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II. M.A.G.U.S. versenymodul 5. Tsz. karakterek számára 
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A KM-nek 

A tavalyi versenytől kissé 
eltérően, a játékosok ezúttal nem félig 
kész, kitöltött karakterlapokat kapnak, 
hanem egy pontrendszer segítségével 
maguknak kell kidolgozniuk versenyben 
szereplő karakterüket. A modul 
rövidebb – ám talán nem sokkal 
egyszerűbb – az előző évinél, hiszen 
nem egy nap, csupán 5-6 óra állt 
rendelkezésre a megoldáshoz. Az előző 
évi, kissé harcorientált történethez 
képest ez az évi modulban sokkal 
nagyobb szerep jut a békés 
megoldásoknak, kívánatos esetben a 
játékosoknak nem kell ynevi halandók 
ellen fegyvert ragadniuk, legfeljebb a 
démonokkal gyűlhet meg a bajuk. 
Vannak epizódok, melyeket sokkal 
részletesebben, tovább is lehet játszani, 
de a verseny idején erre nem nyílt mód. 
Ilyenek például: bejutás a várba, 
barangolás a démoni síkon. A kaland 
végén található az a pontrendszer, mely 
alapján a versenyben résztvevőket 
értékeltük; ezeket a pontszámokat – a 
tavalyi hagyományoknak megfelelően – 
átírtuk személyenként osztható 
tapasztalati pontba, a modult mesélő 
KM-ek kedvéért. 
 

Előtörténet 

P.sz. 3694-ben (a játék jelene 
előtt két évvel) egy túlbuzgó varázsló 
Abasziszban – mintegy hatalmának 
határait keresendő – megidézett egy 
démonurat. Nem herceget, csupán egy 
kisebb hatalmú bárót, de ezzel is 
megpecsételte önnön sorsát. A démon 
kijátszotta megkötött egyezségüket, és 
megölte a varázslót. A démon – 
Aartharoterion – akkor került először 
az Elsődleges Anyagi Síkra. Ámulatba 
esett a sokszínűségétől, a rengeteg új 
lehetőségtől, és a lakók – egyszerű 
parasztok, kézművesek, jól-rosszul 
kiképzett városi fegyveresek – 
gyengeségétől. Saját síkján, ahol egy 
kisebb, jól elszigetelt birtok ura volt 
csupán, szinte minden percét 
hadakozással kellett töltenie, s még így 
is több magasabb rangú démonúr 
hűbérese, szolgája volt csupán. 
Megtetszett neki a most látott világ – 
uralni akarta immár, nem csak 
megfigyelni. Intelligensebb volt annál, 
semhogy azt higgye, egymaga 
hatalmába kerítheti a körülötte 
nyüzsgő várost. Láthatatlan formát 
öltött, úgy bolyongott és tanult – 
hónapokon keresztül. Rájött, szolgáira 
is szüksége van ahhoz, hogy igazi 
hatalma lehessen ezen a síkon. A több 
ezer hozzá hűséges közdémon és 
néhány alacsonyabb rangú nemes 
komoly erőt képvisel: ha nem is 
Észak-Ynev, de a tartomány 
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leigázására bizonnyal elegendő. Az ötlet megfogant, 
ám a báró nem rendelkezett a megfelelő tudással, 
hogy kaput nyisson saját létsíkjára. A démonok 
kifacsart, feleslegesen túlkomplikáló, mindent 
részletről részletre tervező sötét logikájáról már 
többen írtak démonológiai munkákat, de ezen 
könyvekben is külön fejezeteket lehetne szentelni 
Aartharoterion szövevényes tervének. Tudomást 
szerzett ugyanis egy több száz éves mágikus 
tárgyról, mely nem más, mint egy boszorkánymester 
által készített medál. A medál megsérülésekor a 
benne tárolt mágikus energiák felszabadulnak, és 
létrehoznak egy szentségtelen kapu varázslatot (lásd 
M.A.G.U.S., 190. old.) Ezzel csak az a gond, hogy a 
kapu ugyan létrejön, nyitva is marad – nem lévén 
boszorkánymester, aki be tudná zárni – de előre nem 
tudható, mely síkre is nyílik. Ezért a démon – saját 
mágikus ismereteinek felhasználásával – készített 
egy olyan drágakövet, mely a megfelelő irányba 
tereli a nyíló kapu energiáit, azaz a báró saját síkjára. 
A kő jelenlétekor tehát a megnyíló szentségtelen 
kapu a démoni birtokra nyílik majd. A drágakövet 
egy medálba foglalta. Most már nem volt más dolga, 
mint a medált eljuttatni a mágikus tárgyhoz, és 
összetörni a kaput nyitó ékszert. Úgy döntött, erre a 
feladatra néhány kalandozót fogad fel, mert a 
kaputárgy egy hat napi járóföldre fekvő várban volt. 
Eljuthatott volna ide láthatatlan formában maga is, a 
vár falait azonban olyan mágia védte, mely 
megakadályozza, hogy a falon démon léphessen át. 
A varázslatot csak belülről lehet megtörni, így 
Aartharoterion-nak nem maradt más választása, csak 
a kalandozók. A feladat tehát – a démon tervei 
szerint – a medál megszerzése és megsemmisítés. A 
kapu megnyitása Aartharoterion a várban kívánt sort 
keríteni, mert így démonokból álló seregei szinte 
csata nélkül, bármiféle ostrom híján azonnal egy vár 
gazdái lennének. Aartharoterion természetesen tudta, 
hogy saját „személyes varázsa” nem kecsegtetne túl 
nagy sikerrel, ha a kalandozókat meg akarná győzni 
a tárgy megszerzésének hasznosságáról, Ezért úgy 
döntött, időt és fáradtságot nem kímélve létre hoz 
egy „szócsövet”. Mindent túlkomplikáló 
gondolkodása itt is működésbe lépett. Keresett egy 
környékbeli gazdag nemest, Delor al Ghaonart, és 
több tucat órát töltött emlékírással. Így a nemesből 
Doran egyik titkosügynöke lett – legalább is a 
szerencsétlen áldozat emlékei szerint. A démon 
beleírta az elméjébe a beszervezést, egy sikeresen 
végrehajtott küldetést, és az alább következőket: 

Az „ügynök” tudomására jutott, hogy 
Lontrait (ejtsd: lontret, kissé franciásan) 
várában egy gonosz ereklyét őriznek, de 
elképzelhető, hogy nem is tudnak róla. Mivel a 
városban nincs komolyabb hatalmú varázstudó, 
nem tűnt fel senkinek a medál jelenléte. Hogy 
pontosan kinek a birtokában van, azt nem tudni, 
de meg kell szerezni és el kell pusztítani, 
mielőtt gonosz kezekbe kerülne. A feladatra 
legcélszerűbb kalandozókat keresni; 
egyiküknek át kell adni azt a térmágiával 
kapcsolatos medált, mely véd az ereklye 
esetlegesen jelentkező hatásai ellen. Maga az 
ereklye valószínűleg egy aquir és egy démon 
keze munkája, a Hatodkorban hozták létre a 
tárgyat, hogy az aquir könnyebben 
kommunikálhasson démon szövetségesével, és 
megkönnyítse a síkok közti utazást is. A 
talizmán mágikus kisugárzása leplezett, ezért 
nehéz ennek alapján megtalálni. Az ékszer a 
következőképp néz ki: közepesen vastag 
fehérarany láncon lóg, melynek szemei nagyon 
sűrűn kapcsolódnak, oválisak. A drágakő 
foglalata ugyancsak fehérarany, rombusz alakú. 
A rombusz oldalán ősi, különös minták 
láthatóak, középen egy cseresznyényi vörös 
rubin, a rombusz sarkaiban pedig négy kisebb 
zafír látható. A medált csak egy különleges 
tárggyal, egy e célra készített szelencével lehet 
megsemmisíteni. A medált ebbe kell elhelyezni, 
majd elfordítani az apró ládán az egyik 
drágakövet. Fontos, hogy a drágakövet csak 
akkor szabad elfordítani, ha a medál a helyén 
van, mert különben a destruáló mágia, mely 
csak egyszer fejti ki hatását, semmivé foszlik. 
Ha a megsemmisítés megtörtént, a medál 
mágikus hatalma elvész, egyszerű ékszer marad 
csupán. Ennek magyarázata meglehetősen 
összetett, egy varázsló adta a dobozt, és ő 
mesélt valamiféle részleges destrukcióról, meg 
összeomló varázslatstruktúráról. Ám ő (Delor) 
– nem lévén járatos a mágiában – nem nagyon 
érti az efféle dolgokat. Először tehát meg kell 
találni az alkalmas kalandozókat, majd útnak 
indítani őket. Fizetségnek legfeljebb 50 aranyat 
érdemes felajánlani fejenként, ha valaki 
ennyiért nem vállalja, mást kell keresni.  

A démon tehát bevéste az összes medállal 
kapcsolatos párbeszédet, találkozást, tudnivalót 
és sugallatot a nemes elméjébe. Ez persze időt 
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vett igénybe, de egy hónap a démonnak 
nem jelentett különösebb áldozatot nagyra 
törő terveiben. A talizmán külső leírása 
tökéletes, de – mint az már kiderült – 
korántsem a Hatodkorból származik. A 
medál egyébként akkor aktiválódik, ha a 
rubin körül található zafírok helyzete 
jelentősen megváltozik, a rubin hatását 
féken tartó mágiájuk destruálódik, vagy a 
rubin megsemmisül. A szelence valóban 
destrukcióra alkalmas: a drágakő 
elfordításakor az egyik zafírban működő 
visszatartó varázslat hatása megszűnik, és a 
szentségtelen kapu létrejön. A medál 
lelőhelye természetesen valóban a Lontrait-
vár, s a fizetséget – illetve annak előlegét – 
és a füstkvarcot magába foglaló medált 
ténylegesen át kell adni a vállalkozóknak.  

Mivel a nemes teljesen őszinte – 
hiszen tapasztalatai szerint cselekszik, még 
ha nem is tudja, hogy azok nem valósak – 
sohasem hazudik, csak igazat mond. 
Teljességgel jó és pozitív szándékok 
vezérlik, semmilyen módon nem 
érzékelhető, hogy a karaktereket  csupán ki 
akarják használni, mert a feladatot adó 
minden szava igaz. A hamis emlékek 
egyébként 30E erősséggel vannak a nemes 
elméjébe írva. Delor úgy dönt, embereket 
kell szereznie. Egyik várkastélyához közel 
esik Ifin, így úgy határoz, hogy kerítsenek 
neki megbízható, ütőképesnek látszó 
kalandozókat. Mivel nem tudja, hogy a 
medált mennyire őrzik, tudnak-e egyáltalán 
arról, hogy a birtokukban van, biztos, ami 
biztos, tapasztalt és megbízható emberekre 
van szüksége. Szétszalajtja hát megbízottait 
Ifin leghíresebb fogadóiba... 

A kalandozók bekerülnek a 
játékba 

A karakterek együtt érkeznek 
Abaszisz központjába; hogy miért, ez is 
képezze részét a játékosok által előadott 
előtörténetnek, vagy te juttasd őket a 
fővárosba. Ha még nem ismernék egymást, 
keríts sort a megfelelő kapcsolatok 
kialakítására. Egyik este, amikor betérnek 
egy fogadóba, a sarokban kobzos dalol. 

Legnagyobb meglepetésükre egy általuk (vagy 
egyikük által) megélt kalandoz énekel meg, az 
eseményekhez illő hangvételben. (Ezt célszerű a 
karakterek eddigi játékából, vagy előtörténetéből 
kikeresni.) A fogadóban ül, és a megfelelő 
embereket keresi Delor ügynöke is. Ha a kalandozók 
reagálnak a hőstetteiket kissé el is túlzó énekre, 
azonnal odalép hozzájuk, bízva abban, hogy 
helyesen választott. Amennyiben a kalandozók 
kivárják a dal végét, és utána sem tesznek semmit – 
bár ehhez kifejezetten szerény kalandozóknak kell 
lenniük – az ügynök hangosan beszól a tömegbe 
egy-két kupa bortól kissé kapatosan: „Ez az! A 
gazdámnak ilyen hősök kellenének! Biztosan nem 
kéne tovább keresgélnem, végre hazamehetnék 
pihenni. De hát, nincs erre egy bátor alak sem, aki 
mellé még elég megbízhatónak is látszik. Ott 
rohasztaná el a ragya!” Ezekkel a szavakkal 
visszatér a boros kupájához. Ha a karakterek még 
erre sem reagálnak, egy negyed óra múlva körbejárja 
a fogadót, végül odaér az asztalukhoz, és átadja 
gazdája üzenetét, egy papírtekercset.  

A tekercsben csak annyi szerepel, hogy egy 
gazdag nemes fegyvereseket és mágiahasználókat 
keres rövid, ám jól fizető megbízatással. Az 
érdeklődőket az üzenetet adó szívesen elkíséri az 
egy napra fekvő városig, a pontos részletek közlése 
végett.  

Amennyiben a kalandozók belemennek a 
dologba, másnap lóháton – ha az nincs, a megbízott 
szerez egy nagyobb, de nem különösebben szép 
hintót – elindulnak a városhoz. A várban fogadja 
őket Delor al Ghaonar. 

A megbízatás 

Delor al Ghaonar díszes tárgyalóterembe 
vezeti a kalandozókat. A várkastély fényűzően 
berendezett, de vastag falai és gondosan elhelyezett 
tornyai védelemre is kiválóan alkalmassá teszik. A 
folyosón hosszúkardos őrök állnak, s a vár urát is két 
magabiztos testőr kíséri mindenhová. A 
tárgyalóteremben Delor elmondja – miután 
megbizonyosodott a kalandozók megbízhatóságáról 
-, hogy Doran szolgálatában áll, de nem 
mágiahasználó, inkább nemesi befolyását igyekszik 
a varázslók hasznára fordítani. Beszél a gonosz 
ereklyéről, és fejenként 50 aranyat ajánl az 
elpusztításáért. A medált és a szelencét vissza kel 
hozniuk neki, s a teljes siker után az 50 aranyon 
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kívül a medált is a kalandozóknak ígéri (azért csak 
visszahozatal után, mert biztos szeretne lenni benne, 
hogy valóban elvesztette mágikus képességeit – 
ennek ellenőrzésre rendelkezik egy medált detektáló 
pálcával, mely szintén a démon „ajándéka”). A 
gonosz medálról annyit tud, hogy Lontrait várában 
található, de azt nem, hogy ott kinek a birtokában. 
Átadja az ereklye esetleg gonosz működései ellen 
óvó, füstkvarcot magába foglaló medált is. Mint 
elmondja, ez területre fejti ki hatását, elég, ha egy 
van belőle a társaságnak. Ha valaki megvizsgálja – 
fürkészi, stb. – annyi állapítható meg róla, hogy a 
térmágiával áll kapcsolatban, és a hatása semleges. 
Ha a kalandozók minden feltételt elfogadnak, és 
mindennel tisztában vannak, útjára engedi őket. 
Előlegként legfeljebb 5 aranyat fizet ki fejenként, de 
lovakat (utazó ló) adhat, ha erre szükség van. 

Az út és Lontrait vára 

Ifintől egy hétre fekszik a vár, az út odáig 
zavartalan. A kalandozók szállást kaphatnak az 
érintett falvakban; ezek nem túl előkelőek, de mégis 
kényelmesebbek, mint a földön alvás. Erre az 
epizódra kár sok időt fecsérelni, fontosabb lesz maga 
a vár, bár a KM a játékosok igényeinek megfelelően 
elhelyezhet az út mentén bóklászó rablókat, kóbor 
szörnyeket – jóllehet, ilyenek a versenyben nem 
szerepeltek.  

Lontrait vára egy folyó (Adora) melletti 
dombod fekszik, uralja a környék látképét. A vár 
alatt a dombon erdőség húzódik, de a vár tövében, a 
faltól 150 méter távolságig ezt kiirtották, itt füves a 
hegyoldal. A vár egy lakótoronnyal és több ehhez 
kapcsolódó épülettel, kaputoronnyal, továbbá három 
őrbástyával bír – legalábbis ennyi látszik a falakon 
kívülről. Nincs körülötte várárok, főként nehéz 
rácsokkal és egy tölgykapuval lehet bezárni. Rejtett 
kijárat vagy kisebb oldalkapu nincs. (Térkép a 
mellékletben) 

A várban csend és béke honol, teljes a 
nyugalom. Hogy a karakterek miként jutnak be, 
legyen az ő dolguk megoldani. A várúr – Raon al 
Lontrait – szereti a nemesi származású vendégeket, 
még inkább, ha netán távoli rokonok. Csepűrágók, 
különleges tárgyakkal kereskedők, stb. szintén 
szívesen látottak otthonában. Akár be is szökhetnek 
a várba egy éjjel, de akkor nagyon kicsi az esélye, 
hogy megtalálják amit keresnek (akár nullának is 
nevezhető). 

A vár épületei 

Falak és őrbástyák: a falak 7 méter 
magasságúak, vastagságuk 3 méter. Több 
helyen vezetnek fel lépcsők, így az 
őrbástyákban is. A kaput két kisebb torony – itt 
található a vasrács felemelésére szolgáló 
rendszer is – védi, továbbá egy, a bal oldalon 
fekvő kaputorony. Ez kör alakú, s remekül 
belőhető belőle a kapu előtti terület. Az egyes 
falakon éjjel és nappal 2-2, a tornyokban 5, a 
kapunál 6 őr teljesít szolgálatot. A többiek 
pihennek vagy az udvaron gyakorlatoznak. 
Rendszeres, közös gyakorlatok vannak az 
udvarban minden reggel kb. 9-től 11-ig. Ez idő 
alatt az őrség a falakon a fele a szokásosnak. A 
várkatonák és testőrök statisztikái a 
függelékben olvashatók. 

Istálló, kocsiszín: A nevek önmagukért 
beszélnek; az épületek közepes nagyságúak, 
viszonylag jól karbantartott mindkettő. 

Szentély: Egy közepesen díszített Dreina 
szentély. A vár ura az istennő odaadó tisztelője, 
akár a birtokában lakó földek lakói. Kivételek 
persze akadnak, de a legtöbb jobbágy és 
hűbéres is pyarronita. Általában itt tartózkodik 
egy 2. Tsz-ű Dreina-pap is, de a kaland ideje 
alatt éppen hazalátogatott Erenben fekvő 
iskolájába. 

Legénységi szállások: Erről sem érdemes 
külön térképet rajzolni. Egy jókora, 
meglehetősen koszos fürdővel, négy nagy és 
két kisebb szobával rendelkezik. A két kisebb 
szobában vannak elszállásolva a testőrök – 
szobánként 6 -, a nagyobbakban a várkatonák. 
A testőrök szobái szépen berendezettek, a 
várkatonák közül ez csak a tisztekéről 
mondható el. A testőrség és a vérkatonaság 
parancsnokainak is külön szobája van a 
lakótornyokban. A várkatonák szobájában 16 
férőhely van, a tisztekében 8. A szobákban 
csupán szekrényeket, asztalt és ágyat 
találhatnak, egy-egy tartalék egyenruhát, 
személyes apróságokat, kevés pénzt.  

Cselédszállások: Ennek az épületnek 
csak azért van térképe, mert innen már be lehet 
jutni a lakótornyokba. Emellett itt van az 
épületegyüttes konyhája is, ha valaki esetleg 
ezzel tervezne valamit. A helyiségek itt is 
egyértelműek. A raktárban mindenféle élelem 
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van, de nyílik innen egy borospince is. A 
pincén kívül (ez egy nagy, 10x20 méteres 
csarnok, tele boroshordókkal és palack-
állványokkal a ritkább fajtáknak) a várnak 
nincs föld alatti része. 

Lakótorony  

Alapterülete nem túl nagy, a vár ura 
igyekezett mégis fényűző kastély látszatát 
kelteni. Azok a helyiségek, ahol a legtöbb 
vendég megfordul, (pl. előcsarnok, étkező) 
nagyon nagyok a szobákhoz képest. A 
berendezés minden helyiségben hivalkodó, 
kissé túldíszített; már két generáció óta nem 
volt ostromló sereg a vár ellen, így minden 
épen maradhatott, nem kellett folyamatos 
felújításokra költeni. A legtöbb szobában 
nehéz faliszőnyegek vannak, a falakat 
emellett falfestmények díszítik. Ezek nem 
túl értékes munkák, de tagadhatatlanul jobb 
hangulatot kölcsönöznek a nagyobb 
termeknek, mint a csupasz falak. A 
folyosókat és lépcsőcsarnokokat 
fáklyatartókban lévő fáklyák világítják meg, 
egészen kb. Este 10-ig, ekkor egy szolga 
eloltja őket. A szobákban és csarnokokban 
hatalmas gyertyatartók és gyertyás csillárok 
adják a fényt. A folyosók parkettázottak, a 
nagyobb csarnokok csiszolt gránitpadlóval 
rendelkeznek. A szobákban kivétel nélkül 
parketta és szőnyeg található. Az egyes 
helyiségek: 

1. Előcsarnok: Nagy, 
falfestményekkel és padlóba rakott mozaik-
címerrel díszített terem. Két lépcső vezet fel 
a következő szintre, a négy sarokban és a 
lépcsők tövében gyertyatartók állnak. 

2. Családi galéria: Az ősök emlékét 
őrző, termeket összekötő folyosó-szerű 
helyiség. Falain kétoldalt családi portrék 
láthatóak, mindegyik alatt név és dátumok 
szerepelnek. A nevesebbek képe alatt 
márványlap függ, mely összefoglalja a 
képen látható alak emlékezetesebb tetteit.  

3. Tárgyalóterem: Nehéz 
tölgyfaasztal uralja a helyiséget, körülötte 
párnázott, támlás székek láthatóak, melyek 
több órán át is kényelmesek. A bejárattal 
szemben található szák díszesebb, 

robosztusabb – láthatóan ez a hely a vár urát illeti 
meg. 

4. Étkező: Három hosszú asztal, körülötte 
székek. A jobb oldali fal tövében szekrények 
sorakoznak, bennük tányérok, evőeszközök. Másik 
kijárata a cselédszállásra vezet, annak konyhájából 
szolgálják fel az ételeket is.  

5. Első emeleti lépcsőcsarnok: Ide vezet a két 
lépcső, s innen fut tovább a harmadik. Fáklyákkal 
megvilágított, nagyobb terem.  

6. Csarnok: További termekbe vezet. 
7. Fegyverterem: A meglehetősen keskeny 

terem nagy részét vívópást foglalja el, a várúr 
alkalomadtán itt gyakorol (mondván, ez sokkal 
előkelőbb, mint az udvar). Rajta kívül csak a vár 
vendégei és magasabb rangú tisztjei használhatják. 
A szobából két ajtó nyílik, a nagyobbik helyiségben 
páncélok, a kisebbikben fegyverek vannak. Minden 
harci eszköz közönséges, nincsen köztük mágikus. 
Vannak gyakorlóvértek és -pengék is, ezek 
segítségével tartja magát formában a vár ura.  

8. Dolgozószoba: A várúr tanácsnokának 
dolgozószobája. Az öreg tudós politikával, 
haditechnikával és démonológiával foglalkozik, de 
mindhárommal csak elméletben. Tucatnyi könyvet 
írt, valóban értékes munkákat. Démonológiai 
tudására a kalandozóknak nagy szüksége lesz, így 
érdemes az öreg szakterületére valahogy felhívniuk 
a figyelmüket. A szobában tökéletes káosz 
uralkodik, az íróasztalon összedobálva különböző 
könyvek fekszenek, elhasznált és még jó tollak, 
vázlatok, teli és üres papírlapok. A tudós jelenlegi 
munkája a démoni létsíkok működésének elméleti 
megközelítése címet viseli, ebből fekszenek többé-
kevésbé elkészült oldalak az asztalon. Ha a 
kalandozók mindezek alapján arra gondolnának, 
hogy az öreg kezébe került a keresett medál, nagyot 
tévednek – de ezt nem kell a tudomásukra hozni.  

9. Kártyaszoba: Ez a vár szórakozó-
központja. Több üvegezett, értékes fából készült, 
szép asztal áll itt, körülötte székek. Itt tölti az idő 
nagy részét a várúr és asszonya, Elisand al Lontrait. 
Kártyázgat, hímez, társalkodik, ahogy az egy nemes 
hölgyhöz illik. Ez a vár legdíszesebb helyisége, már-
már giccsbe hajlik.  

10. Könyvtár: Ezt a helyiséget két részre 
osztották. A kisebb előtérben kényelmes székek és 
olvasóasztalok állnak, a nagyobb részben pedig a 
könyvekkel zsúfolt polcok. Az itt található könyvek 
jó része a bölcs munkásságához volt szükséges; igen 
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ritka kötetek is fellelhetőek demonológiáról, 
történelemről, hadvezetésről, legendákról. A többi 
könyv témája teljesen vegyes, vannak 
kalandregények, útleírások, versek, más tudományos 
területekről származó munkák is. Raon al Lontrait 
igen művelt nemes, az értékes munkák jelentős 
részét maga is olvasta. 

11. Lépcsőcsarnok: Ide vezet az első 
emeletről induló lépcső. A csarnokból egy rövidebb 
és egy hosszabb folyosó vezet a hálószobákhoz. Az 
„X”-szel jelölt területeken éjjel-nappal strázsál egy 
testőr. 

12. Fürdőhelyiség: A fürdőhelyiségben egy 
nagy rézkád áll. Ezekbe az ajtóval elválasztott 
nagyobbik helyiségben lehet vizet melegíteni, ahol 
két nagy tűzhely, továbbá több rézüst és kancsó 
található. A kisebbik a mellékhelyiség.  

13.-16. Vendégszobák: Díszesen berendezett 
hálószobák; ha a kalandozók nemes vendégként 
érkeztek, itt kapnak szállást. (A „szolgák” a 
cselédszálláson.) 

17.-18. A testőrkapitány és a várkapitány 
helyiségei: Viszonylag egyszerűen berendezett, de 
kényelmes és tiszta szobák.  

19. Az udvarhölgyek hálószobája: Két 
nemesi családból származó dáma osztozik ezen a 
szobán, Elisand társalkodónői. Mindent beleng a 
parfümillat, már-már gusztustalan a 
pasztellrózsaszín és halványzöld túltengése a 
bútorzaton és a díszítésen. 

20. Bölcs hálóhelyisége: Ez a hálószoba 
tökéletes ellentéte a 19. számúnak. Egyszerű, tele 
van könyvekkel, por lengi be, teljes a káosz. A bölcs 
senkit nem enged be, ez is gyanússá teheti a 
karakterek szemében.  

21. Raon és Elisand hálóhelyisége: A 
legnagyobb és legdíszesebb hálószoba. Ízlésesen 
berendezett, nincs túldíszítve. A szoba bal oldalán 
található az ágy, mellette Elisand öltöző- és 
ékszeres-szekrénye. Ez utóbbit állandóan kulcsra 
zárják, az egyik kulcs az úrnőnél, a másik Raonnál 
van. Ez azért fontos, mert ez rejti a keresett medált! 
Mivel senki sem ismeri mágikus képességeit, 
egyszerű ékszerként került a család birtokába hat 
évvel ezelőtt, egy ifini ékszerésztől. 

A vár lakóiról 

Raon nagyon intelligens, művelt nemes, 
Elisand pedig méltó társa. Ha a karakterek 

egyezkedni akarnak vele, miután céljuk 
kiderült, józan Dreina hívőként fog viselkedni, 
a meggyőző bizonyítékok után akadály nélkül 
együttműködik. A gonosz medélról semmit sem 
tudnak, de a nyakék Elisand egyik 
legkedvesebb ékszere. Ha a karakterek meg 
akarják semmisíteni ártó mágiáját, ehhez a 
házaspár hozzájárul, de Raon visszakéri a 
nyakéket a destrukció után. Amennyiben a 
kalandozók már két-három napot töltöttek a 
várban, és még mindig nem jutottak a medál 
nyomára – például az öreg bölcsre 
gyanakodnak, esetleg magára a várúrra – 
Elisand viselni fogja az ékszert. Innen már 
egyenes út vezet a medál megszerzéséhez – 
akár csellel, akár egyezkedéssel, akár (bár ez 
kifejezetten kerülendő) erőszakkal.  

A medál megsemmisítése 

A medál megszerzése után kritikus 
szakaszához ér a játék. A várral már végeztek, a 
játékosok lassan azt hihetik, véget ért 
küldetésük. Ha pedig harc nélkül jutottak el (ez 
egyáltalán nem kizárt, sőt, ez lenne a 
követendő), könnyűnek érezhetik a győzelmet. 
Próbáld elérni, hogy a medálból a mágiát a 
várban igyekezzenek eltávolítani. Erre 
egyébként is ez a legalkalmasabb hely, hiszen a 
küldetés kiadásakor is ezt mondta Delor, hogy a 
legkevesebb kockázatot szabad csak vállalniuk. 
Mivel úgy tudják, a mágia eloszlatása 
veszélytelen, nincs okuk máshol végrehajtani a 
szertartást. A vár ezért ideális hely – bár erről a 
kalandozók nem tudnak – mert a megnyíló 
kapun érkező démonok megfékezésében 
segítséget nyújthatnak a várúr emberei, a kapu 
bezárásában pedig a bölcs, akinek szakterülete 
a demonológia, és a démoni síkok vizsgálata. A 
könyvtár és a dolgozószoba hemzseg a hasonló 
témájú könyvektől, de ezeket meg kell találni, 
és a megfelelő részekből szerzett információt 
helyesen kell felhasználni. A legkívánatosabb 
(és legtöbb pontot érő) megoldás esetén a 
karakterek jó ismeretségbe kerültek a vár urával 
és asszonyával, ismerik a bölcs kutatási 
területeit, és együtt használják a szelencét a 
medál mágiájának megtörésére. Ekkor tudják a 
vár lakói a legtöbb segítséget nyújtani a 
kalandozóknak a kapu megnyílásakor. 
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Megnyílik a szentségtelen kapu 

Amint a destrukció működésbe lép, a 
kalandozó által viselt füstkvarcos medálból 
izzó-kék energiavillám csapódik a 
szelencébe, majd innen egy-két méterre 
fekete örvény kezd kavarogni. Az örvény 
egyre nagyobb lesz, végül mennydörgéshez 
hasonlatos hanggal kapuvá áll össze, 
melynek túloldalán a démoni sík látható. 
Aartharoterion rögtön megérezte, hogy 
létrejött az átjáró, és visszatért saját síkjára, 
hogy csapatait hadrendbe állítsa, felkészítse 
az új világ meghódítására. A kalandozókon 
most minden bizonnyal úrrá lesz a káosz, 
különösen akkor, amikor az első négy 
közdémon, négy molamoth (szolga) átlép a 
kapun. Ez a kapu kitárulása utáni 4. körben 
következik be. A démonok először 10E 
asztrálmágiával próbálkoznak, majd 
fájdalomokozás diszciplínával, fizikai 
támadással, kedvük szerint. Ha a 
kalandozók jelentős fölénybe kerülnének, 
megpróbálnak visszajutni saját síkjukra és 
eltűnni.  

A nagy kérdés persze az lesz, mikor 
záródik össze a kapu. Ha valaki jártas a 
boszorkánymesteri mágiában, rájöhet, hogy 
a kapu magától nem fog bezáródni soha. 
Amennyiben az öreg tudós, Souranor is 
jelen van a kapu megnyílásakor, ezt ő is 
megmondhatja, szinte azonnal. A feladat 
tehát, hogy valahogy be kell zárni a kaput. 
Erről már a bölcs sem tud azonnal konkrét 
információt adni, csak azt tudja, hogy 
valamelyik könyvében olvasott ilyesmiről. 
A kapun előreláthatólag folyamatosan 
érkeznek majd a csellengő közdémonok, és 
megpróbálnak majd minél messzebbre jutni 
az anyagi síkon. Ezért érdemes ide 
valamiféle őrséget szervezni, míg az 
információt keresik. Ha a kapunyitás úgy 
történt volna, hogy a kalandozók még nem 
ismerik a tudóst, ideje lesz segítséget hívni. 
A lényeg mindenesetre az, hogy Souranor 
rövid – 30 perces – keresgélés után 
megtalálja egyik könyvében a Szentségtelen 
kapu bezárásának módozatait. A 
legegyszerűbb – de sajnos kivitelezhetetlen 
– hogy maga a létrehozó boszorkánymester 

zárja be, 65 Mp-ért. A kapu destruálható is, 110 Mp-
ért (sajnos, nincs a környéken 11. Tsz. varázsló) A 
harmadik lehetőség az, hogy a létrehozásához 
szükséges energiamennyiséget egy sugárban 
rászabadítják a kapura. 110 Mp-t előteremteni nem 
könnyű, de a tudós erre is tud megoldást. Be kell 
hatolni a démoni síkra, ahol minden valószínűség 
szerint vannak mágikus energiafókuszok. Ebből 
kéne megszerezni a szükséges energiát. Ezt azonban 
megfelelő hordozó nélkül a karakterek nem tudják 
eljuttatni a kapuig. Maguktól kell rájönniük, hogy a 
megfelelő, 110 Mp-t tároló tárgy nem más, mint a 
már kiürült medál. Minden mágiahasználó (kivéve a 
papokat és a tűzvarázslókat) képes arra, hogy a 
begyűjtött mana-pontokat elraktározza a rubinban. 
Ezt boszorkányok és boszorkánymesterek a 
varázstárgy készítése nevű varázslattal tehetik meg. 
Varázslók pszi transzban képesek a rubin feltöltésére 
– csak most, a speciális körülmények miatt. Bárdok 
is úgy használhatják, mintha saját hatalom 
amulettjük lenne. A mana forrásnál kell feltölteniük 
a rubint, úgy, hogy saját elméjükön áramoltatják át 
az energiát, majd innen juttatják be a rubinba. A 
feltöltés alatt ki kell jelölniük egy kulcsszót, 
melynek kimondásakor az energia felszabadul.  

Mindehhez viszont át kell menniük a kapun, a 
démoni létsíkra. Souranor több dologban is 
segítséget tud nyújtani: elmondja – ha a kalandozók 
nem tudnák - , hogy a démonokat csupán mágikus 
fegyverekkel lehet megsebezni. Ha van a 
társaságban varázsló, most érdemes lesz mágikus 
aura varázsjelet tennie a csapat fegyvereire – erre 
persze magától kell rájönnie. Amennyiben a 
kalandozók közt van pap, ő is mágikussá teheti a 
fegyvereket, egy áldás varázslattal. A várúr 
egyébként – különösen, ha eddig jó kapcsolatban 
volt a karakterekkel – fel tudja ajánlani saját és 
várkapitánya rúnafegyvereit, ha másképp nincs mód 
mágikus fegyverek előteremtésére. Ez – mint az 
NJK-k leírásában szerepel – két mágikus 
hosszúkardot jelent. Souranor másik jelentős 
megmozdulása, hogy előszed egy zacskónyi 
mágikus energiával átitatott port; ezzel körbeszórja a 
kaput és azt mondja, hogy ereje a körön belül fogja 
tartani a közdémonokat. Ez egyébként igaz, egy 
híres demonológustól kapta ajándékba a port, mely 
bebörtönző varázskörként működik közdémonok 
ellen. A vár lakói tehát – míg ennél erősebb démon 
nem kíván átkelni a kapun – biztonságban vannak.  
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A démoni sík tulajdonságai 

A démoni sík merőben különbözik az 
Elsődleges Anyagi Síktól. A démoni síkok is 
jelentősen különböznek egymástól, az alábbi leírás 
csupán erre az egyre vonatkozik. Az első és 
legfontosabb különbség, hogy nincs gravitáció. A 
sík maga nem stabil, az anyag változtatható, 
méghozzá a puszta gondolat erejével. A látkép a 
következő: gránitszerű anyagból van a föld, néhol 
tüzek égnek, egy-két kifacsart, rőtvörös növény 
senyved közöttük, melyek ide-oda nyúló 
gyökerekkel kapcsolódnak a talajhoz. A növényeket 
csak gyökerek rögzítik, a gravitáció nem – 
megfelelő gondolati erővel azonban a gravitáció 
tetszőleges irányba megteremthető, így a növények 
gyökerei nagyon erősek az elszakadás 
meggátolására. A felszín tele van hegyekkel, kisebb 
nagyobb barlangokkal, hasadékokkal. Nem süt a nap 
az égen, alkonyati szürkeség borít mindent. Az 
egyetlen élénk szín a vörös, mely a tüzek 
visszfényének eredménye. A mozgás – különösen az 
első próbálkozásoknál – nagyon körülményes lesz, 
hiszen a karakterek a levegőbe érkeznek a kapun 
való átlépéskor. A sík anyagára és a közlekedésre a 
következő szabályok vonatkoznak: 

• Gránitszerű anyag gondolattal teremthető, 
formázható, pusztítható. 

• Nincs gravitáció, de erős koncentrálással lehet 
idézni (akármelyik irányba) – így lehetséges 
normál harc is, egyébként csak súlytalanság 
mellett, amiben a játékosoknak nincs 
gyakorlata, de a démonoknak van. A gravitáció 
egy körre egy pszi-pontért hozható létre, 
méghozzá egy adott középponttal, durván 20 
méter sugarú gömbben. A létrehozó helyének 
nem kell egybeesnie a gravitáció központjával. 
Amennyiben egy adott sugarú gömbben ketten 
vagy még többen akarnak gravitációt teremteni, 
a tatások kioltják egymást, és semmilyen 
erőhatás nem jelentkezik. 

• Közlekedés pszi-lökéssel történhet, vagy 
koncentrálással a gravitációra (1 pszi-pont/kör), 
esetleg tárgyaktól való ellökődéssel. Ez utóbbi 
is könnyen megoldható, hiszen minden pszi-
pont befektetése nélkül lehet gránitot teremteni, 
és erről lendületet venni, amennyiben ez 
kapcsolódik a földhöz. Ha a levegőben 
teremtődik meg, elég eldobni, és a dobás ereje a 
másik irányba repíti a dobót. Ez ugyan 

meglehetősen körülményes közlekedési 
forma, de meg lehet tanulni.  

• Egy személy vagy démon egy kör alatt 
legfeljebb 1 m3 gránitot teremthet, de ezt 
bármilyen alakban. Ekkor az adott körben 
irányítatlan sodráson kívül már 
tevékenységet nem végezhet.  

• A varázskörök azon formái, melyek a 
démonok mozgását bármiféle módon 
gátolnák, a démoni síkon nem működnek. 
Mindenképp éreztetni kell a 

karakterekkel, hogy teljesen idegen a hely, ahol 
járnak. Nem egyszerűen oly módon, mintha 
mondjuk az Elátkozott Vidék szívében 
járnának, hanem teljes valósában, létezésében, 
működésében idegen. Éreztetni kell velük, hogy 
itt a gondolatoknak sokkal nagyobb hatalma 
van, különben soha nem tudják meg, hogy 
rövid koncentrációval anyagot teremthetnek. 
Ha végképp nem jut eszükbe ilyesmi, segíteni 
kell: egyikük pl. észreveheti, hogy amint arra 
gondolt, tűnjön el az útjából egy gránittömb, a 
kő alakot változtatott, odébb csusszan, esetleg 
megsemmisül. A gravitáció megteremtése már 
nehezebb dolog, se elég, ha valaki nagyon 
erősen arra koncentrál, hogy legyen valamerre 
„lent”. Ekkor egy pszi pontjáért létrejön a 
gravitáció arra a körre – a gravitáció mértéke 
egyébként az yneviével egyezik meg. 

Események a síkon 

A kalandozók három, illetve négy 
találkozás részesei lehetnek a síkon. Azért ilyen 
„eseménytelen” a látogatás, mert 
Aartharoterion megidézte a hozzá hű 
közdémonokat, hogy létrehozhassa csapatait. 
Így csak azok a csapatok kószálnak szabadon, 
akik nem válaszoltak a hívásra. Az első 
esemény egy csapat wirg támadása. Ez 5 
démont jelent, akik mind „mesterfokon” 
használják ki a sík adottságait. Köveket 
teremtenek és alakítanak át anyagmágiával, 
más démonok alakját veszik fel, és 
megtámadják a kalandozókat. Közlekedni 
eredeti alakjukban szárnyaikkal tudnak, de a 
gravitáció hiánya miatt félelmetes sebességre 
képesek felgyorsulni. Sokszor ekképpen 
száguldva teremtenek követ, és bombázzák a 
partit.  
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A második, - kb. fél órával később – 
egy különös démoni üldözés. Két shereb 
(katona) üldöz egy morquor-t (tűzköpő). Az 
üldözők parancsot kaptak uruktól, 
Aartharoterion-tól, hogy minden tervet 
(hódítást) akadályozó démont pusztítsanak 
el. A morquor rühelli a démonurat, mindent 
megtenne, csakhogy terveit keresztülhúzza. 
Ha a karakterek segítenek neki a két katona 
ellen, némi hízelgéssel meggyőzhető, és a 
karakterek oldalára állítható. A harcban 
természetesen maga a morquor is 
segítségükre lesz, hiszen az általa idézett 
tűz hat a démonokra. Sebezhető a lelke 
szegénynek, ha bárki is megsérti, elátkozza 
a karaktereket (csak szóban) majd faképnél 
hagyja őket. Ha segítenek neki, valamiféle 
hálaérzés eredményeképpen nem fogja 
megtámadni őket. Egyébként a tűzköpő jó 
szövetséges mindaddig, míg 
Aartharoterion-nak a „levesébe köphet”. 
Azért is hasznos, mert a kalandozók tőle 
megtudhatják, mi is áll az eddigi események 
hátterében. Tud a démonúr tervéről, bár 
nem minden részletet ismer. Ezt hajlandó 
megosztani a kalandozókkal is, továbbá 
segít a kapu becsukásában – hiszen ezzel 
ugyancsak árthat Aartharoterion-nak, aki 
meg akarta öletni. Amennyiben a 
kalandozók nem segítenek a tűzköpőnek, a 
két katona nehéz küzdelemben ugyan, de 
legyőzi. Ezután a katonák (Fp-ikből alig 15 
maradt) a karakterekre rontanak – így 
könnyű őket legyőzni, mégis 
megszállottként vállalják a harcot.  

A harmadik találkozást megelőzi az 
energiaforrás meglelése. Ha a karakterek 
maguk mellett tudhatják a tűzköpőt, ő segít 
megtalálni a forrást, ismeri a helyét. Többek 
között ő is tud innen energiát gyűjteni. 
Amennyiben vezető nélkül kell 
megtalálniuk a mana-fókuszt, két órával 
tovább tart az út, és át kell vészelniük egy 
molamoth rohamot is. Ez egy viszonylag jól 
szervezett akció, 11 démon vesz részt 
benne. A démonok csak addig támadnak, 
míg esély látszik győzelmükre – mindig 
kettővel többen kell lenniük, mint az aktív 
karaktereknek, ellenkező esetben 
elmenekülnek. A démonok a rajtaütés alatt 

szórakoznak a gravitációval, köveket alkotnak, és 
pszi-lökéssel a kalandozókhoz vágják. Sok egyéb 
ötletet is ki lehet találni, csak a KM fantáziája 
szabhat határt a szolgák működésének.  

A mana-forrás leginkább egy hőmentes 
lávatóhoz hasonlítható. Egy kis domb teteje úgy fest, 
mintha hasadozott lenne, több irányban repedések 
futnak rajta a kiemelkedés helye felé. A 
epedésekben magmához hasonló, bár kevésbé sűrű 
sárgás-vörös folyadék áramlik. Ha valaki két méter 
sugarú körön belül kerül hozzá, körönként 1 Mp-t 
regenerálódik mana szintje – már amennyiben az 
illető mágiahasználó. Az, aki fel akarja tölteni a 
rubint, a már leírt módszerek egyikével teheti meg. 
A rubin feltöltése minden esetben egy órát vesz 
igénybe. Ha a szertartás lezajlott, a kalandozók 
villámsebesen elindulnak vissza, a kapu felé. A gond 
csak az, hogy valószínűleg eddig semmivel sem 
jelölték útjukat, és mivel semmihez sem tudnak 
igazodni, alighanem kissé eltévednek. Ha a tűzköpő 
velük van, nincs probléma, ő érzi a kapu jelenlétét és 
pontos helyét. Amennyiben semmilyen módon nem 
jelölték eddigi útirányuk, pl. szakaszonként 
létrehozott különleges kőalakzatokkal – a visszaút 
még egy órát vesz igénybe. Ha így vagy úgy, de 
megtalálják a kapu helyét, az út mindössze 15 perc 
gyors repülés.  

Amikor a kalandozók elérik a kaput, új ellenfél 
néz velük farkasszemet. Maga Aartharoterion, aki 
félti csodálatos tervét. A démon elkövette azt a 
hibát, hogy kísérők nélkül teleportált ide, de csak így 
érkezhetett meg időben. A kalandozók most 
örülhetnek igazán, ha velük van a morquor – a 
csatában ugyanis nagyon jó szolgálatot tehet. 
Aartharoterion támadás előtt kiönti lelkét a 
kalandozóknak, elmondja tervének összes lépését, a 
tervezéstől a megvalósításig. Ez nem az állandó 
klisé, mely szerint a gonosz az utolsó összecsapás 
előtt elmondja terveit – ez időhúzás. A démonúr 
megsegítésére ugyanis idetart négy sytix (pusztító) 
és egy xing (halálhozó). Ezeket nem lenne ajánlatos 
bevárni, mert abban az esetben a karaktereknek 
vége. Az öt közdémon 60 kör (tíz perc) múlva 
érkezik meg – ennyit kell egyedül kitartania 
Aartharoterion-nak. Ha a karakterek azonnal 
támadnak, van esélyük a túlélésre. A morquor 
tűzmágiájával megerősítve, valószínűleg le tudják 
győzni Aartaroterion-t, aki ha látja, hogy vesztésre 
áll számára a csata, inkább elteleportál. Félti az 
életét: inkább essen kútba egy gondosan előkészített 
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terv, mint hogy örökre búcsút kelljen mondania a 
világnak. A démon tehát csak akkor kezd harcolni, 
ha a karakterek megtámadják. Ha úgy érzed, a 
kalandozók nem támadnának, de eddig jó 
teljesítményt nyújtottak, kár lenne tehát a felmentő 
sereg miatt meghalniuk, továbbá a morquor is az 
oldalukon áll, intézd úgy, hogy a tűzköpő ne tudja 
visszafogni magát, és támadjon ár a démonúrra. Így 
esélyt kapnak, hogy még az öt közdémon érkezése 
előtt elűzzék Aartaroterion-t. A démonúr 
tulajdonságai a függelékben szerepelnek.  

A kaland befejezése 

Miután a kalandozók végeztek a démonnal, 
nincs más dolguk, mint kilépni a kapun, és 
felszabadítani a rubinból az energiát. Ehhez nem kell 
más, mint hogy a rubint feltöltő kimondja azt a szót, 
mely az energiát addig fogva tartotta. Ez lehet egy 
név, de akár egy egész mondat is. Az energia fényes 

sugárban csap ki a drágakőből, majd szinte 
elfolyik a kapu felszínén. Ezután a kapu 
zsugorodni kezd, végül eltűnik. Nagy lesz a 
boldogság, teljes a happy end. Ha a karakterek 
nagyon anyagiasak, visszamehetnek a hamis 
emlékkel rendelkező Delorhoz, bemutathatják a 
mágiától megfosztott medált. Erre Delor – 
miután ellenőrizte a pálcával – kifizeti a 
fejenkénti 50 aranyat, és a kalandozóknak adja 
a nyakéket. Ha a karakterek megígérték, hogy 
visszajuttatják Elisandnak, tegyenek így – 
szószegést ritkán jutalmazzák az istenek és a 
KM-ek. Akár azt is megtehetik, hogy kitörlik 
Delor fejéből a hamis emlékeket – bár Doran 
lelkes ügynököt veszítene így. Jobban teszik, ha 
a démon által beírtakat nem macerálják, inkább 
tájékoztatják a nagytanácsot, hogy van egy 
magas rangú, nemes kémük Abasziszban.  

A kalandért adható tapasztalati pontok 
(fejenként) 

 
A fogadóban a karakterek jól reagálnak az eseményekre 15 
Elfogadják a megbízást, békésen eljutnak Lontrait váráig 5 
Bejutás a várba – békésen 45 
Bejutás a várba - erőszakkal 15 
A medál megszerzése – békésen 65 
A medál megszerzése - erőszakkal 35 
Jó kapcsolatok a várúrral 20 
Souranor-ral jó kapcsolat kialakítása 20 
A kapu megnyitása 25 
Rúnakadok sikeres elkérése 15 
Souranor porának felhasználása 20 
4 szolga legyőzése 50 
A démoni sík törvényeinek felismerése (törvényenként) 25 
A wirgek legyőzése 20 
A katonák legyőzése 150 
A morquor legyőzése 90 
A morquorral semleges kapcsolat kiépítése (kölcsönös békén hagyás, 
megölni nem kell, de nem fog együttműködni) 120 

Jó kapcsolat (szövetség) a morquorral 150 
11 szolga legyőzése 100 
A rubin feltöltése energiával 20 
Gyors visszatérés a kapuhoz 10 
Eltévedés utáni visszatérés a kapuhoz 40 
Aartaroterion legyőzése 180 
Kapu bezárása 90 
Végén kalandozókhoz és jellemükhöz méltó befejezés 40 

 
A szerepjátékért az eddig kapott 

pontszámig lehet pontot adni, ez a maximális 
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érték – legalacsonyabb értéke lehet akár 
nulla is. 

Tudnivalók: 
• A békés út azt jelenti, hogy 

egyetlen emberáldozat sincs, a 
legkomolyabb harc sem sebezhet Ép-t. Ha 
ez a feltétel nem teljesül, az erőszakos 
megoldásnál szereplő pontszám adható. 

• Az ellenfél legyőzése magába 
foglalja annak elpusztítását, de elűzését is. 

Függelék – statisztikák, térképek 

Lontrait várának lakói 
Várkatonák: Ké: 20, Té: 45, Vé: 90, 

Cé: 16, Fp: 25, Ép: 7, sebzés hosszúkarddal 
K10, hosszú íjjal K6+1. Asztrál ME: 3, 
mentál Me: 2. 

 
Várkatonák tisztjei: Ké: 23, Té: 50, 

Vé: 100, Cé: 20, Fp: 30, Ép: 8, sebzés mint 
a várkatonáknál. Asztrál ME: 22, mentál 
Me: 21. 

 
Testőrök: Ké: 30, Té: 60, Vé: 115, 

Cé: 20, Fp: 40, Ép: 8, sebzés hosszúkarddal 
K10+1, dobótőr K6+1. Asztrál ME: 23, 
mentál Me: 23. 

 
Testőrkapitány: Ké: 33, Té: 70, Vé: 

135, Cé: 20, Fp: 55, Ép: 11, sebzés: tőrkard 
K6+3,2x körönként. Dobótőr K6+1. Asztrál 
ME: 24, mentál Me: 24. 

 
Várkapitány: Ké: 30, Té: 75, Vé: 

125, Cé: 36, Fp: 53, Ép: 10, sebzés 
másfélkezes kard 2K6+2, dobótőr K6+2, 
könnyű nyílpuska K6+1. Asztrál ME: 23, 
mentál Me: 25. 

 
Raon la Lontrait: Ké: 28, Té: 68, 

Vé: 125, Cé: 12, Fp: 36, Ép: 10, sebzés 
tőrkard K6+2 2x körönként. Asztrál ME: 
23, mentál Me: 24. A várúr rendelkezik két 
rúnakarddal is, melyek 93 Mp-s 
hosszúkardok. Az egyik a várkapitány, a 
másik a saját szobájában van. Ezek azok a 
fegyverek, melyek forgatásában egyikük 
sem különösebben járatos, inkább csak a 

családi örökség részét képezik. A fegyvereket Raon 
felajánlhatja a karaktereknek, a démoni síkra való 
átlépés előtt – természetesen csak akkor, ha 
megfelelő kapcsolatban vannak. 

 
Souranor: harci értékei jelentéktelenek, de ő 

az egyetlen pszi-alkalmazó a várban, méghozzá 3. 
szintű, mesterfokon. Az általa felhelyezett statikus 
pajzsok védik az összes testőrt és tisztet a várban – 
közkatonákra nem futotta az energiájából. Az öreg 
tudós 19 pszi-ponttal rendelkezik. 

A démonok mind benne vannak a 
Bestiáriumban, kivéve Aartaroterion-t. 

 
Aartharoterion 
Gyenge képességekkel rendelkző démonúr, 

hatalma össze sem hasonlítható egy hercegével. 
Harci értékei: Ké: 45, Té: 90, Vé: 120, Cé: -, Fp: 
100, Ép: 40, rendelkezik a már megszokott 
ellenállásokkal (mágia, méreg). Sebzése 2K6+3 Fp, 
körönként kétszer támad karjaival. Nem is harci 
tudása miatt több, mint egy közdémon, hiszen abban 
legfeljebb közepes lehetne. Viszont rengeteg 
speciális képessége van, melyek démonirányítással, 
szolgaság-mágiával függenek össze. Ezeket csak 
démonok ellen alkalmazhatja, így kár lenne kitérni 
rájuk. A következő képességeket használhatja a 
kalandozókat érintően: 

Teleport: naponta háromszor minden energia 
befektetése nélkül teleportálhat, de csak saját síkján.  

Síkváltás: Az Elsődleges Anyagi Síkról 
korlátozás nélkül visszatérhet saját síkjára – ez 
visszafelé nem működik.  

Azok a varázslatok, melyeket alkalmazni 
képes emberekre is, a következők: Asztrál és 
mentálmágia, elemi mágia, tér és időmágia. Erre 
összesen 90 Mp áll rendelkezésére, továbbá 10 Tsz-
ű mesterfokú pyarroni pszi-használónak minősül. 
Mana pontjai körönként térnek vissza, szám szerint 
3/kör. Számos egyéb mágikus módszerhez is ért, de 
ezeket nem fogja alkalmazni, mert hosszabb 
előkészítést igényelnek, illetve harcra nem 
alkalmasak (pl. a Szentségtelen kapu energiáit 
irányító füstkvarc létrehozása.) 
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