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Helyszín: Riegoy Városállamok 

Előtörténet 
Jem-irre egyike a Riegoy államok 

városfüzérének a hasonló nevű öböl 
partján. (Bővebben a városállamokról 
lásd a Rúna IV/4. 8-11. oldalát.) Lakói 
nem jobbak, nem rosszabbak másoknál 
– üzletelnek, esznek-isznak, szeretnek 
nagyokat mulatni, fogadásokat kötni, 
játszani az államok legnagyobb 
mulatóiban, játékházaiban, egyszóval: 
élnek. 

Nem úgy, mint azok a sötét 
dolgok, melyek a város alatt lapulnak... 

Jem-irre, hasonlatosan más itteni 
városokhoz, a crantai időkből 
megmaradt romokra épült. Valaha 
jókora település lehetett, építői 
megbízható, makacs mesteremberek 
voltak – nem akarták, hogy az idő vagy 
az istenek kifogjanak alkotásukon. A 
crantai város mostanra az enyészeté lett, 
ám az alatta húzódó roppant 
kazamatarendszer valódi labirintus, 
melyben egyhamar eltéved, aki alászáll. 
Nem is próbálkozik ezzel manapság 
senki: ismert lejáratait befalazták, az 
ismeretleneket elfeledték, tiltást 
mondtak ki rá, régi átkokkal ijesztgetnek 
mindenkit, akinek eszébe jutna 
felkutatni az őslakók emlékeit. Pedig 
már nem sok minden van odalent. 
Pontosabban: jó ideig szinte semmi sem 
volt... 

Azután, ahogy lenni szokott, 
meglódultak az események.  

Egy kíváncsi, már-már 
vakmerőnek mondható jem-irrei 
polgár, bizonyos Alkheris, elkezdett 
foglalkozni azzal, vajon mit rejthetnek 
az elfeledett járatok.  

Az a hír járta róla, afféle 
varázsló – valójában tudománya nem 
haladta meg egyetlen magára valamit 
is adó adeptus ismereteit sem. Úgy-
ahogy elboldogult a csillagok között, 
ismert egy-két főzetet és ráolvasást, de 
sokra soha sem vitte. Élete akkor 
változott meg gyökeresen, amikor 
rábukkant a pincéjében lévő lejáratra, 
mely a város alatti 
kazamatarendszerbe vezetett. 
Óvatosan kezdte el feltérképezni a 
romos folyosókat, nagy reményeket 
táplálva, ám kis idő múltán szomorúan 
kellett megtapasztalnia: semmi nincs 
odalent. Végül – miután feladta álmait, 
s egy utolsó útra indult – mégiscsak 
rábukkant valamire. Az egyik ősi 
csarnokban jókora kristályt talált.  

Egy Álomkristályt. Egy néhai 
crantai boszorkányherceg börtönözte 
belé saját lelkét, amikor úgy gondolta, 
megszolgálta már a pihenést. Nem is 
akar semmi mást, csak nyugalmat. 
Csendet. Mindörökké.  

Amikor azonban felbukkant 
Alkheris, mégsem tudta megállni, 
hogy lelke meg ne szállja a tudósféle 
testét. S ezt használva kijutott a 
felszínre. Amit ott látott, az mindennél 
jobban elborzasztotta: nyüzsgő népek, 
akadékoskodó emberek. Még az is 
lehet, hogy előbb-utóbb az ő  
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rejtekhelyére is rábukkannak. Sürgősen tennie kellett 
valamit.  

Most, hogy a tudós személyében már volt 
teste, először is néhány halálon túli lényt idézett 
meg: ha Alkherisnek valami baja esnék, mégis 
tudjon magának új testeket szerezni a segítségükkel. 
Minden eshetőségre felkészült – szerencséjére... 

Egyszer, amikor a tudós testében felderítő 
körútra indult, megfeledkezett róla, hogy évezredek 
repültek el felette, hogy megváltozott a világ, s egy 
hordókat szállító lovaskocsi halálra gázolta – 
Alkherist. Ő maga kihasználva a kettőjüket 
összekötő mágikus kötést, visszatért a kristályba. S 
mert voltak már élőholt szolgái, nem maradt a 
későbbiekben sem segítség nélkül. Időről-időre 
újabb embereket ragadott el, megvizsgálva az 
elméjüket, testükben utazva körülkémlelt a 
városban, majd mágia segítségével törölte mindazon 
dolgokat az emlékezetükből, amelyek felé 
mutathattak volna.  

Tapasztalatai egyre jobban elrémítették, 
félelemmel töltötték el: az új idők, az új nép egy 
csöppet sem bizonyult kedvére valónak. Újabb 
eónokig tartó magányra, csendre és békére áhítozott, 
egy újabb – talán jobban tetsző – kor eljöveteléig. 
Addig azonban nyugalmat és legfőképp biztonságot 
akart.  

Hónapokig töprengett a maga módján; azután 
megszületett a terv, mely megszabadítja a nyüzsgő 
emberkupactól, a bizonytalanságtól, mely 
szentségtelen álmát veszélyeztethette.  

Nem kell mást tennie, mint egymásnak 
ugrasztani a folyton akadékoskodó, gyűlölködő, 
kicsinyes bosszúikon ármánykodó embernépeket, s 
azok idővel egymást irtják ki. Ha sikerül kellő 
mértékű kavarodást keltenie, talán még háborúzni is 
kezdenek, esetleg elhagyják a várost. 

Munkához látott hát... 
Élőholt szolgái segítségével befolyásos 

embereket rángatott alá az egész város alatt húzódó 
kazamatarendszerbe, beléjük bújt, s a testükben 
viszálykodni kezdett. Egymással eleddig 
szövetségben, barátságban álló, nagy hatalmú 
családokat ugrasztott egymásnak, rémhíreket kezdett 
terjeszteni, pusztított, rombolt.  

Munkáját már-már siker koronázta. Még azt is 
sikerült elérnie, hogy a várost vezető idomárklán 
fejét, Oden Tyrratot is a lincselés veszélye 
fenyegesse. Az emberek kísérteteket láttak, furcsán, 
megmagyarázhatatlanul kezdtek viselkedni, majd 

nem emlékeztek semmire; barátságok, üzleti 
kapcsolatok mentek tönkre, tüzek gyulladtak a 
városban, sorra égtek le a Jem-irrének komoly 
hasznot hozó játékházak, bordélyok, 
vedégfogadók. Egy megidézett hatysa 
segítségével még azt is sikerült elérnie, hogy az 
különböző emberek felvett alakjában 
pusztítson, garázdálkodjon.  

A város gazdagságát megalapozó kutya- 
és kakasviadalok arénáit tönkretették, a viador- 
és idomárklánok hajbakaptak egymással – 
egyszóval komoly káoszt sikerült 
elszabadítania. Tevékenysége oly nagy sikerrel 
járt, hogy a főtanácsos, Oden Tyrrat is 
kimenekítette a városból minden értékét egy 
hajón, hogy bármelyik pillanatban 
elmenekülhessen, ha kell.  

Ekkor azonban felbukkant egy 
reménysugár. A szomszédos városból, 
Hatamból kihívást intéztek Jem-irréhez. Egy 
komoly viadalt helyeztek kilátásba. Mindenki 
tudta, hogy azért tesznek csak így, mert hírét 
vették, hogy milyen állapotok uralkodnak a 
szomszédos városban. Abban bíztak, hogy így 
talán megszerezhetik, átvehetik az irányító 
szerepet a térségben, már ami a viadalokat és a 
játékokat illeti.  

Oden Tyrrat kapva kapott az alkalmon. 
Ha most kedvenc kutyája, Herceg győzelmet 
hoz a városnak, talán a nép is visszapártol 
hozzá, sikerül megőriznie vezető helyét a 
tanácsban, s tán még a városban is rendeződnek 
a dolgok.  

Hogy miért volt ebben ennyire biztos? 
Ehhez ismerni kell a jem-irreiek mániákus 
vonzódását a fogadásokhoz és a versenyekhez. 
Számukra Herceg, A kutya, Amely Soha Nem 
Veszített, maga a város. A becsület. Élet és 
halál ura. Arról nem is beszélve, mekkora 
fricska lenne ez Hatam városának, és az ő 
„nyavalyás, beteg korcsának”. A városba 
visszatért a remény. Ha Herceg győzne, talán 
mégis minden a visszájára fordulna.  

Természetesen nem mindenki gondolja 
ezt így. Az Oden Tyrrat posztjára pályázó 
Kheddar idomárklán semmi esetre sem. Nekik 
sokkal többet jelentene, ha az ő kutyájuk 
küzdhetne a város becsületéért. Persze Herceget 
ők sem mernék bántani, csupán nem bánnák, ha 
valami baja esne. Ezt persze a játékosok nem 
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tudhatják, de a későbbiekben hadd 
gyanakodjanak a Khadderekre... 

A város forrong, még az sem érdekli 
őket különösebben, hogy a tengeren hosszú 
idő óta először megjelentek északról a 
környék csavaros eszű törpe kalózai.  

Mindenki vár és reménykedik.  
Az Álomkristályba zárt lény pedig 

azon gondolkodik, miként tudná 
meghiúsítani a viadalt. Jöjjenek hát a 
kalandozók! 

Tengeren 
Tulajdonképpen a játék 

szempontjából teljesen közömbös, hogy a 
kalandozók ismerik-e egymást, vagy sem. 
Okosabb azonban úgy intézni a dolgukat, 
hogy már régebbről ismerjék a másikat. 
Nem célszerű ork vagy törpe karakterekkel 
játszani, bár egy kis igazgatással mg ezt is 
el lehet rendezni.  

A most következő, meglehetősen aljas 
húzást a KM-ek nyugodtan alkalmazzák, 
hiszen játékosaik nem is sejthetik, hogy 
minden jóra fordulhat még. Később ráérnek 
elnézést kérni, amikor már mindenki 
megnyugodott.  

Tenger. Ameddig a szem ellát. 
Hőseink most ébredeznek. Még érzik 
orrukban a kábító gáz keserű illatát, s lassan 
az emlékeik is visszatérnek. Felködlenek az 
alacsony, mokány törpék, akik meglepő 
határozottsággal húzgálják a magatehetetlen 
testeket ide-oda, hogy vitatkoznak azon, mi 
legyen velük, s végül – talán Kadal 
szavának engedve – mégsem ölik meg, 
csupán a Bellendarba igyekvő 
kereskedőhajó egyik mentőcsónakjába 
dobálják őket. A legénységet talán a 
másikba. Nem biztos.  

Bármiféle felszerelés nélkül. Csupán 
egy kulacs víz marad nekik.  

Nem érdemes sokáig vesződni e 
helyütt, voltaképpen nem sok esélyük 
maradt. Érdemes egy kicsit megpörgetni az 
eseményeket. 

A távolban, a horizonton mintha 
füstoszlopot látnának az égre kanyarodni, 
de túl messze van, még ha sikerült is evezőt 

fabrikálniuk, akkor sem juthatnak el odáig. Lassan 
esteledik, amikor megpillantanak egy vitorlát a 
láthatáron. Ha sikerül valami módon felhívni 
magukra a figyelmet, akkor a leszálló sötétben nem 
kerülik el őket, s kiderül, hogy egy Jem-irrébe tartó 
kereskedőnek köszönhetik életüket. Ő veszi a 
fedélzetre az elcsigázott társaságot, s lassan 
elindulnak abba az irányba, ahol nem is olyan rég 
még valami füstölt.  

Másnap reggel érnek arra a helyre. Az áramlás 
sodor magával ott egy roncsot, amelyben a kapitány 
felismeri a jem-irrei Oden Tyrrat, a város első 
emberének hajóját. Ez az a vitorlás, amelyen 
kimenekítette vagyonát a városból. Két dolog a 
szembetűnő rajta: nagyon mélyre merül, és rengeteg 
fegyveres van rajta. Nem bízza a dolgot a véletlenre.  

Ezt a hajót is megtámadták a törpe kalózok, 
akik rajtaütöttek a kalandozókon. Ez alkalommal 
azonban rajtavesztettek. Őket győzték le Oden 
Tyrrat zsoldosai, két foglyot is ejtettek, áthoztak 
mindent a saját hajójukra, majd elsüllyesztették a 
törpék szkúnját, mely addiga már teljesen 
hasznavehetetlenné vált.  

Természetesen a kalandozók holmija is itt van 
– bár erről nem kell azonnal tudniuk, mint ahogy 
arról sem, mit tartalmaz Oden Tyrrat vitorlása. 
Ködösítenek nekik, beszéljenek a városban uralkodó 
rossz hangulatról, a furcsa eseményekről... 

Azonban a mély merülésű hajó az ütközetben 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy képtelen 
magától folytatni az utat. Nincs más hátra, a 
kalandozókat megmentő kapitány vontatóra fogja 
Oden Tyrrat hajóját, s elindulnak lassan Jem-irrébe.  

A tönkrement hajón annyi katona van – 15 
(leírásuk a mellékletben) -, hogy meglehetősen nehéz 
észrevétlenül feljutni, s bármit is visszaszerezni. Nem 
érdemes próbálkozni, a kapitány minden eszközzel 
akadályozza meg, ha lehet,, s célszerű, ha a KM is 
megfelelően komor képet fest a lehetőségeikről. Itt 
utazik még Oden Tyrrat egy pszi-használója, egy 
fiatal lány, aki folyamatosan tájékoztatja gazdáját az 
eseményekről. Az árboc maradványához két törpe 
kalóz van kikötve. Messziről is felismerhetik bennük 
azok hangadóit, akik arra biztatták kapitányukat, 
hogy öljenek meg mindenkit. (Ennyit még a 
gesztusokból is ki lehet találni.) Ha valaki ért a 
nyelvükön, annak eszébe juthat, hogy azért akarták 
vízbe dobni őket, mert szerintük rontást hoznak 
rájuk, ha bárkit is elengednek.  
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Ha a játékosok nagyon akadékoskodnak, a 
kapitány ígérje meg nekik, hogy mindent megtesz a 
felszerelésük visszaszerzésének érdekében – 
elegendő, ha egy papírra leírják, mi is volt náluk. 
Ezen kívül szeretne minél többet megtudni róluk: 
kik ők? Honnan jönnek? stb. Amit megtud, azt – 
szerény pszi tudásának megfelelően – továbbítja a 
roncson tartózkodó nőnek, abban bízva, hogy valami 
jutalmat vagy pénzt csak ki tud csikarni érte akár 
Odentől, akár a kalandozóktól.  

Így Oden Tyrrat már tudni fog róluk, mielőtt 
megérkeznek, s kieszel egy tervet. Mivel már nem 
igazán bízik senkiben, az idegeneket akarna rávenni, 
hogy – semlegesek lévén – vigyázzanak Hercegre, 
míg el nem jön a viadal ideje. Azzal akarja zsarolni 
őket, hogy nem adja vissza, csupán a felszerelésüket 
(amelyről mindent tud, hiszen maguk a kalandozók 
írták össze neki), ám egy petákkal sem többet. Jem-
irre pedig nem olcsó város. Felajánlja a szállását és 
vendéglátását, cserébe a szolgálatért – s persze végül 
egy kiadós summát is beígérhet.  

Másnap érkezek a kikötőbe. A parton már 
türelmetlenül vár két alak. Az egyik maga Oden 
(leírása a mellékletben), aki látni akarja, hogy a vész 
időleges elmúltával miként szállítják vissza vasládáit 
a kastélyba (sajnos nincs arra mód, hogy ezt 
megakadályozhassák – a roncsot hamarabb engedik 
be a kikötőbe, mint őket, s a kirakodással is 
majdnem végeznek már, mire ők földre tehetik a 
lábukat). A másik egy kopasz, idős figura – 
Gommor -, Oden tanácsadója és gazdasági ügyeinek 
irányítója (leírása a mellékletben). 

Ő beszél a partival, ha kiszállnak, s elmondja, 
hogy Oden Tyrrat szívesen látja őket vendégül 
néhány napra. Amennyiben a felszerelésüket 
firtatják, azt mondja nekik, hogy a Tyrrat-palotában 
majd mindent megkapnak a főtanácsostól. 
Megtiszteltetésnek veszi, hogy fogadhatja őket. Egy 
ilyen invitálásnak nehéz ellenállni... 

Ha a parti nem fogadja el a meghívást, a játék 
célja lehet a felszerelés megszerzése, ebben az 
esetben is célszerű azonban belekeverni őket az 
Álomkristály ügyes-bajos dolgaiba. 

Jem-irre 
A kikötő mögött jókora város terül el. Igazi 

gyöngyszem – mindenünnen mérhetetlen gazdagság 
kápráztatja el az érkezőket. Nem véletlenül. Jem-irre 
a környék szerencsevadászainak paradicsoma, ahol 

rengeteg játékház várja őket, mindenféle 
szórakozási lehetőséggel, amire csak vágynak. 
Bordélyok, álomtanyák, vendégházak, arénák 
mindenütt. És semmi sem olcsó. Ahol a 
gazdagság ilyen szembántó módon van jelen, 
számíthat rá az ember, hogy alaposan ki kell 
forgassa a bugyellárisát, ha vásárolni támad 
kedve.  

Mindenütt pompa: gyönyörűen 
karbantartott utcák, házak, paloták, szobrok, 
kertek és szökőkutak. Imitt-amott friss égések 
csúfítják el az összképet, s a városlakók is 
izgatottnak látszanak. Meglepően sok zsoldos 
mászkál az utcákon, mind-mind más városi 
klán címerével. Az arcok feszültek – valami 
készül.  

Célszerű a partit valami módon 
rádöbbenteni, hogy nem akármilyen helyre 
kerültek – ami az árakat illeti, semmiképpen. 
Legalább az ET-ben megadott árak 
háromszorosával célszerű számolni.  

A kikötőben egy rácsos kordé áll meg egy 
pillanatra a parti előtt. A két törpe kalóz ül 
benne. Másnap nyilvánosan kivégzik őket a 
főtéren. Amint meglátják a kalandozókat, 
felpattannak, s hangosan átkozódni kezdenek. 
Saját nyelvükön, s a riegoyiak semmihez nem 
hasonlítható módon kerékbetört közös nyelvén 
ordítoznak: 

Halál rátok, átkozottak! Ti hoztátok ránk 
a bajt, magasok! Pusztulni fogtok, 
mindahányan!!! 

Hogy a játékosok komolyan veszik-e őket, 
az az ő dolguk, mindenesetre a törpékre 
vigyázó zsoldosok nem fogják a partit a kordé 
közelébe engedni. Ha egyikőjük sem érti meg, 
mivel is fenyegetőznek, akkor akad valaki, aki 
lefordítja nekik.  

Oden Tyrrat egy dombon épült, jókora 
fallal körülkerített kastélyban lakik. 
Kézzelfogható a gazdagság, ami körülveszi. 
Szobrokkal, festményekkel telezsúfolt, szellős, 
világos kastély, temérdek szobával és 
szolgálóval, minden, ami a kényelemhez 
szükséges. Oden Tyrrat nem sajnál semmit a 
kalandozóktól. Szívélyesen fogadja a társulatot, 
szobát ad nekik és vacsorára is meghívja őket. 
Rendkívül kedves, szellemes társalgó, aki 
igyekszik finom mederben tartani a 
beszélgetést. Megtiszteltetésnek veszi, hogy 
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jelen vannak, s megpróbál minden olyan 
információt felhasználni, amit a kapitányon 
és a pszi-használó hölgyön keresztül 
megszerzett róluk.  

Előbb-utóbb előjön a farbával, 
miszerint munkát szeretne ajánlani nekik.  

Ha a parti bamba és nem küzdenek a 
felszerelésükért, akkor csupán a „munka 
végeztével” ajánlja fel, hogy mindenüket 
visszakapják. Ha látnivaló, hogy nem lehet 
ilyen módon zsarolni őket, természetesen 
azonnal visszaszolgáltat mindent „A pénzt 
leszámítva, mert azt sajnos a törpék egy 
helyre öntötték, s így a lista alapján nem 
tudja eldönteni, hogy valóban annyi jár-e 
nekik, á ne aggódjanak, bőséggel megfizeti 
őket, ha hajlandóak két napig őt szolgálni.” 

Ha nem állnak kötélnek, elengedi 
őket, örvendett a szerencsének. Rajtuk múlik 
ki tudnak-e harcolni maguknak valamelyes 
megbecsülést. A jutalmuk is ennek 
arányában várható.  

Ha tudni akarnak bármit is a 
munkáról, lassan elősorolja mindazt, mi a 
városban az utóbbi időben történt: a 
köztiszteletben álló varázsló, aki 
megboldogult és halálra gázolták, a 
kísértetek, az egymás ellen forduló barátok, 
szövetségesek, a rejtélyes eltűnések és 
előbukkanások, a tűzesetek, a 
pánikhangulat, az elköltözések, a város alatt 
húzódó ősi labirintus, ami átkot hoz 
mindarra, aki odamerészkedik stb. 

Elmondja, hogy a szomszéd város, 
Hatam milyen tervet dédelget, miként 
akarja gyengíteni Jem-irrét – tán ők állnak a 
dolgok mögött. Beszélhet a tanácsbéli 
ellentétekről a Khadder klánnal – meglehet, 
ők fondorkodnak, bár káruk már nekik is 
származott a szerencsétlen eseményekből. S 
végül elmondja, hogy viadalra készül az 
egész város, amely talán mindent 
helyrehozhat. Herceg ismét porondra lép, s 
ha győz a felfuvalkodott Hatam bajnokával, 
talán az istenek is megkönyörülnek a 
városon.  

Figyelem! A Riegoy Városállamokban 
a pyarroni pantheon kissé megváltozott 
isteneit imádják! Rúna IV/4! Különleges 
hangulatot adhat a játéknak! 

Gommor végig jelen van a beszélgetésnél, de 
meglehetősen furán viselkedik. Nézelődik, 
határozatlannak, tanácstalannak tűnik. Nem szól egy 
szót sem, csak időről időre belekóstol a tányérokba. 
Ruhája meglehetősen piszkosnak tűnik. Nem is 
csoda, a crantai herceg élőholtjai segítségével 
elrabolta és beléköltözött. Ha úgy gondolja, eleget 
hallott, egyszerűen magára hagyja Gommort, aki 
elájul és semmire nem emlékszik az egészből.  

Ha a KM vicces kedvében van, akkor 
Gommoron keresztül megtréfálhatja, kínos helyzetbe 
hozhatja a játékosokat. A Beszéltetés segítségével 
mindenféle dolgokat mondathat velük, amivel 
kellemetlen szituációt idézhet elő, s mindenkinek 
magyarázkodnia kell... 

Oden Tyrrat csupán két estét és egy nappalt 
kér, akkor kezdődik majd úgyis a viadal. Mindenben 
szabad kezet kapnának. Arra a kérdésre, hogy miért 
bízik bennük, annyi a válasza, hogy azért, mert 
semlegesek, véletlenül kerültek a városba, s még 
senki nem találkozhatott velük őelőtte. Azonkívül 
sok pénzt hajlandó érte fizetni (100 arany). Arról 
nem is beszélve, hogy ha megismerkednek 
Herceggel, valószínűleg azonnal megkedvelik. Senki 
nem kerülhet a közelébe ártalmas szándékkal, s a 
felkészülést sem szabad megzavarni.  

Ha úgy gondolják, akár azonnal 
megmutathatja őket neki. 

Hercegi éjszaka 
Rendkívül fontos, hogy a karakterek ne sejtsék, 

hogy Herceg egy kutya! Éppen ezért az ezt 
megelőzőekben a KM-nek nagyon oda kell figyelnie, 
hogy meg is tartsa őket ebben a hitben, különben a 
játék egy remek és megdöbbentő fordulata elveszik. 
Kétértelműen beszéljen róla: a bajnok, a viador, stb. 
Ha rákérdeznek, hogy pontosan miben is áll ez a 
verseny, írjon le egy véres összecsapást, de 
nyugodtan mismásoljon, terelje el a szót, ha 
komolyan veszélybe kerülne a kutya inkognitója. 
Ugyanakkor tehet néhány megjegyzést (pl. 
megmutathatom önöket a Hercegnek – 
bemutathatom helyett, stb.), hogy valami kis 
feszültséget érezzenek a játékosok ezzel a herceggel 
kapcsolatban. Ha csak lehet, a KM-nek el kell érnie, 
hogy a játékosok komoly megtiszteltetésnek vegyék, 
hogy találkoznak vele.  

Herceg egy kisebb, kerítéssel elválasztott 
parkban lakik, közvetlenül a Tyrrat-palota mellett. A 
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parkban van egy kisebb tó, fák és egy pavilon, ahol 
Herceg mostanában a napjait tölti.  

Gazdája és idomárja, Oden Tyrrat rendkívül 
büszke rá. Van is mire. Herceg egy rendkívül jól 
képzett, nagyon erős, hihetetlenül intelligens hastin. 
Meglepően nagy, még fajtársai között is (lásd a 
melléletben).  

Mindenkivel szemben bizalmatlan, ám 
gazdájának mindenben engedelmeskedik, nagyon 
fegyelmezett harcikutya.  

Oden Tyrrat elmondja, hogy itt kell megoldani 
a védelmét, mert minden összecsapására itt készül, 
itt gyakorol vele, ha máshova kerülne, az bizonyára 
kizökkentené a felkészülésből, s annak beláthatatlan 
következményei lennének. Ő maga is itt alszik vele, 
de mér nem bízik senkiben – tanácsadóját, Gommort 
leszámítva.  

Hogy a parti mit talál ki a kutya védelmének 
biztosítására, az az ő dolguk, oldják meg, ahogy 
tudják. Herceget nem szabad elvinni innen, s a 
gazdája sem hagyja magágra, csak arra a néhány 
órára, míg a városi tanács ügyes-bajos dolgait 
rendezi. Ha a csapat megtiltja neki, hogy elmenjen, 
mert mindig a kutya mellett kell lennie, akkor 
Gommort bízza meg a város ügyeinek intézésével, 
ami – mint nemsokára látni fogjuk -, legalábbis 
kockázatos dolog. A KM-nek jól kell tudnia 
érzékeltetni azt a kifordított rendszert, ami ebben a 
városban uralkodik. Itt a legnagyobb hatalma 
azoknak van, akik arénák, játékházak tulajdonosai. 
Nemesek szinte nincsenek is, legnagyobb szava a 
nagyhírű idomárklánok képviselőinek van. 

A kis pavilonban három helyiség van. Az 
elsőben lakik Herceg. Pompás ágyon alszik, drága 
szőnyegeket terítettek a márványpadlóra, aranyozott 
tálból kapja az étket. Ebből nyílik Oden Tyrrat 
„idomári lakosztálya”. Egy ablak, kis ágy, ládika a 
lomoknak.  

Ebből nyílik az ablaktalan mindenes kamra. Itt 
mindenféle segédeszközök, bábuk, akadályok, lécek, 
pallók, rongyok, szerszámok találhatók.  

Ha a játékosok körülnéznek a kisebb 
pagonyban, ami Herceg pavilonját körülveszi, 
megfigyelhetik, hogy ugyan a tóba ömlik egy kis 
forrás, ám onnan a víz nem távozik sehova. (A 
mindent behálózó kazamatarendszerbe szivárog el, 
amely természetesen ott van a Tyrrat-palota alatt is.) 

Éjközép táján kezdődnek a dolgok.  
Egy dhiír (leírása lásd a mellékletben) 

emelkedik ki a tavacskából. Légies lévén ez nem 

kerül különösebb nehézségébe. A régi 
kazamatarendszeren keresztül érkezett. 
Érintésével próbálja meg elsorvasztani a kutyát 
és mindenkit, aki a védelmére kel.  

Hogy feladata sikerrel járjon, a crantai 
herceg semmit nem bíz a véletlenre: néhány 
zaurakkal a palota pincéjéből nyíló járaton át 
felmegy a házba, és elkapja Gomort, akit 
elhurcol magához, ismét megszállja a testét és a 
négy zaurak élén visszatér. Mágiájával segíti 
teremtményeit, kisajtol, pszit használ, ám ha 
megszorongatják, akkor odahagyja Gomor 
testét és a kettejüket összekötő mentál-fonál 
mentén visszatér a kristályba. Előtte törli 
Gomor minden emlékét, így tőle meglehetősen 
keveset lehet megtudni.  

Vigyázat! Ezek az élőholtak idézett 
teremtmények, éppen ezért kizárólag mágikus, 
vagy mágikusnak minősülő – papi áldás, Uwel 
paplovagok fegyvere stb. – eszközök 
segítségével lehet megsebezni őket. Ezért a KM 
figyeljen oda, hogy amennyiben a játékosainak 
nincs ilyen fegyvere, akkor se kerülhessenek 
lehetetlen szituációba! (Oden Tyrrannak van 
egy mágikus tőre, stb. – ezzel a dhiírt el lehet 
intézni -, a zaurakokat pedig, lassúak lévén, 
más módon is hatástalanítani lehet.) 

Ha átkutatják a kopasz tanácsost, 
Gommort, a zsebében, cipőjében száraz port, 
vakolatdarabokat találnak. Ha utánanéznek, a 
pincéből származik. Odalent, a pince egy távoli, 
alig használt sarkában meglelhetik azt a 
titkosajtót, amely az egyik hatalmas, korhadt 
hordóból nyílik. Mögötte sötét torok: a crantai 
labirintus bejárata. A falon crantai rúnák – 
aligha akad élő ember, aki megfejthetné. Ha 
mégis lenne ilyen, a felirat nem más, mint egy, 
a herceg álmát vigyázó írós, mely halálbüntetés 
terhe mellett megtiltja a belépést mindenkinek.  

A labirintusba nem érdemes bemenni. 
Oden Tyrrat már mondta, de másoktól is 
megtudhatják, hogy a városlakók babonás 
rettegéssel viseltetnek a labirintus irányában. 
Átkokról beszélnek, rettegnek még a közelébe 
is menni.  

Ha csak lehet, a KM tántorítsa el a 
játékosokat attól, hogy leereszkedjenek. 
Valóban hatalmas és átláthatatlan 
járatrendszer, ahol ugyan egy darabig lehet 
követni a nyomokat a porban, ám később már 
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mindent összejárkáltak az élőholt szolgák. 
Elég sokan vannak lent, és soha nem ér 
véget a játék, ha a karakterek nekilátnak 
bolyongani és egyesével elpusztítani 
mindenkit odalent. Térkép éppen ezért nincs 
is a járatokról. Ha még léteznek olyan 
játékosok, akik komoly örömet éreznek egy 
ilyen jellegű játék hallatán, s kedvük is van 
hozzá, a KM dolgozza ki nekik a labirintust. 
Eltart egy darabig.  

Az este a továbbiakban eseménytelen 
marad. Gomortól nem tudnak meg semmi 
használhatót, a cselédek csak a kísértetekről 
beszélnek és igencsak félnek. Ha a 
játékosok nem jönnek rá maguktól az 
összefüggésre Gommor állapota és a 
kocsibalesetben elhunyt „varázsló” 
korábban hallott viselkedése között, akkor 
erre Tyrrat erre felhívja a figyelmüket.  

Ha a „varázsló” lakását is át kívánják 
kutatni, szólhat nekik, hogy fölösleges, a 
tanács emberei már megtették, és bármit elő 
tud keríteni, amire szükségük lehet.  

Ezeket a feljegyzéseket leghamarabb 
másnap szerezhetik meg, addig várniuk 
kell. Sokkal közelebb azonban ez sem viszi 
őket a megoldáshoz.  

Fontos! A feljegyzések nem 
hullhatnak csak úgy az ölükbe. Még Tyrrat 
sem ajánlja fel azokat, a karaktereknek kell 
okoskodniuk addig, amíg az előtérbe kerül.  

Az átok megfogan 
A másnap lényegben eseménytelenül 

telik. Több hír érkezik azonban a városból, 
ami legalábbis nyugtalanító. Újabb 
tűzesetről hallani, rendbontásokról, újabb 
menekülőkről, itt-ott felbukkanó, zavartan 
viselkedő emberekről. Ismét előkerülnek az 
átkokról szóló rémtörténetek, bármerre is 
járnak-kelnek, mindenkit ez foglalkoztat, no 
és persze Herceg viadala másnap délben.  

Talán az a hír is nyugtalaníthatja őket, 
hogy a két törpe kalóz megszökött a 
börtönből, így a kivégzésük is elmarad.  

Ha megszerzik a „varázsló” 
feljegyzéseit, azzal sem kerülnek igazán 
közelebb a megoldáshoz. Néhány térképféle 
van közötte, amely az Alkheris lakóházának 

pincéjétől induló járatokat tartalmazza, néhány 
jegyzetet, mely a falakon található crantai feliratokat 
magyarázza (Erre aluszik ő, Szellemek Ura, 
Emberek Ura, Állatok Ura, Férgek Ura, a Herceg. 
Ne merészkedj tovább, mert megöl, ha megzavarod, 
s porszem leszel te akkor az Ő szemében!), s 
homályos fejtegetéseket, merre is lehet az egésznek 
a központja, s a herceg nyughelye.  

Alkheris szerint három különböző helyen 
nyugodhat a crantai. Ezek mindegyik az ősrégi 
várossal hozható összefüggésbe. Első helyen említi a 
Tanácsház alatti helyeket, mivel régen ott egy 
hatalmas torony állt, s a feljegyzések szerint ott 
lakott a régi város mindenkori ura. Második 
lehetséges helyszínként a régi városfal romjai közül 
egyedül épségben maradt sarokbástyát említi, mert 
úgy tudja, hogy ott volt a régi városkapu, s a 
crantaiak hite szerint az ilyen fontos kapuk 
közelében kell keresni azokat az átjárókat is, melyek 
a túlvilágra vezetnek. Harmadszorra említi a régi 
arénát, a város második legnagyobb ilyen jellegű 
épületét, mely szintén crantai alapokra épült, s már 
akkor is hasonló funkciója volt. Manapság is Crantai 
Arénának hívják.  

Ha átkutatják a nevezett helyszíneket, semmi 
különösre nem fognak bukkanni. Minden helyen 
igen megbízhatóan befalazták a régi lejáratokat már 
századokkal ezelőtt és semmi nyoma nincs annak, 
hogy ezt bárki is megbolygatta volna.  

Jól teszik, ha a főtanácsos pénzén mágikus 
fegyvereket szereznek. Ő maga ezt nem fogja 
felajánlani, a játékosoknak kell ebbe az irányba 
elmozdulniuk, miután tapasztalták, hogy a 
fegyvereik – esetleg – semmit nem érnek a 
titokzatos támadó teremtményeivel szemben. Ha 
elég rámenősek, Tyrrat szerez nekik két fegyvert (63 
Mp-s rúnafegyvereket, egy egykezes buzogányt és 
egy lándzsát). A családi fegyvertárban csak ezek a 
régről megmaradt, rendkívül nagy becsben tartott 
fegyverek bírnak varázserővel. Persze a tőrét is 
felajánlhatja. Ha a játékosok tudják forgatni ezeket a 
fegyvereket, akkor jó, ha nem, akkor a képzetlen 
fegyverforgatás szabályai szerint kell használniuk 
őket. Ha inkább venni szeretnének valamit, akkor 
Tyrrat esetleg beleegyezik, hogy előre megkapják a 
fizetségüket, s ebben az esetben vásárolhatnak 
maguknak mágikus eszközöket is. Mindösszesen 
azonban 100 aranyat kapnak, ebből kell 
gazdálkodniuk. Jem-irre pedig nagyon drága hely. 
(A fegyverek árát a háromszorosával érdemes 
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számolni, ehhez jön még a felhasznált Mp-k 
másfélszerese aranyban.) Jóval egyszerűbb 
megoldás a város valamely papjának áldását kérni a 
fegyverekre. A városban Annirnak (Antoh) és 
Dreunak (Dreina) található temploma.  

Amennyiben megvizsgálják a viadal kijelölt 
helyszínét, elég reménytelen feladatra vállalkoznak. 
A Tengeri Arénának nevezett épület meglehetősen 
nagy. Legalább tizenötezer néző befogadására képes. 
A kikötőben található, ugyanis van egy olyan 
különlegessége, hogy vízzel lehet elárasztani a 
porondot és így akár hajcsaták lebonyolítására is 
alkalmas. Akárhogy is kutakodnak, nem találnak 
olyan helyet, ahol kapcsolódna a 
katakombarendszerhez (nem is kapcsolódik, annál 
sokkal újabb.), viszont tökéletesen el lehet bújni 
benne. Akármilyen veszedelem könnyen 
fenyegetheti falai között Herceget, de lévén, hogy a 
parti felelős a kutya épségéért, még akár őket is.  

A következő epizód akár ki is maradhat, attól 
függően, hogy kinek mennyi ideje van a játék 
lebonyolítására. 

Este egy kisfiú üzenetet hoz a kalandozóknak 
egy papírdarabon: Ha többet akartok tudni a 
kísértetekről, gyertek Éjközépkor az Elf-mólóhoz... 

Aláírás nincs- Éjközépig még négy óra.  
Ha nem figyelnek oda, a kisfiú elszelel. Tőle 

megtudhatnák, hogy az üzenetet egy félszemű. Tőle 
megtudhatnák, hogy az üzenetet egy félszemű férfi 
adta neki oda, aki mindig az Elf-móló környékén 
koldul. Ha a srác elmegy, csak K6 óra alatt 
találhatják meg.  

Természetesen csapda a dolog. A börtönből 
kiszabadult törpék – tudván tudva, hogy társaik a 
környéken portyáznak és számíthatnak rájuk, tőrbe 
akarják csalni a partit, mivel úgy gondolják, hogy 
minden balsorsuknak ők az okozói. Segítőikkel – 
hiszen nélkülük megszökni sem tudtak volna  
kapcsolatba kerültek egy másik törpe kalózhajóval, s 
az egy csónakot küld majd az éj leple alatt a 
kikötőbe. Ott akarják megvárni a kalandozókat, 
mivel kiderítették, hogy komolyan foglalkoztatják 
őket a kísértetekkel kapcsolatos események.  

Ha a parti megkeresi a félszemű férfit még 
éjközép előtt, akkor tőle megtudhatják, hogy egy 
törpe vendégfogadós vette rá, hogy így intézze el az 
üzenetváltást. Ő maga nem tud semmiről, a fogadós 
csak a papirost adta oda és a fél garast, amit a törpe a 
gyerek „felbérlésére” adott.  

A törpe vendéglős, ha megszorongatják, 
elmondja, hogy a két szökött törpe kalóz vette r 
erre. Sajnos régi lekötelezettjük, s ezért 
titokban kénytelen ezt-azt megtenni nekik, noha 
egyáltalán nem füllik a foga dologhoz.  

Ha ezek után is elmennek a mólóra, akkor 
ott a törpék (a parti létszámától függően 4-6, 
leírásuk a mellékletben) megpróbálják elkapni 
őket. Ha nem mindannyian mennek el a 
találkára, akkor a jelenlévőket foglyul ejtik, s 
velük kényszerítik a csapat többi tagját, hogy 
ők is megjelenjenek. Az ilyesmi a viadal előtti 
estén meglehetősen kellemetlen.  

A törpék mindőjüket el akarják fogni, 
hogy azután a tengeren ítélkezhessenek 
felettük. (Valószínűleg halál várna rájuk.) 

A játék itt is elkanyarodhat, s lehet, hogy 
fő céllá az válik, miként szabadíthatnák ki 
társaikat a kalózok fogságából, illetőleg miként 
lehet onnan nekik megszökni. 

A crantai aréna 
Természetesen a viadal reggele is tartogat 

meglepetéseket. A legfontosabb, ami a 
leginkább érinti a játékosokat, hogy valaki az éj 
leple alatt (a Álomkristály irányította 
teremtmények) elárasztotta a Tengeri Aréna 
porondját, és nem lehet onnan a vizet délig 
eltávolítani.  

Az összecsapást a második legnagyobb 
helyszínen, a Crantai Arénában kell 
megrendezni. Ide ugyan csak tízezren férnek 
be, és sokan ezért az arénatulajdonost (Fremer 
Khadder) vádolják a szabotázzsal. Ez ugyan 
nem igaz, de lehet ebben az irányban is 
érdeklődni. 

A Crantai Aréna zsúfolásig megtelik. 
Érdemes játszani az idegekkel, a KM próbálja 
meg minél inkább érzékeltetni azt a feszültséget 
és várakozást, ami megelőzi az eseményeket. 
Hangsúlyozza ki, mennyire komor, 
méltóságteljes régi épületről van szó. Ősrégi 
kövekből áll, itt-ott újították csak fel. 
Mindenütt baljós árnyak, fenyegető sötétség 
odabent, míg kint napfény, zászlók, 
örömujjongás, élet... 

Néhány kevésbé fontos viadal zajlik 
éppen, Oden Tyrrat az ügyeit intézi, Herceg egy 
kicsit feszült. Látszik rajta, hogy tudja, valami 
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nagyon fontos készül. A karakterek 
feltehetően az aréna porondszintjén 
tartózkodnak, a kutya mellett.  

Nemsokára felbukkan az idomár. 
Kissé furcsább az átlagosnál. Ahogy a 
karakterek felé közelít, félig átmegy az 
egyik oszlopon. Nem véletlenül. Oden 
Tyrrat már halott, ez itt csak egy hatysa 
(lásd a mellékletben), amelyik el akarja 
pusztítani a kutyát.  

Nem foglalkozik a karakterekkel, s ha 
azok nem jönnek rá gyorsan, hogy nagy baj 
van, elkapja a kutyát. Az persze észreveszi, 
hogy ez nem a gazdája, ám ha a játékosok 
nem cselekszenek azonnal, ő egymaga nem 
képes megbirkózni a halálontúlival.  

Ha végeznek az élőholttal, egyhamar 
megtalálhatják az idomár holttestét. Minden 
életet kiszipolyozott belőle a szörnyeteg. A 
karaktereknek el kell dönteniük, miként is 
cselekednek. Oden Tyrrat mellett egy 
könnyen felfedezhető titkosajtó van a 
falban. (Látszanak a porban a nyomok, ahol 
kinyitották. Mégis egy 80%-os sikeres 
zárnyitás-képzettségpróba szükséges ahhoz, 
hogy bejussanak mögé.) 

Lemehetnek Herceg viadala után is, 
(ekkor nekik kell addig kezelni a kutyát), de 
akár azonnal is utánanézhetnek a dolognak.  

Ha Herceg az ő vezetésükkel indul a 
küzdelembe, sokkal idegesebb lesz. Ez az 
értékein is meglátszik majd, minden 
harcértéke 5-tel csökken. Így kell 
megverekednie Hatam város bajnokával.  

A KM szava dönt, hogy miként 
rendezi a viadalt. Le lehet játszani, ekkor a 
hatami kutya értékeit Hercegével azonosnak 
kell tekinteni (öttel csökkentett számok). A 
mesélő azt is megteheti, hogy csak elmondja 
mi is történt, saját szájíze szerint alakítva a 
dramaturgiát és a történéseket. Hogy a 
kalandozók mit tesznek és hogyan, az csakis 
rajtuk múlik.  

Arra is van mód, hogy megvárják, 
amíg a Tyrrat család kerít egy másik 
idomárt, akit a kutya jól ismer. Ugyanígy az 
is lehetséges, hogy amennyiben 
valamelyiküket a kutya komolyabban a 
bizalmába fogadta és van mesterfokú 
idomítás képzettsége, akkor megnyugtatja ő 

Herceget, s így az ismét az eredeti harcértékeit 
használhatja az összecsapásban. 

Az aréna alatt jókora, sötét labirintus van, de 
hamar célhoz érhetnek, hiszen itt, a közelben 
található a crantai herceg Álomkristálya. Ha a KM 
jónak látja, megküzdhetnek néhány zaurakkal, ám 
valószínűleg nem jelentenek majd akadályt neki. 
Egy dhiír van még odalent, az okozhat némi 
meglepetést.  

Az Álomkristály egy széles, oszlopokkal 
alátámasztott ősöreg teremben nyugszik. 
Kétféleképpen ehet elpusztítani. Az egyik lehetőség, 
hogy szemtől szemben szétverik az egészet, ami 
meglehetősen nehéz. Nem csak azért, mert 20 STP-
je van, és a táblázatban drágakőként kezelendő.  

Ha valaki 20 lépésnél közelebb kerül, akkor a 
crantai megpróbálja megszállni. (50E, mentális 
mentődobás) Ha sikerrel jár, akkor varázsolni kezd. 
De nem ostoba. Nem árulja el magát azzal, hogy 
bután rátámad valakire, most, hogy már van teste. 
Az egyik társra fog akaratátvitelt varázsolni, hogy ő 
harcoljon a többiekkel. Hadd higgyék azt, hogy ő 
van megszállva. Később úgyis varázsolhat még, s 
pszi-pontjai segítségével bármikor mana-pontokhoz 
juthat, ha kisajtolást végez. Természetesen szigorúan 
számolni kell, mennyi lehetősége maradt még.  

Amennyiben van teste, akkor az elemi mágia 
is hozzáférhetővé válik a számra. (A különféle 
tűzkitörésekkel, stb. azért vigyázzunk, adjunk esélyt 
a játékosainknak!) Érdemes különféle illúziókkal is 
próbálkozni. Szörnyű rémségeket szakíthat így a 
csapat nyakába. Ha az, akinek a testét birtokolja 
meghal vagy elájul, a crantai herceg visszamegy a 
kristályba.  

Erre a részre a KM különösen figyeljen oda! 
Ne kövesse el azt a hibát, hogy csak azt a játékost 
hívja félre, akit megszállta a crantai herceg, mert 
ezzel egyértelműen rátereli a gyanút. Mindenkivel 
beszélgessen el külön-külön, hogy mindenki gyanús 
lehessen. Azzal pedig, hogy egyszerre két karaktert 
befolyásol, egészen megkavarhatja a játékosait.  

Ha ennek ellenére sikerül elpusztítani, 
onnantól kezdve a csapatnak nyert ügye van. A 
kristály megsemmisül, vége a lidércnyomásnak, a 
város hősként tekinthet rájuk – feltéve, hogy az 
ősrégi babonáktól (föld alatti átok, rontás, kísértetek) 
meg tudnak szabadulni.  

Ha nem vállalják annak kockázatát, hogy 
szemtől szemben küzdjenek meg a kristállyal, vagy 
hogy az valamelyiküket megszállja, akkor bizony 
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messzebbről kell próbálkozni. Ennek egy módja van: 
rá kell rogyasztani az egész szentélyt. Ha sikerül 
bármelyik oszlopot tönkretenniük, akkor az nem 
bírja el a fenti nyomást és összedől az egész, 
szilánkokra törve az álomkristályt is. Ekkor azonban 
fennáll a veszélye annak, hogy a folyosórendszer is 
beomlik, s nemhogy kimenekülni nem tudnak, de 
akár még ott is veszhetnek.  

A KM dobjon egy százalékos kockán. Minél 
magasabb érték jön ki, annál nagyobb a 
valószínűsége, hogy összerogy minden. A kapott 
értékhez adja hozzá azokat a módosítókat (max. 
15%), melyek abból adódnak, milyen esetleges 
előzetes rongálás(ok) érte (érték) a termet, vagy 
mennyire brutális a megoldás, amit az oszlop 
elpusztítására kieszeltek.  

100% fölött minden beomlik, de még az aréna 
nagy része is megsemmisül. Ha a KM ezt túlságosan 
keménynek érzi, akkor csak borzasztó sebzéseket 
dobjon játékosainak, s bízza rájuk, sikerül-e 
kikecmeregniük.  

Persze más megoldások is lehetnek, a KM 
nyugodtan engedjen szabad teret játékosainak, de 
legyen szigorú, ha nyilvánvaló ostobaságot akarnak 
elkövetni.  

Odakint más várja őket, s csakis rajtuk múlik, 
milyen lesz a fogadtatás... 

A modulban szereplő NJK-k és 
szörnyek leírása 

Zsoldosok a városban és a hajókon 

Jem-irrei katonák (zsoldosok, városi őrök) 

Zsoldosok, városi őrök 
Jem-irrének elegendő pénze van arra, hogy a 

legjobb zsoldosokat megfizethesse. Éppen ezért az 
utcákon is jól képzett fegyveresek járkálnak, s a 
tehetősebbek még ezeknél is különb 
fegyverforgatókkal védhetik magukat és 
vagyonukat.  

Nincs általánosan elfogadott öltözékük, az 
azonban majdnem mindegyikre igaz, hogy 
rövidkardot használnak, s fémdíszes bőrvértekkel 
védik magukat. A vérteken általában annak a 
családnak a címere látható, akinek a szolgálatába 
szegődtek.  

Ennek megfelelően Oden Tyrrat fegyveresei 
egy háromtornyú, stilizált várat viselnek a szívük 

felett, s ez a címer köszön vissza mindenütt. 
Zászlókról, faragványokról, evőeszközökről. 

 
Ép: 10 Fp: 45 Sebzés: 1K6 
Ké: 33 Té: 54 Vé: 103 
MME: 6 AME: 1 SFÉ: 2 

 

Jem-irrei elitkatonák (családi testőrök) 

Ezek a harcosok az átlagosnál jobban 
képzettek, esetleges speciális feladatokra is 
alkalmasak. Ilyen például Oden Tyrrat 
hajójának kísérete. Hosszúkardot forgatnak, 
sisakjaik csúcsosak, bár a meleg miatt csak 
ritkán viselik. Köpönyegeik kék színűek vörös 
ujjassal.  

 
Ép: 11 Fp: 57 Sebzés: 1K10 
Ké: 36 Té: 64 Vé: 114 
MME: 4 AME: 4 SFÉ: 3 

Testőrparancsnok 

 
Ép: 12 Fp: 67 Sebzés: 1K10+2 
Ké: 41 Té: 82 Vé: 130 
MME: 21 AME: 22 SFÉ: 3 

 

Oden Tyrrat 

Középkorú, meglehetősen fáradt kinézetű 
férfi. Arca barázdált, haja őszes, hosszú, 
szabadon verdeső. Egyszerűen öltözködik. 
Barna csizma, hasonló bőrnadrág, fehér ing, 
fekete köpeny. Széles fekete övéről díszes 
fegyver lóg le (rúnafegyver 63 Mp), de ha 
lehet, ezt sem használja. Rendkívül jó modorú, 
kellemes társalgó, aki amellett, hogy életének 
java részét különféle kutyák társaságában 
töltötte, meglehetősen jól elboldogul az 
emberekkel és most már a várossal is. 
Magabiztos, jó fellépésű, de nem túl iskolázott 
férfi. Amit tud – gazdagság, üzlet, viselkedés, 
jó modor – azt élete során gyűjtötte össze, s jól 
gazdálkodik ezekkel a dolgokkal.  

Az őrületig fanatikus, ha kutyákról vagy 
versenyekről van szó. Ez mindene, amiért 
bármit hajlandó kockára tenni.  
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Fegyveres értékeit fölösleges lenne e 
helyütt elősorolni, mert nem valószínű, 
hogy a karakterekkel komoly konfliktusba 
keveredne, ha pedig ez mégis megtörténne, 
aligha lenne sok esélye a játékosokkal 
szemben.  

7. Szintű, alapfokú pszi-használó. 
Pszi-pontját a pajzsaiban tárolja, ezek 
értékei a következők: 

 
AME: 45 
MME: 43 

 

Gommor 

Hatvanas körüli, kopasz, egyenes 
tartású férfi. Mindig sötét színekbe öltözik. 
Hosszú, mélykék ruháját ezüstcsatos övvel 
fogja össze, lábán fekete, hosszú orrú cipő, 
fején magas, fekete posztósapka. Kezeit 
általában a mellén fonja össze, elrejti bő 
ujjú ruhájában. Megbízható, hűséges férfi, 
nélküle nem lehetne ott Oden Tyrrat, ahol 
van, és ezt Gommor is tudja. Udvarias, 
szerény, hátrahúzódó alak, akinek 
személyiségváltozásait a modul során 
remekül alá lehet támasztani a 
viselkedésében bekövetkezett ellentétek 
érzékletes leírásával.  

Harcértékeinek leírása éppen annyira 
fölösleges lenne, mint az előbbi esetben, 
ugyanazon okoknál fogva.  

7. szintű pszi-használó. Minden pszi-
pontját a pajzsaiban tárolja, ezek értékei a 
következők:  

 
AME: 46 
MME: 45 

 

Herceg 

Fekete szőrű, barna tappancsú és 
mellkasú hastin, a jobbik fajtából. Füle 
lelóg, szőre vastag, tömött. Rendkívül 
fegyelmezett és intelligens, az ilyen kutyára 
mondják, hogy olyan, mintha értené az 
ember minden szavát.  

Nem túl barátságos, visszafogott állat, 
ugyanakkor a megfelelő viselkedéssel hamar közel 
lehet hozzá kerülni. Igazából csakis gazdájának 
engedelmeskedik, de ha ő úgy akarja, akkor Herceg 
másoknak is szót fogad. Tekintettel Oden Tyrrat 
sorsára, a KM jól teszi, ha Herceget 
összebarátkoztatja a csapat egy tagjával. Nem kaphat 
senki nagyobb jutalmat a modul végén, mint egy 
ennyire okos és hasznos kutya.  

Értékei némileg eltérnek a bestiáriumban 
találhatóktól, s ez nem véletlen. Akad olyan kutya, 
amely a magasabb szintű kalandozóknak is ellátja a 
baját. 

 
Ké: 19 Ép: 15 
Té: 95 Fp: 44 
Vé: 105 Sebzés: 1K6+3 
Tám/kör: 2   

 

Dhiír (élőhalott bestia) 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1-2 
Termet: E 
Sebesség: 60 (L) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 20 
Támadó érték: 55 
Védő Érték: 50 
Célzó Érték: - 
Sebzés: életerő szívás 
Életerő pontok: lásd a leírásban 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz, halál 
Max. Tp: 250 
Necrográfiai osztály: VII. Életerővel táplálkozó 

szellem 

A dhiírek az utóbbi időkben elszaporodó 
teremtmények. Pontosan senki nem tudja, mi hívta 
életre őket, egyesek szerint más síkról ideszivárgott 
jelenésekről van s, mások a crantai időkkel hozzák 
őket kapcsolatba, ám arról a korról meglehetősen 
hiányosak az ismereteink, úgyhogy sem megcáfolni, 
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sem alátámasztani nem lehet ezeket az állításokat. 
Bárhogy legyen is, időről-időre felbukkannak, s 
mostanában egyre több túlvilági teremtmények 
idézésével foglalkozó munkában bukkan fel a nevük, 
s néhány litánia is ismert már, melyekkel dhiíreket 
lehet szolgálatra bírni. 

A dhiírek ránézésre alaktalan, homályos 
teremtmények. Akárha füstből és hideg árnyékokból 
gyúrták volna őket. Légies lények lévén (3. fokon), 
csupán a mágikus anyagok állhatják útjukat. 
Viszonylag lassan mozognak, ezért csak a legritkább 
esetekben támadnak nyíltan: legtöbbször lesből, 
falakon keresztülnyúlva ragadják meg áldozatukat.  

A szerencsétlenektől életenergiát szívnak el 
(K6/2 Ép) érintésükkel, természetesen csakis akkor, 
ha előtte sikeres támadó dobást tettek (a 
meglepetésszerű támadás módosítóit természetesen 
használhatják). Az így kiszipolyozott életerőt saját 
maguk erősítésére használják, így lehet, hogy az 
alapvetően „gyengécske” dhiírek (Ép:3), a 
későbbiekben egészen hatalmas lényekké 
fejlődhetnek. Az így elorzott Ép-k szép lassan 
elhasználódnak (1/óra), ám értékük soha nem 
csökkenhet 3 alá.  

A modulban szereplő lények Ép-it 3+2K10-zel 
kell meghatározni.  

Zaurak 

Leírása megegyezik a Bestiárium 97. oldalán 
találhatóval. 

Törpe kalózok 

A Riegoy-öböl törpe kalózai az egykor 
Bórogról (Beriquel) elhajózó, ám egy óriási vihar 
miatt elsodródó harcosokból lettek. (Bővebben a 
Summarium 94. és 107., valamint a már említett 
Rúna (IV/4) 9-10. oldalán olvashattok róluk.) 

Zömök, napbarnította népség, akik a 
praktikumot mindig a kényelem elé helyezték. Hajuk 
sötétbarna, fekete, szakálluk rövidre vágják, s csak a 
vezetőik növesztik meg olyan hosszan, hogy – 
rangjuktól függően – egy, két vagy három varkocsba 
foghassák.  

Klántetoválásaik általában halcsontot, 
hínárféléket ábrázolnak, kedvelt fegyvereik a 
rövidkard, a szigony és az egykezes csatabárd.  

A modulban szereplő törpék tengerszürke 
ruhát viselnek, karjukon stilizált cápa, arcukon 
szálkák tetoválása látható. 

Törpe harcosok az Elf-mólón (a két 
szökött kalóz cinkosai) 

Ép: 12 Fp: 44 Sebzés: 1K6+2 
Ké: 41 Té: 63 Vé: 100 
MME: 2 AME: 4 SFÉ: 3 

Törpe kalózok (a szökésben lévők) 

Ép: 14 Fp: 60 Sebzés: 1K10+2 
Ké: 48 Té: 85 Vé: 130 
MME: 28 AME: 27 SFÉ: 3 

Hatysa 

Leírása megegyezik a Bestiárium 83. 
oldalán találhatóval. 

Álomkristály 

Leírása megegyezik a Bestiárium 8. 
oldalán találhatóval. 

Figyelembe kell venni, hogy „csak” 100 
Mp-ja és 70 pszi-pontja van. Ha kisajtolást 
alkalmaz, 1 pszi-pontért 5 Mp-ot kap, s ez azt 
jelenti, hogy 20 pszi-pontért tudja magát max. 
Mp-ra hozni. Erre háromszor képes, akkor 
marad 10 pszi-pontja. Ezek pedig meglehetősen 
lassan (2 percenként 1) jönnek vissza.  

Kedvelt fegyvere, hogy belebújik mások 
testébe, nem igénel Mp-ot. 50 E- MME van 
ellene.  

Természetesen a varázslatok 
összeválogatását a KM-re bízzuk, ám célszerű a 
következő varázslatokat alkalmaznia: 

Illúzió – Rémlátomások, különféle 
személyre szabott szörnyűségek. (2 személyre 
25 E, illetve 1 személyre 50 E, 6 körig) 

Akaratátvitel – Ellenfeleket rávenni arra, 
hogy a társaikra támadjanak. (1 személyre 25 E, 
6 körig) 

Beszéltetés – Ellenfelek megzavarására, 
szájukba adhatunk vele különféle nem szeretem 
dolgokat. (1 Mp – 1E, 6 körig) 

Elemi aura – Csak akkor, ha sikerül 
beköltöznie egy testbe. (1Mp 1E, elemi erő; 4 
Mp 1E, őselem teremtése; 2 körig) 
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Elemi mágia – Csak akkor, ha sikerül 

beköltöznie egy testbe. (4Mp 1E, 1 
szegmens) 
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