres 
udvarba sereglettek a „művészek”. 

 
A toroni szervezkedés azonban nem 

csak a felszínen, hanem a felszín alatt is 

folyt. Szabályos bandaháborúkat vívtak a egymással 
a tolvajklánok és más alvilági szervezetek, míg 
végül a gyengébbek (akik mögött nem állt ott toron) 
kénytelenek voltak meghúzni magukat.     

Három: 

Ez a terv a titkosszolgálat intuitívan 
gondolkodó Látói fejében fogant. 

Elővettek a Rend kincseskamráiból a 12. 
Zászlóháborúban meghalt birodalmi gróf esstratega, 
Santur del Kelron, lelkét őrző kristályt. 

Mivel a gróf a Rend Őrzőinek egyik 
legnagyobbja volt, ezért egész életében egy 
lélekcsapda varázsjellel ellátott amulettet hordott a 
nyakában, hogy tudása halála után se vesszen el az 
Urdo Maias számára. A Tiadlan mezsgyejen 
bekövetkezett halála után testőre juttatta el a követ a 
rendházba. 

Most az tervezik, hogy a leány megöli a 
herceget, s annak lelkét csapdába ejti. Egy beépített 
varázstudó lélekcsapda varázsjelet helyez el a 
hercegen, melyen keresztül Santur lelke a herceg 
testébe költözik, s mivel az egész csak néhány perc 
alatt játszódik le a herceget „újaélesztik” immár az 
új lélekkel. A gróf saját emlékeivel tér majd 
magához, de folyamatosan elültetik benne a herceg 
emlékeit. 

Négy: 

Az esküvő a lány megérkezésétől számított 2. 
hónap végére van kitűzve. Ezalatt kezdődnek meg a 
katonai előkészületek. Mivel dúl a háború, és az 
északiak titkosszolgálata a Szem felkutatásával van 
lekötve, a toroniak mintegy 3000 katonát tettek 
partra a szövetséges államok területén, és a toroni 
Del-tengeri flottabázisra (1 heti hajóút Laidistól) 
2000 tengerész-katonát hajóznak be, s mintegy 30 
karakk áll készen a támadásra. Ezek úgy indulnak 
útnak, hogy az esküvő hajnalán horgonyozzanak 
majd le a laidisi partoktól látótávolságon kívül. 

Ezzel egy időben megkezdődik a dorani 
titkosszolgálat félrevezetése. 

Öt: 

Az esküvőre a herceg és jövendőbelije 
meghívják a szövetséges városállamok urait, 
családjukkal együtt. Természetesen itt lesznek az 
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Északi Szövetség és Pyarron követei is. A terv, hogy 
amikor a szertartás végén a pap megáldja a „hercegi 
párt” a ceremóniaterem balkonján számszeríjászok 
jelennek meg, s halomra nyilazzák a „tisztelt 
egybegyűlteket.” A szertartás végét harangszó jelzi 
majd, melyet a város harangjai továbbadnak, s 
Laidis minden harangja hirdeti, hogy a frigy 
megköttetett. 

Ez a jel. Ezzel egy időben a toroni karakkok 
behatolnak a kikötőbe, s partra teszik a katonákat, s 
szerte a partvonal mentén partra tett egységek 
megindulnak a hat szövetséges állam felé. 

Hat: 

Doran félrevezetése... (Ez túl sok, erről - 
esetleg - majd később.) Talán csak annyi, hogy 
kiszivárogtatják, készül valami, így Doran Vu-shieni 
embervadászokat küld a „herceg” őrizetére...   

Laidisról: 

Képzeljétek el Velencét a mi Anyagi 
Síkunkon. Laidis is így néz ki. Én egy Velence 
térképet használtam a modulban, és egy útikönyvből 
mutogattam az egyes épületeket. Jót tett a 
hangulatnak.    

Egyenlőre ennyi. 
 
Itt küldöm sics észrevételeit. Használjátok fel 

ezeket is. 

Üdv! 
Anarion, kötekedni fogok veled... Kérlek, ne 

kapd fel a vizet - ha válaszolni akarsz, akkor 
válaszolj... 

1. Kicsit sok a mágia. 
2. Kicsit sokat hiszel a mágiaról - és 

ugyanakkor túlzottan keveset... (azzal a különleges  
varázslattal együtt, mellyel képesek leplezni 
mágikus kisugárzásuk. 

„Mágiával megváltoztatták asztrál és 
mentáltestét, hogy még a beavatottak számára is 
szinte lehetetlen volt megkülönböztetni az alidari 
másától.” 

Na ez az, ami ha menne jó lenne. Persze 
igazából rendszerhiba: a zöldség nem foglalkozik 
ezzel a 

problémával. (aura maszkolása) 

 
4. Kicsit sokat képzelsz a toroniakról - s 

mindenki mást hülyének nézel... 
 
„A boszorkányrend ügynökei ellepték 

Laidist, a hercegi  udvarba beépített ügynök 
végre olyan  

információra bukkant,  amit 
felhasználhattak: Laidis hercege feleseget 
rendelt magának Alidarból. …Az Alidari Céhbe 
beépített könyvizsgálóval. …„az elmúlt 
évtizedekben a testőrség  soraiba beépített 
ügynök segítségével. …A palotában is a szolgák 
egy része toroni „alvó ügynök” volt,… 

 
5. Kicsit tápos az NJK-d... másnak ehhez 

egy élet is kevés! 
 
„elsajátította a Rend mágiáját és a  rend 

által használt, Enoszukéról származó 
pusztakezes…” 

 
6. Ez így egyrészt nem megy, másrészt 

túl van bonyolítva... 
 
… az tervezik, hogy a leány megöli a 

herceget, s annak lelkét csapdába ejti. Egy 
beépített varázstudó lélekcsapda varázsjelet 
helyez el a hercegen, melyen keresztül Santur 
lelke a herceg testébe költözik, s mivel az egész 
csak néhány perc alatt … 

 
Ugyanis erre az egész személycseréseire 

semmi szükség, ha az alábbiak igazak...  
 
„A lány neveltetésének első pillanatától 

kezdve a rend elkezdte kiépíteni hálóját a 
városállamban. Ebben nagy szerepet játszott 
egy Sötét Hölgy (a rend magasabb rangú tagja) 
aki immáron negyedszázada élt itt, egy gazdag 
kereskedő feleségeként. Befolyásának  
köszönhetően az elkövetkező években több 
nemesi és kereskedőház örökösei Urdo Maias-t 
vettek feleségül, de a toroniak megtalálhatók 
voltak a nyilvánosházakban, kocsmákban, de 
még a szegénynegyed ócska viskóiban is. 

Egyre több Toron zsoldjában álló katona 
szegődött Laidis hercegének seregébe, 
városőrségébe, és 15 év elteltével többen már 
jelentős hatalomra tettek szert. A palotában is 
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hasonló volt a helyzet. A szolgák egy része 
toroni „alvó ügynök” volt, és a 
művészetpártolásáról híres udvarba 
sereglettek a „művészek”.” 

Szóval ekkor már nem is kell az egész 
bonyolult akármi... Agyon van bonyolítva - 
s egy ennyi embert megmozgató titkos 
tervnél valaki tuti elcsesz valamit - elég 
egyetlen részegen pofázó zsoldos, vagy más 
véletlenül lebukó figura, és kiborul a bili. 
Titkos akció KEVÉS résztvevővel lehet 
csak titkos!!! Ráadásul ez az egész: 
iszonyatos erőforrás-pazarlás. Szóval ezt én 
TÖBB kalandban, egymástól elkülönítve el 
tudnám képzelni: 

1. kicserélik a herceg aráját, hogy 
csókolja le jövendőbelijét, s érje el, hogy 
Toron-barát külpolitikát kezdjen el 
folytatni. 

1.a Több nemesúr nőjét kicserélik 
hasonló célzattal, s lassú víz partot mos 
módszerrel nemzedékek alatt átalakítják a 
hercegség politikai arculatát. (a toroniak 
hajlamosak generációkban gondolkodni...) 

1.b A herceg feletti kontroll 
átvételével hirtelen változást akarnak. (ha 
valamiért sürgős nekik a dolog) 

2. Toroni ügynököket szivárogtatnak 
be, egy majdani katonai támadást fognak 
előkészíteni. 

----- 
Hm, Anarion, bocs... mindenkinek az 

Ynev-képe különböző... És ráadásul Észak-
Ynev nincs korrekten kiegyensúlyozva - 
elvileg a városállamoknak nincs esélyük 
Toronnal szemben - csak erős és működő 
szövetség valamint ugyancsak erős pyarroni 
egyház + dorani mágia jelenléte esetén lehet 
esélyük ellensúlyozni a toroni fenyegetést... 

Én visszavennék a dologból: (kicsit 
átalakítanám az egészet) - van pár 
beszivárgó toroni ügynök, köztük néhány 
elitkurva, az egyikük elvetethette magát 
valami helyi prominens személlyel, 
(főúrral), átformálva annak gondolkodását 
és céljait. A főnővér célja:  

- maximális cél: az urat hercegi rangra emelni, 
és egy Toron-barát csatlósállam hercegnőjeként élni, 

- minimális cél: tönkretenni az ellenséges 
országot, 

úgy, ahogy ezt tőle várják... 
- a toroniak készen állnak egy támadásra, 

azonban őket (a hadsereget) igazából nem érdekli a 
terület pacifikálása - úgyse tudnák megtartani, ez 
hosszú távon túl sok erőforrást igényelne... Ám ha 
egy elhúzódó polgárháborús konfliktus jön létre, 
akkor az nekik tuti jó, egy ellenséges országot jól 
tönkretesznek... 

- a boszorkányrend viszont szeretné megtartani 
a területet - egyrészt jól jönne nekik anyagilag, 
másrészt hatalmas presztízs lenne otthon is... 

- Ja, ami a csajszi kicserélését illeti: én egy 
sima boszira cserélném - csak egyszer csókolja meg 
a herceget... És nem adnék rá évtizednyi időt...  

Hopp, viszont ez a csajszi rivalizálhat a Sötét 
Hölggyel...  

------ 
 (Alidarban kémkedni - ezt végképp 

elképzelhetetlennek tartom.) Alidar és NEM Alidax 
- bár ott is macerás lehet kémkedni... Szóval én így 
látom, de hát Ynevek és Ynevek különbözők. 

Igazából én azt javasolnám, hogy egy kalandot 
'opcionális' szálakkal bővíts fel, azaz van a 
kalandmag, és e köré meg felrakhatsz opcionális 
szálakat, bővítményeket. Válassza ki minden mesélő 
a saját illetve a partija stílusának, illetve a 
karaktereknek megfelelőket. 

Láttam egy érdekes módszert egy SRUN 
kiegészítőben, a Denver Source Book-ban: ott majd 
mindenre A,B,C verziót adtak. 

Mittudomén:  
A: van famulusa a sámánnak; 
B: a sámán famulusa egy power szellem; 
C: a sámán famulusa a Városszellem… 
Hm, azt hogy bizonyos dolgokat opcionálisan 

kéne az adott kalandodba belerakni - a mesélő 
döntése - .. na ezt felejtettem ki a „kritikából”. 

Pedig akartam írni... 
Sics 

 
?.  
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