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ELŐBESZÉD 

Az utolsó 4 Mentálcsavar Találkozó kalandmoduljainak egységgé szerkesztett változatát olvasod, mely-

nek részeit 2014-2016 között játszották le a Debrecenben a vállalkozó szellemű résztvevők. 

Már régóta terveztünk egy ilyet, egy kalandgyűjteményt azokból a történetekből, amelyekkel igyekez-

tünk a lehető legjobban szolgálni a résztvevők szórakozását és izgalmát, de csak most jutottunk el odáig, 

hogy ebből kiadvány is szülessen. 

Ezek a történetek szándékosan elütnek kissé a korábbi Mentálcsavar kalandmodulok jelentős részétől, 

ami nem azt jelenti, hogy nem írtuk szívesen és nem meséltük és játszottuk szívesen, sőt, fogadtatásuk 

kimondottan pozitív volt. 

Lendületesek, tele vannak történéssel és általában kifejezetten szabad utat engednek a játékosoknak a 

problémák megoldásában – és elvárják tőlük azt a fajta szerepjátékot, amit kockadobásokkal nem lehet, 

nem szabad helyettesíteni. 

Mi az, ami más? Nos, elsőként is, a ciklusból hiányzik az a sokszor kritizált vonulat, hogy valami igazán 

nagyívű esemény részesei legyenek a kalandozók. Igen, ezekhez a történetekhez valóban vérbeli, kalan-

dor hősök kellenek, akik nem riadnak vissza sem az alvilág mocskától, sem a tengerek veszedelmes 

vizeitől, sem a mágia sodrásától, viszont igyekeznek távol maradni mindenféle nagypolitikától és 

egyébféle játszmáktól vagy világmegváltástól. Ez persze nem azt jelenti, hogy a mesék nélkülöznék a 

grandiózus csatákat, hajók közti üldözéseket, ordító viharokat vagy nagyhatalmú szereplőket. 

Nem bizony... 

Kifejezetten klasszikus kalandnak készültek, amelyek azonban szabadságuk folytán sokszor túlfeszítet-

ték a találkozókon adott időkereteket; többen akár órákig játszhatták volna még tovább, akkor sem 

értek volna a végére. Ezért is vettük őket egységesen egy csokorba, hogy otthoni körülmények között is 

tudjátok élvezni őket. 

Remélem, nektek is sok kellemes, izgalommal teli percet fog okozni. 

Fogyasszátok egészséggel, kalandra fel. A’frad! 

 

Lord Rufus 

2016 



 
4 

 

  



 
5 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Előbeszéd .......................................................................................................................................... 3 

A ciklusról ......................................................................................................................................... 9 

Kampányszerű mesélés ..................................................................................................................................... 10 

 

Fogolyfeleségek 

A ciklus mostani, első részéről .......................................................................................................... 13 

A kalandról ....................................................................................................................................... 13 

Háttér ............................................................................................................................................... 14 

Fontosabb szereplők ......................................................................................................................................... 15 

Eseményvázlat .................................................................................................................................. 16 

Bemesélés ......................................................................................................................................................... 16 

Rilkon templomában ......................................................................................................................................... 16 

Szívesség a Gyöngyhalaknak .............................................................................................................................. 19 

Olessir csészéje .................................................................................................................................................. 21 

A szajhabárkán .................................................................................................................................................. 22 

Albatroszfiókák szárnya alatt ............................................................................................................................. 24 

Végjáték ............................................................................................................................................................ 26 

Kármentés ......................................................................................................................................................... 26 

Kiegészítő anyagok .......................................................................................................................... 27 

Nem Játékos Karakterek .................................................................................................................................... 27 

Hajók ................................................................................................................................................................. 28 

Szajhabárka ................................................................................................................................................... 29 

Kagylóbontó .................................................................................................................................................. 30 

Nagyon rövid város– és népleírás ...................................................................................................................... 31 

 

  



 
6 

 

Alakváltók 

A ciklus mostani, második részéről .................................................................................................. 35 

A kaland .......................................................................................................................................... 35 

Háttér .............................................................................................................................................. 36 

Eseményvázlat ................................................................................................................................. 37 

Közvetlen előzmények (karakterek számára) .................................................................................................... 37 

Bemesélés ......................................................................................................................................................... 37 

Aligar útján ........................................................................................................................................................ 38 

Aligar kiszabadítása ........................................................................................................................................... 41 

Szívesség a szívességért ..................................................................................................................................... 42 

Shadoni érdek ................................................................................................................................................ 43 

Gorviki érdek ................................................................................................................................................. 44 

Független érdek ............................................................................................................................................. 45 

Szürkeszirt ......................................................................................................................................................... 46 

Pyarron levele ................................................................................................................................................... 48 

Alinza segítsége ................................................................................................................................................. 49 

Felice főpapnője ................................................................................................................................................ 50 

Távozás a városból ............................................................................................................................................ 52 

Mellékeletek .................................................................................................................................... 53 

Valóban vázlatos összefoglaló ........................................................................................................................... 53 

NJK-k és mellékszereplők .................................................................................................................................. 54 

A városba érkezéskor .................................................................................................................................... 54 

A Karvalyban .................................................................................................................................................. 54 

Szövetségkeresés idején ................................................................................................................................ 54 

Szürkeszirten ................................................................................................................................................. 54 

Az Ötven Imádság székhelyén ....................................................................................................................... 54 

Mindezek után ............................................................................................................................................... 54 

Alakváltók Racalloban ....................................................................................................................................... 55 

Szervezetek Racalloban ....................................................................................................................... 55 

Racallo politikai viszonyai .................................................................................................................................. 57 

Az ördögfa gyümölcse (racalloi méreg) ............................................................................................................. 58 

 

  



 
7 

 

Ismeretlen vizeken 

A ciklus mostani, harmadik részéről ................................................................................................. 61 

A kaland ........................................................................................................................................... 61 

Háttér ............................................................................................................................................... 61 

Eseményvázlat ................................................................................................................................. 62 

A kalandozókat egy dzsad kereskedő bízza meg… ............................................................................................. 62 

A kalandozók egy mentőhajó fedélzetére jutnak… ............................................................................................ 63 

A csapatnak szüksége lesz valamilyen eszközre... ............................................................................................. 64 

A néhánynapos hajóúton történeteket mesélnek ............................................................................................. 65 

A roncs ládáit a háborgó mágia ellenére is felhozzák ........................................................................................ 66 

Megpillantják az alámerült Tengervárost is ....................................................................................................... 68 

Egy yamm-haikannal megküzdve hazaindulhatnak ........................................................................................... 69 

Átadáskor az egyik láda átváltozik és Raszim életére tör................................................................................... 70 

Kiegészítők ....................................................................................................................................... 71 

Nem Játékos Karakterek .................................................................................................................................... 71 

Haralk ............................................................................................................................................. 73 

Hajók .............................................................................................................................................. 74 

A Zátonyverő ..................................................................................................................................................... 74 

A yamm-haikan hajója (Keresztszél) .................................................................................................................. 76 

 

  



 
8 

 

Átkos asszonyok 

A ciklus mostani, negyedik részéről ................................................................................................. 79 

A kaland .......................................................................................................................................... 79 

Háttér ............................................................................................................................................... 81 

Közvetlen előzmény ......................................................................................................................... 82 

Bemesélési blokkok ......................................................................................................................... 82 

Riliane utazása ................................................................................................................................................... 83 

Lalassu csatája ................................................................................................................................................... 84 

Raszim térkapuja ............................................................................................................................................... 85 

Mellékküldetés blokkok ................................................................................................................... 87 

Az udvari bolond ............................................................................................................................................... 88 

A tűzkő .............................................................................................................................................................. 89 

A bor és a kardművész....................................................................................................................................... 91 

Az áruló kapitány ............................................................................................................................................... 92 

Központi kihívás: Oriana pagodája .................................................................................................. 93 

Végkifejlet blokkok .......................................................................................................................... 95 

Riliane kiválasztása ............................................................................................................................................ 96 

Lalassu kiválasztása ........................................................................................................................................... 96 

Welisare kiválasztása ......................................................................................................................................... 97 

Raszim kiválasztása............................................................................................................................................ 97 

Alinza kiválasztása ............................................................................................................................................. 98 

Mellékletek .................................................................................................................................... 100 

A hajóskapitány kockajáték ............................................................................................................................. 100 

Tuggar-szigetek ............................................................................................................................................... 101 

Helyszínek........................................................................................................................................................ 107 

Extra motiváció ................................................................................................................................................ 121 

Nem Játékos Karakterek ................................................................................................................. 122 

Hajók jegyzéke ................................................................................................................................................. 126 

 

Általános kiegészítők 

Szabályok a víz alatt ......................................................................................................................................... 129 

Szószedet ......................................................................................................................................................... 130 

Karakteralkotás ............................................................................................................................................... 131 

Nagy Mentálcsavar Előny Hátrány Lista .......................................................................................................... 135 

 



 
9 

 

 

A CIKLUSRÓL 

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

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

a későbbi történetekben tűnik fel és nem is mindig saját alakjában, ám a neve ismert a legnagyobb 

tengerek majd’ minden kikötőjében, habár a legtöbb helyen inkább a Kékliliom Hajósa ismerik. 

A hozzá fűződő történetekben csak az a közös, hogy egy örökké szerelmes, de mindig csalfa férfiról van 

szó, aki egy nő mellett egy hétnél hosszabb időt nem képes eltölteni. Miután tovább állt, a legtöbben 

sokáig várták vissza, aztán feldolgozva a veszteséget tovább élték életüket. 

 

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

sem tartott soká, de mikor továbbállt, ezek a nők nem hagyták annyiban a dolgot. Mindannyian elha-

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

Hajósát és onnantól halálukig kettesben élnek majd boldogan. 

Ezek az asszonyok a játékosok történetének egyes mellékszereplői, lényeges Nem Játékos Karakterek a 

ciklus során. 

 

Az első történet központi nőalakja Welisare, a riegoyi Jem-irre városának befolyásos kalmárleánya, aki 

titokban ment hozzá a Hajóshoz, amiben egy helyi Annir-pap lett a cinkosuk. A lány azonban alig hálta 

el nászát Aligarral, az máris kalózok fogságába esett. 

 

A szabadítás közepette megzavarja az eseményeket, hogy felbukkan a Hajós egy korábbi asszonya is, 

akinek Aligar örök társaságot ígért, hogy társaival így csalják el egy gyíkmágus kincseit. Lalassu, egy 

gyíklény falu matriarchája azonban cseppet sem örül neki, hogy a Hajós idővel terhesnek találta társa-

ságát és eltűnt mellőle, így néhány harcossal maga indul a férfi után, hogy visszavigye őt otthonába.  

 

A második történet központi nőalakja Alinza, egy gorviki kém és fejvadász, akinek saját politikai érde-

kei találkoztak a Racalloba érkező Aligar képességeivel. Kettejük között nem csak szerelem szövődött, 

de házasságra is léptek Domvik színe előtt. Aligar számára roppant szerencsétlen módon még a nász 

éjszakáján kiderült, hogy Pyarronnak kémkedik; Alinza sértettsége halálos veszedelembe sodorja a fér-

fit, aki azonban túl sok mindenkinek tartozik és még több mindenkinek kedves, semmint hogy hagynák 

elveszni. 

 

A harmadik történet a Sinemosi Liga egy városában játszódik. Központi nőalakja egy erigowi bárd, 

Rilianne, aki a karakterek segítségével próbál megtalálni egy olyan szigetet, mely sokak szerint soha 

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

valamilyen útmutatást, ami csavargó ura nyomára vezetheti. 

 

A negyedik történet központjában Oriana áll, Aligar legelső és legveszélyesebb asszonya. A százévnél is 

idősebb, száműzött tiadlani boszorkány szörnyű átokkal sújtotta az őt átejtő Aligart, melynek a Hajós 

minden későbbi szerencsétlenségét köszönheti. Mikor a férfi évek múltán visszatér hozzá, már nem is 

akarja rejteni szándékát: vagy az átkot szünteti meg, vagy belepusztul a próbálkozásba.  
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KAMPÁNYSZERŰ MESÉLÉS 

Fontos, megjegyezni, hogy a kalandok a Mentálcsavar Találkozókon időben felcserélve kerültek leme-

sélésre, de itt már lineárisan szerepelnek. Az egyes fejezetek között bőven telik el ynevi idő, amit, ha 

folyamatosan szeretnéd mesélni a karaktereknek, van lehetőséged kitölteni saját ötletekkel, kalandok-

kal, ahogy kedved tartja. Erre egyébként szükség is van, hiszen a történetek nem közvetlenül követik 

egymást. 

 

A ciklus a Fogolyfeleségek történetével kezdődik. A Riegoy Városállamokban a karakterek némi kaland 

árán megismerkednek a központi motivációs szálként funkcionáló Raszimmal, aki szemet vet  a képes-

ségeikre és később is szívesen felkeresi majd őket. Itt ráadásul már össze is futnak Aligar egy veszedel-

mes és egy hisztérikus feleségével is, akik a ciklus zárásakor tűnnek fel ismét.  

 

A következő felvonás már Dél-Yneven, az Alakváltók történetében éri a karaktereket, vagyis e kettő 

között valamilyen saját átkötést, személyes motivációt vagy egy betoldott történetet kell alkalmaznod. 

Ennek végén a városból távozó Aligar az Arundel asszonya nevezetű sinemosi karavelen utazik észak-

nak, ami viszont, az alakváltóval együtt, elsüllyed a messzi Sinemosi-tengeren. 

 

Ha a karakterek is a hajón mennek el Racalloból az Alakváltók történetének végén, úgy valahol út köz-

ben szállítsd le őket – vagy rettentő ügyességgel valahogyan meneküljenek meg a viharban egyre  ron-

csolódó hajóról. Ez lesz az átvezetés az Ismeretlen vizeken történetébe. 

 

A legjobb tehát, ha a karaktereknek másik útvonalat választasz, de ismét elvezeted őket Észak-Ynevre, 

méghozzá a Sinemosi Liga egyik nagy kereskedővárosába, Haralkba. Itt újfent összefutnak Raszimmal, 

aki fontos megbízást ad nekik – a roncshajó neve, amit keresnek, ráadásul ismerősen cseng majd. 

A kaland végén Aligar visszakerül a felszínre és megszökik Raszim elől, faképnél hagyja a karaktereket 

is és így leleplezi saját alakváltó voltát. Ha a történet folyamatosan kerül mesélésre, hőseink esetleg 

utolérhetik, elfoghatják az umichot és megpróbálhatnak vele zöldágra vergődni ami a sorsát illeti.  

Ebben az esetben akár az is lehetséges, hogy az utolsó felvonást, az Átkos asszonyok kalandját közösen 

kezdik, Aligar és Raszim együtt indulván a karakterekkel a fekete boszorka ellen, aki átkával megkese-

rítette nem csak az alakváltó, de annak minden kedvesének az életét is. Ezen két történet között már 

nem kell, hogy sok idő elteljen, esetleg néhány hét pihenő már elegendő. 

 

Ha végigmesélted így a ciklust, nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mennyire sikerült tartani az eredeti 

történetfonalat és hogy hol és miért döntöttél úgy vagy voltál kénytelen letérni róla. Kérlek, írd meg a 

tapasztalataidat ide: 

mentalcsavar@gmail.com 

 

Jó mesélést! 

  

mailto:mentalcsavar@gmail.com
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A CIKLUS MOSTANI, ELSŐ RÉSZÉRŐL 

A ciklus első kalandmodulja jóval a következő három előtt játszódik, azok egyfajta prológusának tekinthető, 

elsősorban a karakterek számára szolgál egyfajta bemesélést, összemelegedést és némi könnyed életveszé-

lyes kalandozást. Kiválóan alkalmas rá, hogy összemeséld közben a karaktereket, vagy, ha már eleve ismer-

nék egymást, úgy ténylegesen csapattá kovácsolódjanak a végére. 

A KALANDRÓL 

A Fogolyfeleségek történetében a kalandozók arra hivatottak, hogy martalócok fogságából szabadítsanak ki 

néhány szerencsétlenül járt tengerjárót. Klasszikus, hősies történet… lehetne, ha a rabot valóban elragadták 

volna a kalózok. Hőseink idővel felismerik ezt és bizonyítékot találnak rá, hogy a Kékliliom Hajósa nagyon 

is szabad, immár valószínűleg a házasság kötelékeitől is. 

 

A kalandozók feladata Annir egy helyi papjának felkérésére kiszabadítani egy jem-irrei örököslány, 

Welisare Ommun hitvesét az Albatroszfiókák fogságából. Mikor a pappal beszélnének, azt orgyilkosok tá-

madják meg, de a kalandozók segítségével megszabadul ezektől. 

 

Ahhoz, hogy a kalandozók kapcsolatot tudjanak teremteni a kalózokkal, az egyik városi klánon, a Gyöngy-

halakon keresztül vezet az út. Olessir, aki valószínűleg elárulta és hozzásegítette Aligart a fogsághoz, fontos 

szereplője a városi csempészetnek, megközelítése így különleges módszereket igényel. Megbízójuk javaslata 

az, hogy avatkozzanak be a helyi csempészek ügyeibe egy kalmár, Raszim megsegítésével és a Kobrák meg-

rövidítésével. 

 

Ha így segítenek Raszim gondján, a karakterek békésebben juthatnak el Olessirhez, az Albatroszfiókák helyi 

intézőjéhez; más ösvények is lehetségesek, ám ezek jóval több erőszakkal járnak… 

 

Olessir segítségével aztán a csapat feljuthat arra a szajhabárkára, amelyet a kalózok Rilkon közbenjárásával 

már célba vettek. Amikor a szajhabárkához a harmadik napon megérkeznek a kalózok, épp akkor támadnak 

a hajóra a snil matriarcha, Lalassu gyíklényei és az Aligar korábbi társasága révén megrövidített gyíkmágus 

is.  

 

A snilek támadását visszaverve a kalózok tabrakján megtudható, hogy Aligar valószínűleg már héttengeren 

túl van, de köztük mindig szabadon járt-kelt; a Kagylókés kapitánya azonban szívesen visszaviszi a karak-

tereket Jem-irrébe, hogy minderről beszámolhassanak. 

 

A hajó azonban ekkora már egy átkot visel és a babonás és vad kapitány a karaktereket szeretné bemutatni 

engesztelő áldozatnak, hogy biztosítsa továbbhaladását. 

 

Ha hazajutottak, a városban beszámolhatnak a megtudottakról, az elhagyott Welisare pedig vérdíjat tűz ki 

a hűtlen Hajós fejére… 
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HÁTTÉR 

Welisare nézőpontja (az ismert álláspont) 

Aligar, a Kékliliom Hajósa P.sz. 3701-ben kalandos utazás után érkezett a Riegoy Városállamokba, ahol 

felfigyelt egy gyönyörű előkelőre. Az alig 16 éves Welisare Ommun és a Hajós egy romantikus holdfényes 

éjszakán, egyetlen, kétes hírű Annir-pap és két tanú társaságában összekötötte az életét. 

 

A titkos románcról csak a jelenlévők tudtak, mert az ügyet egyelőre titokban tartották Welisare családja 

előtt. Csodálatos időszak volt ez Welisarénak, de gyors és fájdalmas véget ért. 

 

Aligar röviddel a házasságkötés után úgy döntött, saját vagyonával próbálja meg feloldani az Ommun ház 

és az Albatroszfiókák közötti nézeteltérést egy régi tartozás miatt, s cserébe talán Welisare atyja és a jem-

irrei nyilvánosság előtt is felfedhetővé válik a frigy. Alig egy héttel később híre jött, hogy a Kékliliom Hajó-

sának tabrakját, a Kapitány büszkeségét egy halászbárka roncsként találta meg a vízen, a férfi pedig való-

színűleg fogságába esett – ha meg nem halt. 

 

Welisare azonnal az őket összekötő Rilkon atyához fordult segítségért, aki kalandozókat hívott… 

 

A Hajós nézőpontja (a teljes történet) 

Jem-irre előtt egy kisebb kompánia tagjaként a hétpróbás bajkeverő, Aligar felkerekedett, hogy társaival 

kifosszon egy gyíkmágust. A terv részeként a kalandor kénytelen volt gyíklények között, varázstárgyakkal 

magát is snillé változtatva élni egy rövid ideig. A törzset vezető mágus csak ritkán jött elő elefántcsont-

tornyából, így Aligarék okot szolgáltattak neki minderre… 

 

A Hajós elnyerte egy, a törzs életében jelentős szereppel bíró snil asszony, bizonyos Lalassu bizalmát és 

gyermeket nemzett neki, majd a velük tartó boszorkánymester átokkal sújtotta a nőstényt. A gyíkmágust a 

törzs szólította elő, hogy segítsen Lalassun, s míg a mágus ezen ügyködött, Aligar és társai kifosztották a 

tornyot és eltűntek. Míg társai Abaszisz irányába mentek, ő egy vaskosan megrakott kincsesláda társaságá-

ban a Riegoy-öböl felé vette az irányt. 

 

Aligar a gyíkmágus kifosztását követően Jem-irrében húzza meg magát egy ideig. Felméri az alvilági viszo-

nyokat, és tervet sző az Ommun ház vagyonának megszerzésére. Habár a korábbi kalandjából adódóan már 

eleve nagy vagyonnal bír, ezt tovább akarja gyarapítani. Aligar társa a jem-irrei ügyekben egy Raszim nevű, 

szinte dzsad (dzsenn) kereskedő pap lesz. 

Míg Aligar elcsavarja a fiatal Welisare fejét, addig Raszim megdolgozza Rilkon atyát, egy Ommun házhoz 

kötődő Annir-papot. Megoldást kínál aranyak és drágakövek fejében a pap kétes üzelmei által felhalmozott 

adóságok törlesztésére a Ravuul klán felé. A pap feladata az, hogy kalandos-romantikus módon összees-

kesse Aligart Welisaréval, majd egy kiváló hajót intézzen a Hajós alá. Rilkon atya hálából az adósságok 

törlesztéséért az egyik legjobb Ommunokhoz tartozó hajót, a Kapitány büszkeségét szerzi meg.  

Aligar közben a mézes napok során elültette Welisare fülében a bogarat az Albatroszfiókákkal kapcsolatos 

kiegyezés lehetőségéről és az ő közös jövőjükről, így a lány ráállt, hogy Aligar mesés, gyíklényektől vissza-

szerzett vagyonához (amiből ő csak egy bronz leguánszobrot látott) az Ommun ház vagyonából biztosítson 

kiegészítést. 

 

Aligar és Raszim ezután kicsalta a lányból az Ommun ház dzsad bankházban tárolt pénzét. A kitervelt szín-

játék részeként a Kékliliom Hajósa kihajózott a Kapitány büszkeségével, majd megrendezte az áltámadást, 

elrejtette a bárkát és visszatért a szárazföldre. A kincset kockázatosnak ítélte magával vinni, hiszen a hajó 

az Ommun családhoz tartozott, akik nincsenek túl jóban az Albatroszfiókákkal, így azt Raszimra bízta.  
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A Kapitány büszkeségének halálhíre, melynek alapja egy megtalált orrdísz és némi törmelék és vitorla meg 

rakomány, hamar eljutott Jem-irrébe, miközben a busásan lefizetett legénység kisebb átalakításokat végez 

a tabrakon egy rejtekhelyen, hogy ne lehessen azt később sem felismerni. 

Sajnos mindeközben Rilkon atya felelőtlenségből a továbbiakban is hanyagolta a járulékok megfizetését a 

Ravuuloknak, így azok fejvadászokat küldtek rá emlékeztetőül. Amikor a pap által a Welisare csendben 

tartására hívott kalandozók megérkeznek, azok épp tetten érik az „emlékeztető” fejvadászokat. 

 

Raszim ezalatt a városban várakozik Aligar kincsével és magával Aligarral együtt, hogy megfelelő körülmé-

nyek adódjanak a távozásukra. A tervük szerint Raszim eljuttatja egy helyi orgazdához, Olessirhez a három 

ládát (két kincsesláda és Aligar), hogy azok a városban horgonyzó szajhabárkára felkerülhessenek.  Raszim 

emellett, szintén Olessir közbenjárásával, egy Aligar kincsei közül származó varázserejű leguán szoborért 

cserébe megvásárolja a szajhabárka nagyasszonyának jóindulatát, s ő maga is utasként tartózkodik majd a 

boszorkányok hajóján. 

 

Azt tervezik, hogy az Albatroszfiókákkal való találkozó közben a kereskedő megegyezik azok kapitányával, 

így átrakodják a ládákat a Kagylókésre és elhajóznak ahhoz a tengeri barlanghoz, ahol az átalakított Kapi-

tány büszkesége készen várja őket az indulásra. 

 

Egyikük sem sejti viszont, hogy Rilkon atya mulasztása és Welisare felé mutatott segítőkészsége miféle bo-

nyodalmakat sodorhat még az útjukba... 

FONTOSABB SZEREPLŐK 

Aligar, a Kéklilom Hajósa. Hétpróbás gazember, vagyis gaz-umich, aki egy különleges varázstárgy segítsé-

gével nem csupán tárgyi alakokat képes ölteni, de képes lemásolni holttestek alakját is; vele elméletileg a 

kaland során emberi alakjában nem találkoznak a játékosok. 

Raszim. Magát dzsadnak nevező dzsenn kufár, akivel a kalandozók mint kisegítendő kereskedővel ismer-

kednek meg. Aligar tanúja volt az Annir előtti frigyben, majd a helyi bankházzal való kapcsolatait kihasz-

nálva gondoskodott róla, hogy Welisare apja egyelőre ne értesüljön róla, hogy a dzsad bankházban már 

nem őrzik a pénzét.  Most azon dolgozik, hogy Aligar és ő is észrevétlen hagyhassák el a várost és bizton-

ságban tudhassák a vagyont, ő pedig mindeközben alaposan megszedje magát ezen. Mivel ravaszabb 

Rilkonnál és Aligarnál is, a vagyon- és Aligarmenekítés irányítását a saját kezébe vette. 

 

Welisare Ommun. Aligar felesége Annir színe előtt, az egyik jem-irrei előkelő ház lánya, akinek a Hajós 

iránt érzett szerelme elhomályosította józan ítélőkészségét és befolyásolhatóvá tette; személyesen hamisí-

totta azt a rendeletet, ami az Ommun ház vagyonának mintegy harmadát Aligar gondjaira bízta.  

Rilkon atya. Aligar cinkosa és Welisare gyermekkori nevelője, Jem-irre alvilágának befolyásos, de sok szí-

vességgel tartozó alakja; a Hajós és Raszim megbízásából összeadta Aligart és Welisarét, hogy Raszim cse-

rébe kisegítse adósságaiból, ám hanyagsága folytán hamarabb eljátszotta a járandóságait, semhogy kifizette 

volna azokat. 

 

Olessir. Helyi orgazda a Gyöngyhalak klánjából, közeli ismerőse Rilkonnak és Raszimnak is. Hatalmának 

forrása, hogy Jem-irrében gyakorlatilag csak az ő segítségével lehetséges kapcsolatba lépni az Albatroszfi-

ókákkal (mármint szándékosan), mely hatalmát rendszeresen és kíméletlenül ki is használja a helyi viszo-

nyok kordában tartására. 

Lyanera. A városban horgonyzó szajhabárka toroni nagyasszonya, boszorkány. Közeli kapcsolatot ápol az 

Albatroszfiókák helyi intézőjével, Olessirrel. 

Lalasssu. Snil matróna, Aligar életének első „felesége”, akit a gyíkmágus kifosztásának érdekében hódított 

meg és neki gyermeket is nemzett; a kaland legvégén tűnik fel harcosaival, hogy visszavigye magával a Ha-

jóst és az ellopott vagyont. 
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ESEMÉNYVÁZLAT 

BEMESÉLÉS 

Hogy a csapat pontosan miféle szerzetekből áll majd, lehetetlen megjósolni, így a megfelelő motiváció a 

csapat számára leginkább a mesélőtől függ, ahogy mindig. Egy mondatban összefoglalt javaslataink (válassz 

egy motivációt az első listából, majd egy jutalmat a másodikból – vagy szerkessz a csapatra szabott motivá-

ciót): 

 

A csapatot alapesetben bármiféle okból tartózkodhat Jem-irrében, ahol egy összekötő közbenjárásával tu-

domást szerzett róla, hogy Annir egy helyi papjának, bizonyos Rilkon atyának a segítségükre van szüksége.  

 

Amit az összekötőjük elmond nekik az atyáról: 

 az atya csak napnyugtától napkeltéig marad egy helyben 

 Ilyenkor a Napfolyosó-öblöt vigyázó szentélyben húzza meg magát 

 a Napfolyosó-öböl az Ommun klán magánkikötője, az ő fennhatóságukra kell számítani 

 a templom kapui zárva vannak éjszaka 

 

Ha még Rilkon felkeresése előtt a papról kérdezősködnek, a következőket tudhatják meg (nem mindegyik 

tudható meg bárkitől): 

 Rilkon Annir középkorú, nyughatatlan papja, eredetileg boithánus szerzetes volt 

 az algabor túlzott szeretete miatt szerzetestársai világi pályára tanácsolták 

 ritkán tart szertartásokat Annirnak és akkor is csak néhány ember számára 

 sokat és sokszor hajózik, de ritkán előkelő társaságban 

 legalább három asszonya ismert, egy meghalt mellőle, egyet elhagyott, a harmadik mellett meg sze-

retőket is tart, akik a különböző jem-irrei hajókon várják 

 rendszeresen megjelenik a jem-irrei ivók, kaszinók és bordélyok környékén 

 az utóbbi időben megromlott a kapcsolatba az Ommun-gárdával, egyiküket átokkal is sújtotta 

 a megátkozott Ommun-katona néhány napja vízbe fúlt 

 

RILKON TEMPLOMÁBAN 

A Napfolyosó-öböl Annir-szentélye egy kisebb, kifejezetten erv stílusjegyeket viselő, alkonyi tűzszőlővel be-

nőtt falú templom, mely ahelyett, hogy dominálná az öböl látképét, inkább csendesen megbújik a környe-

zetében lévő néhány épület között. Az öbölben tucatjával sorakoznak a vitorlások, a parton egy világítóto-

rony és mellette egy bástya, a kikötő mellett a Kutyanapok Fogadó, egy kovács és egy bodnár, a szentély 

körül pedig egy boithánus kolostor épületei, így egy ispotály, könyvtár, Dreu és Kíl szentély és a szállásépü-

letek. 

 

Amikor, valószínűleg estefelé megérkeznek, a templom már zárva van, az odafelé vezető utak mindegyikén 

pedig két-két pribék várakozik. Az őrök felhívják a kalandozók figyelmét, hogy a templom teljesen üres és 

nem engedhetik őket tovább. 
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A karakterek Észlelés-próbával (-2 a sötét és még -2 a megfigyeltek képességei miatt) elcsípik, ahogy egy 

nyílpuskával felszerelt férfi a templom sellő alakú vízköpője mellett, egy másik meg az oldalsó ajtón besur-

ran. Fejvadászok és tolvajok számára egyértelmű, hogy képzett orgyilkosokról van szó. A város jó ismerői 

(Helybéli előny vagy Helyismeret (alvilági / előkelő) (Mf) birtokában) a surranókban egy másik városbéli 

klán, a szerencsejátékokkal foglalkozó Ravuul klán megbízottjaira ismerhet. 

 

A karakterek Lélektan (Mf) segítségével vagy egy sikeres Asztrál-próbával (-2 képzetlenség, módosító nél-

kül Af képzettség esetén)  

 

Egyértelmű, hogy az őrök falaznak a két ügynöknek, de nagyon nem 

akarnak tengelyt akasztani a kalandozókkal, ha azok esetleg úgy lát-

szanak, mint aki veszélyt jelenthet rájuk (egy varázsló vagy egy teljes 

vértezetes, nekibőszült lovag például ilyen). Mondjuk úgy, hogy any-

nyit azért nem fizettek nekik; erélyesebb szóra hangos dérrel-dúrral 

továbbállnak – ez is elég a bentieknek, hogy tudják, sietniük kell. 

 

Odabent mindenesetre azt találják, hogy az egyszerű leplet viselő 

Rilkon egy függönykarnissal szegül szembe támadóival (képzett bot-

harcosnak látszik), ám nincs sok esélye. Mikor a karakterek beérnek (ha 

még varázslattal nem semlegesítették a számszeríjászt), Rilkon kap egy 

vesszőt a combjába. 

 

Az orgyilkosok úgy látszik, nem beszélgetni jöttek; a karakterekkel csak 

addig harcolnak, amíg nem egyértelmű, hogy túlerőben vannak – ekkor 

megkísérelnek elmenekülni. 

 

Ha később kivallatnák őket, ahhoz legalább Kínzás és Lélektan együttes 

alkalmazása (egyik Mf, másik legalább Af) együttes birtoklása, méreg 

vagy mágia szükséges. Ekkor elmondják, hogy a egy másik városból 

származnak és a Ravuul ház bérelte fel őket, hogy móresre tanítsák a 

papot mindenféle tartozásai miatt. 

 

Fontos! Az orgyilkosok ennél többet, vagy konkrétumokat egyáltalán nem tudnak mondani, mert azokról 

nem tudnak semmit. Egyébként nem céljuk a pap megölése, csak alaposan helyben fogják hagyni és mara-

dandó emléket állítani a tartozásának, ha a kalandozók nem avatkoznak be. 

 

A segítségükért cserébe a pap, aki pillanatnyilag is a helyi borok hatása alatt áll, ugyan általában meglehe-

tősen bizalmatlan az idegenekkel (kivéve a szép nőkkel), legalább valamelyest megbízik bennük, így segít, 

miután meggyógyítja sebét és a karaktereken is segít. 

 

A következőket mondja el, ha a támadói elmenekültek: 

 a támadói nyilván mellékbevétele miatt keresték a Ravuul háztól 

 egy kisebb fogadást szervezett a város néhány merészebb legénye között az egy éjszaka során nyúj-

tott szerelmeskedések mennyiségét illetően, de nem fizetett jattot a háznak 

 ha a karaktereket érdekli, 10 arannyal ők is beszállhatnak a versenybe (hát igen, az atya már csak 

nem adja fel, hisz most is megmenekült…) 

 

  

Ommun gárdisták 

Ké 30 Té 50 Vé 110 Sp 1k2 v 1k10 (x1) 

Fp 30 Ép 10 SFÉ 2 (brigantin) 

Ravuul gyilkosok (2-4 db) 

Ké 45 Té 65 Vé 120 Sp 1k6+3 (x1) 

Fp 40 Ép 7 SFÉ 1 (kivert bőr) 

spec: 1 dobótőr 4. sz. altatóméreggel 

(gyors hatás, közepes időtartam) 

 

Ravuul lövész (1-2 db) 

Ké 45 Té 40 Vé 110  Cé 30 Sp 1k6+4 

Fp 40 Ép 8 SFÉ 1 (kivert bőr) 

spec: 3 mérgezett vessző, mint az 

orvgyilkosoknál 
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És ha a karakterek elég gyorsan és hathatósan segítettek rajta illetve van közöttük legalább 15-ös Szépségű 

nő vagy Arel-, Antoh- vagy Ellana-pap, úgy további információkkal szolgál: 

 beszél Welisare Ommun és Aligar, a Kékliliom Hajósának frigyéről, amiért ő a felelős 

 Aligar az Albatroszfiókák felől kérdezősködött, mielőtt eltűnt volna 

 ő úgy látja, Aligar valószínűleg tartozott a kalózoknak vagy azok üldözhették őt, ezért érdekelték őt 

annyira 

 

Fontos! Rilkon atya mindezt tökéletesen igaznak gondolja. Raszimról nem beszél és arra, hogy esetleg ő 

vette volna rá a papot, hogy adja össze a párt, Raszim közbenjárásának köszönhetően nem is emlékszik.  

 

Az Albatroszfiókák megtalálásáról ezeket mondja: 

 a Gyöngyhalak tolvajcéhét kell megkeresni emiatt 

 ő általában egy OLESSIR NEVŰ LÓKÖTŐT keres meg, ha „Annir kegyetlen természetéből kifo-

lyólag” fontos, hogy a kalózokkal találkozzon 

 Olessirt nem csak megtalálni nehéz, de megközelíteni is; személyes testőreit, csupa nőt, idegen or-

szágokból csábította maga mellé 

 épp ezért az összekötő megközelítésére két út kínálkozik 

o a karakterek tesznek egy jól irányzott szívességet a Gyöngyhalaknak, méghozzá hamar  

o a karakterek határozottan és lendületesen megközelítik Olessirt és leszerelik a testőreit, 

majd kész tények elé állítják 

 Olessir a KÖDLEÁNYOK BORDÉLYHÁZA mellett bérel egy polgári házat, amit CSÉSZE néven 

ismernek 

 Rilkon ajánlása sajnos semmit nem ér Olessir előtt (ha esetleg belőle akarnák kikényszeríteni)  

 

Természetesen van ötlete rá, hogy hogyan lehetne szívességet tenni a Gyöngyhalaknak, habár ez felettébb 

veszedelmes vállalkozás, révén magában foglalja, hogy a karakterek tengelyt akasztanak a Kobrákkal.  

Az ötlet a következő: 

 egy Raszim nevű dzsad kereskedő még az éjszaka során megpróbál a városon kívül továbbadni némi 

kényes árut 

 az árura a Kobrák és a Gyöngyhalak szervezete is igényt tartana 

 háttérben húzódó okok miatt csak a Kobrák jelentkeztek be érte, de Raszim úgy hiszi, a Gyöngyha-

lakkal fog üzletelni 

 Rilkon nincs tisztában az áru természetével 

 Raszim tartózkodási helyéről nincs tudomása, de valószínűleg a legelőkelőbb fogadó vendége 

 az adásvétel a Gherat ház területén található egyik kisebb városkapun, a faragványairól elnevezett 

KAKASKAPUN kívül történik, a Gherat őrök távollétében 

 ha túl nagy zajt csapnak, a gárdisták bizonnyal visszatérnek a környékre, így kevés idejük van 

 

Ha a karakterek megszerzik az árut a Kobráktól (vagy akár Raszimtól) és ezzel keresik fel, az orgazda lehe-

tőséget fog biztosítani a csapatnak a békés találkozóra. 
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SZÍVESSÉG A GYÖNGYHALAKNAK 

 

Ha a csapat követi Rilkon tanácsát és megpróbál a Kobrák megrövidítésével Olessir bizalmába férkőzni, itt 

találod az ehhez kapcsolódó információkat. 

 

A Helyismeret képzettség segíthet a városban való éjszakai eligazodásban. Ha nem mindjárt a Kakaskapu 

felé veszik az irányt, megpróbálhatják Raszimot még a Kobrák elérése előtt jobb belátásra bírni. 

 

Helyismeret (Af), az Előkelő jellemző vagy egy Szépség-próba (-2, ha feltűnően idegenek és +2, ha dzsad is 

van köztük) segítségével megtudható, hogy a dzsadok számára a városban az egyik fogadó különleges en-

gedményekkel szolgál, így a módosabbak, ha tehetik, mindig itt szállnak meg. Ez nem más, mint a  

HOLDAK SZEME. 

 

A fogadóhoz érve szomorúan tapasztalják, hogy fél arany kifizetése nélkül semmit nem szedhetnek ki a 

fogadósból. Ha viszont kifizetik a költségeket, kiderül, hogy 

 Raszim már elindult nagyjából egy órával ezelőtt 

 a szobáját nem vette át senki, tervezi, hogy visszatér 

 a szerencsétlen kalmár rendszeresen fújta az orrát, sok teát, de semmi alkoholt nem fogyasztott 

meghűlésére 

 három jókora, míves ládát vitt magával 

 a ládákat két-két markos, kikötőből bérelt rakodó cipelte, de meg sem kottyant nekik 

 

Ha a karakterek esetleg szimpatikus mágiában reménykednének Raszim megtalálásához, a szobába újabb 

két ezüstért juthatnak be. Itt meglehetős szerencsével (Észlelés-próba -5) találhatnak egy, az ágy mellé el-

tett selyemkendőt, melybe Raszim az orrát fújta. Ez már elegendő egy varázsló, boszorkány vagy pap szá-

mára, hogy létrehozzák a szükséges varázslatokat. 

 

A tömény rózsavíz illat lehetővé teszi egy jó szaglással rendelkező karakter (udvari ork, khál vagy Éles érzék 

(szaglás) előny) számára, hogy kövesse a kalmár nyomát. 

 

Ha még a Kakaskapu előtt beérik a dzsadot, úgy a vele való alkudozás következik. Mivel Raszim komoly 

vagyont remél a ládák eladásától, csak különösen jó érveléssel vagy hazugságokkal lehet eltántorítani ettől. 

A különböző érvek, mondatok, okok, amelyek miatt megtorpan: 

 a Gyöngyhalak helyett a Kobrák várják majd (igaz) 

 a Kobrák valójában megtámadni, megölni akarják (nem ismert, hogy igaz-e) 

 a Göngyhalakat a Kobrák tartják távol, de a karakterek el tudják intézni az üzletet (igaz)  

 ha elmondják, hogy Rilkon atya megbízásából vannak itt, akkor (30-Szépség átlaga) aranypénz már 

meggyőzné, hogy ne menjen bele a Kobrákkal való üzletbe 

 a karakterek között van, aki már pórul járt a Kobrákkal való üzlet során, vagy ezt hihetően előadja  

 a karakterek között van dzsad pap (bármilyen fajta) 

 a karakterek között van Boszorkányos szépségű férfi (igen, Rilkon sajnos nem kedveli a  nőket) 

 

Ha a fenti érvek nem válnak be, a karakterek meg is támadhatják Raszimot, hogy elvegyék a ládákat tőle. 

Ekkor a dzsad, mivel feltűnő túlerővel nézne szembe, elmond egy Hazatérés papi varázslatot és eltűnik.  

 

Ha rögtön a Kakaskapuhoz mennek, még Raszim előtt érnek oda és egy, a városon kívüli lankákba futó kis, 

kikövezett út körül találják a Kobrákat. A hét alak egy kutyával együtt várja Raszimot, de egyelőre úgy néz-

nek ki, mint akik üzletelni érkeztek. Megjelenésük, felségjelvényeik alapján a Gyöngyhalakhoz tartoznak, 

tehát valószínűleg rá akarnák szedni Raszimot. 



 
20 

 

 

Ha sikerülne meglepniük a Kobrák csapatát (Lopózás -50% a csend és a Kobrák mellett lévő kutya miatt 

(elfek, félelfel és Idomítás (Mf) birtokában csak -20%, de eleve sikertelen, ha a karakternek különleges 

szaga van (udvari ork, khál, wier); Rejtőzés +10% a sötétnek köszönhetően), könnyebben legyőzhetik őket.  

 

A hét Kobrából egyikük csak orgazda, aki nem is igen merészel har-

colni; velük tart egy boszorkánymester, négy harcos és egy tolvaj, a 

kutyával. A boszorkánymester tetoválásainak köszönhetően a vajá-

kos, a tolvaj és az egyik harcos tökéletesen lát a sötétben is, ők hasz-

nálhatnak célzófegyvert is. 

 

A küzdelemre mindenesetre három teljes kör áll rendelkezésükre, 

mert ezután a közelben a Gherat ház kutyái felcsaholnak a hangza-

varra és a gárda, fittyet hányva Raszim korábban fizetett kenőpén-

zére, kijönnek. Ha bármelyik karakter valamilyen módon csendet 

varázsol, ez a megkötés nem érvényes. A borongós ég miatt a fényvi-

szonyok a Harc vakon és a Harc félhomályban módosítói között in-

gadoznak, körönként változva. 

 

Ha a karakterek előbb a Holdak szemében járnak és csak utána térnek a Kakaskapuhoz, Raszim épp egy 

kisebb zsákot vesz át a Kobrák kereskedőjétől, majd visszaindul a városba. A Kobrák, m ivel Raszim nem 

leplezte le az álcájukat, Olessir embereinek tűnnek és kerülő úton, másik útvonalon térnek majd vissza, így 

a karakterek ekkor is megszerezhetik a ládát. Raszim egyébként 250-350 aranynak megfelelő értékű drá-

gaköveket kapott az áruért, ha netán őt akarnák kirabolni… 

 

Ha megpróbálják követni Raszimot, mintegy öt perc után egy kisebb utcába befordulva eltűnik (láthatat-

lanság köpenye + észrevétlenség medálja). 

 

  

Harcosok (4) 

Ké 30 Té 60 Vé 110 Sp 1k6 v 1k10 (x1) 

Fp 30 Ép 12 

 

Tolvaj 

Ké 35 Té 45 Vé 90 Sp 1k2 v 1k6 (x2) 

Fp 20 Ép 8 

 

A Kobrák kutyája 

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

Fp 30 Ép 10 

 

Boszorkánymester 

Ké 30 Té 50 Vé 95 Sp 1k2 (x1) 

Fp 30 Ép 7 Mp 42 Pszi 30 (Mf) 
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OLESSIR CSÉSZÉJE 

 

Ha megszerezték a Raszim-féle kényes szállítmányt, vagyis három jókora utazóládát, felkereshetik Olessirt 

otthonában, a Csészében. Ezt akár másnap reggelre is halaszthatják. Amennyiben a ládák hiányában tör-

nének az orgazda otthonára, valamiféle bejutási tervet kellene, hogy kidolgozzanak.  

Olessir házáról találsz egy térképet a függelékben, de összetett helyszínleírást vagy csapdákat nem, ezt rád 

bízzuk. A legszerencsésebb értelemszerűen az, ha a karakterek már ládával együtt érkeznek…  

 

Mindenesetre a férfit enoszukei testőrnők védelmezik (ne kér-

dezzétek, hogy honnan szerezte őket, említettük, hogy messze 

földről valók), akik a harcművészek tudományával rendelkez-

nek. 

 

Hat ilyen tartozik a Csésze védelméhez, de ketten közülük ik-

rek, akik az Ikerharc képzettséget is Mesterfokon bírják és 

Olessir személyes kíséretét képezik még a hálószobában is. 

 

 

Az orgazda mindenesetre szívélyesen vagy, testőrei legyőzését követően, megfélemlítve fogadja a karakte-

reket. Cserébe a kalandozók eddigi tetteiért segít nekik eljutni az Albatroszfiókákhoz.  

Elmondja, hogy a Dassire ház védelmét és vendégszeretetét élvező toroni hölgyhajó, vagyis a szajhabárka 

hamarosan kifut, de a tengeren meglátogatják őket az Albatroszfiókák is, akik a jem-irrei partokon sajnos 

mellőzve érzik magukat. 

 

A bárka általában nem tűr meg külsősöket a fedélzetén, miután kifutott, ám mivel Olessir jó kapcsolatban 

van a bárka kapitányával, vagyis LYANERA NAGYASSZONNYAL, egy testőrét (ha van még…), 

MASSUT a karakterekkel küldi, így a boszorka elfogadja majd, hogy a csapat is vele tart.  

 

Ha a ládákat Raszim kiiktatása után hozták el neki, azokért kereken 300 aranypénzről szóló váltóval fizet, 

melyet az El Hirad dzsad bankházban tudnak beváltani. Értelemszerűen nem sokra mennek ezzel, ha 

Raszimot megölték, de Olessir nem tart a házában aranyszázakat… 

 

  

Olessir testőrei (4) 

Ké 45 Té 60 Vé 130 Sp 1k5 (x2) 

Fp 60 Ép 8 Pszi 36 (Slan, 6. szint) 

 

Olessir ikrei (2) 

Ké 51 Té 72 Vé 142 Sp 1k5 (x2) 

Fp 60 Ép 8 Pszi 36 (Slan) 

harcérték 1/3-a átadhatják egymásnak 
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A SZAJHABÁRKÁN 

 

A kikötőben állomásozó toroni bárka, habár a kalandozók érkezésekor még fogad vendégeket, már a kiha-

józásra készülődik. A fedélzeten még ledéren öltözött lányok integetnek a parton állóknak, szirénként hí-

vogatva mindenkit, akinek van néhány ezüstpénze vagy ékszere, amit egy rövidke szórakozásra váltana, de 

közben egy-egy daruval már jókora dobozokat emelnek az orrba és hordókat gördítenek a fedélzetre és az 

őrök is egyre-másra térnek vissza a kikötőből. 

 

Kultúra (toroni, Af) vagy Vallásismeret (kyr, Af), esetleg  a boszorkány kaszt megléte segíthet abban, hogy 

a karakterek tudjanak egyet s mást a szajhabárkákról. Elsősorban pedig azt, hogy fedélzetükön többek kö-

zött boszorkák kínálják ölelésüket, s ebből nem csak ügyfeleik, de maguk is szentségtelen/szent (kinek-

kinek belátása szerint) erőre lelnek. 

 

A Hajózás (Af) képzettség is elegendő rá, hogy megállapítsák, a bárka teljesen alkalmatlan a nyílt tengeri 

hajózásra, hiszen kialakítása egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy hosszabb ideig tűrje a nyílt tenger szeleit 

és hullámait, nem is beszélve a képzett legénység viszonylagos hiányáról. De akkor hogyan került ilyen 

messze Torontól? 

 

Lyanera saját kabinjában, egy toroni előkelő párnaszobájává berendezett lakosztályban fogadja a karakte-

reket, ha azok érkezésük céljáról tájékoztatják a lányokat vagy hozzák magukkal Olessir emberét. 

 

Sajnos hamar kiderül, hogy a nagyasszony meglehetősen válogatós, ha arra kerül sor, hogy kik és milyen 

körülmények között tartózkodhatnak bárkáján, amint az kifut. A hajó, ami a kikötőkben sorra fogadja a 

szerelemre éhes férfiakat és némelykor még asszonyokat is, a tengeren szigorúan az ott szolgáló lányokat 

és az őket vigyázó férfiakat tűri meg fedélzetén. De honnan tudja a hajó, hogy a karakterek nem őt szolgál-

ják? A hajó talán nem tudja, de a nagyasszony bizony tisztában van vele. 

 

A következő lehetőségeket kínálja az utazásra (de csak azért, mert ajánlással jöttek, egyébként hallani sem 

volna hajlandó ilyen pórias feladatokról, mint az utas szállítás): 

 a nők fél év szolgálatot vállalnak a hajón, Lyanera közvetlen vezetése alatt (feladatuk egyszerre 

örömlány és hajósinas) 

 a férfiak egy év szolgálatot vállalnak a hajón SIGUR ASSANG (kegyetlen, de tisztességes pietorhoz 

méltó) parancsnoklása alatt (feladatuk egyszerre testőr és hajósinas) 

 mindkét esetben megtarthatják felszerelésüket, amivel érkeztek, viszont csókkal (Megbélyegzés 

csókja) és egy pohárkányi vérrel (1 ÉP) kell megpecsételniük a szolgálatot; ha a csóknak ellenállnak, 

az alkunak annyi 

 ha nem egyeznek bele ilyesmibe, úgy minden felszerelésük és fegyverük és mágikus eszközük hátra-

hagyásával (beleértve a varázslóbotot és különösen a szent szimbólumokat) szintén feljöhetnek a 

hajóra, ám ekkor csak egy külön lakrészben tartózkodhatnak és sem a lányokkal, sem a 

sympietorokkal nem érintkezhetnek, mivel obsoroknak számítanak 

 

Másnap mindenesetre kifutnak, kalandozókkal vagy azok nélkül. Lyanera nem ellenőrzi különféle brutális 

erejű mágikus módszerekkel, hogy a kalandozók nem csalják-e fel valahogy a felszerelésüket a hajóra. Ha 

képesek rá észrevétlenül, mondjuk az est leple alatt felúsztatva vagy akár térmágiával, akkor már csak azt 

kell elintézniük, hogy az út során mindez ne lepleződjön le. 
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Mágia a hajón: Mentál- és Asztrálmágia -50E-vel működik a hajón, kivéve azok számára, akiket a nagy-

asszony korábban a Megbélyegzés csókjával illetett, illetve akiket ő tanított ki. Ez további négy boszorkányt 

jelent. Tűztől a nagyszámú gyertya miatt úgy van védve, hogy 1E alatt minden tűz megfogan, de 2-5E között 

elfojt mindenféle lángot; ez a megkötés a boszorkányokra és a nagyasszonyra is vonatkozik. Különlegesség, 

hogy Tér- és Anyagmágia ellen egyáltalán nem véd (ennek elsősorban a boszorkánymágia természete az 

oka). 

A hajó körül ezen kívül mindig nyugodt vagy békésebb a tenger és a szél, eső pedig csak a legnagyobb vi-

harban éri a környezetét, mindig kellemesen langyos meleg van a fedélzetén és kisebb bűbájok távol tarta-

nak mindenféle rovart és rágcsálót, viszont vonzzák a hüllőket. Ez a mágikus erő magába a fába van oltva 

és lehetővé teszi a bárkának a nyílttengeri hajózást is. 

A védelem megszüntethető a nagyasszony megölésével vagy a hajó mélyében lévő Lysianel-oltár és 

hekkaszentély elpusztításával. 

 

 

Ha van rá idő és a csapatnak van hozzá kedve (vagy épp kimondottan 

irtóznak tőle), úgy a szolgálat néhány momentumát érzékeltetheted ve-

lük. 

 

Takaríttathatnak velük kígyóketreceket és sirályürüléket naphosszat, 

próbálgathatják toroni etikett ismeretüket is (Etikett (Af) és Kultúra 

(toroni, Af) együttes meglétének hiányában akár botütésekre is számít-

hatnak), de lehet, hogy csak fegyveres és szexuális ismereteiket mérik fel.  

 

Ahogy a csapatnak és neked tetszik és ahogy a játékidő engedi. 

 

 

 

Fontos! Mindeközben a karakterek tudta nélkül, de velük párhuzamosan a hajóra kerül Aligar is, ezúttal 

egy boroshordó vagy láda alakját viselve. Álcát viselve (Álcázás Mf és sok rákészülés ) a nagyasszony szo-

bájában utazik Raszim is mint up-umbari méregkeverő, akivel a játékosok csak a nagyasszony szobájának 

célzott átkutatásakor találkozhatnak. 

 

 

  

Sympietorok (10+1k10) 

Ké 20 Té 40 Vé 100 Sp 1k6+3 (x1) 

Fp 30 Ép 10 SFÉ 2 (kem. bőr) ME 

14/16 

spec: harci drog: gyors, köz. időtar-

tam, +10 Ké +15 Té -20 Vé, Fp sé-

rülésnek csak felét érzik meg 

 

Hajóboszorkák (3) 

Ké 20 Té 35 Vé 85 Sp 1k2 (x1) 

Fp 20 Ép 5 Mp 40 Pszi 30 (Mf) 

lehetőség szerint boszorkánykört 

állnak harcban 



 
24 

 

ALBATROSZFIÓKÁK SZÁRNYA ALATT 

 

Már harmadnapja utaznak a hajón, alapvetően szerencsés vizeken, amikor az Albatroszfiókák hajója, a 

KAGYLÓKÉS feltűnik a hajnali ködben. Ahogy a két hajó a csendes szellőben lassan közeledni kezd egy-

más felé és a köd lassacskán felszáll, Ane meglát egy másik bárkát is az ellenkező irányból, amelyen nincs 

semmiféle felségjelzés. 

Kellő távolságból csak messzelátóval, mágiával, elf (vagy félelf + Éles érzékek (látás)) szemekkel látható, 

ahogy az idegen bárkáról termetes, narancspikkelyes lények buknak alá a vízbe. A snilek népét Legendais-

meret (Af) mellett leírásukból bárki azonosíthatja. 

 

A Kagylókés leghamarabb egy perccel a gyíklények érkezése után 

éri el a szajhabárkát, így addig a karakterekre van bízva a hajó vé-

delme. Az egy percet mágikusan keltett széllel együtt kell érteni, ha 

a karakterek erről nem gondoskodnak, három percig kell kitarta-

niuk. 

 

Ha nem intézkedtek felszerelésük elhozásáról, most komoly gond-

ban lehetnek…  

 

 

Mindenesetre a hajót védő őrök hamar szabadon hagyják a fegyvereket, ahogy a vízből előtörő snilek vé-

geznek velük. A gondot tovább fokozza, hogy az első snil harcosok érkezését követően megérkezik a kirabolt 

gyíkmágus is és minden hatalmát a hajókra zúdítja, az egyes emberekkel praktikus okokból nem is foglal-

kozik. 

 

Amint az Albatroszfiókák megérkeznek és a karakterek a gyíkmá-

gust is elűzték (vagyis az kétszer is elhasználta 100 Mp-jét és elve-

szítette Ép/Fp értékének legalább felét), netán megölték, a gyíklé-

nyek visszavonulnak. A mágus távoztában vagy halálában még meg-

átkozza az Albatroszfiókák hajóját, melynek csak másnap lesz jelen-

tősége, ha azt nem szüntetik meg addig a karakterek – a kalózok 

ugyanis minderről nem szereznek tudomást. 

 

 

 

A Kagylókés legénysége Lyanera hajóján ünnepli meg győzelmét, mialatt a karaktereknek van lehetősége 

beszélni a kapitánnyal a Kékliliom Hajósáról. Ugyanezen idő alatt a Hajósnak van lehetősége csendesen 

átsurranni a tabrakra és annak mélyében elhelyezkedni kényelmes álcában. Úgy érzi, ő már kijutott.  

 

A Kagylókés kapitánya, KÖTÉL URKHON kissé bosszús, amiért több legénye is odaveszett (hacsak a ka-

rakterek nem intézték el a gyíklényeket még a tabrak érkezése előtt, ami azért felettébb valószínűtlen), de 

azért örül, hogy ilyen nemes vadra lelt, épp ezért szívesen vált szót a karakterekkel is. Cseppet sem tűnik 

állatias, kegyetlen kalóznak, inkább afféle tengeri úriembernek, akinek vaskos, bikanyakában tucatnyi cso-

móra kötött madzag lóg. 

 

  

Gyíklények (15+2k6) 

Ké 25 Té 60 Vé 100 Sp 1k6+2 (x1) 

Fp 55 Ép 15 SFÉ 2 (pikkely) ME 22/22 

 

Gyíkmágus 

Ké 35 Té 64 Vé 108 Sp 2k6+4 (x3) 

Fp 70 Ép 18 Mp 100 Pszi 80 (Kyr) 

boszorkánymesteri mágia, ME 39/42 

Albatroszfiókák (20+1k10) 

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

Fp 30 Ép 10 SFÉ 1 (kivert bőr) 
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A következőket mondja el a karaktereknek (Lélektan (Mf) vagy mágia mellett megállapítható, hogy mikor 

és miben hazudik. Mellébeszéléssel Alapfokon bír): 

 Aligar nevét soha nem hallotta (hamis)… valójában hallotta, de nem találkozott vele (hamis)… való-

jában a férfi évekkel ezelőtt maga is Urkhon mellett szolgált és azóta is szabadon járhat-kelhet a 

kalózok között, de már vagy egy fél éve nem látták (na ez már igaz) 

 a Kapitány büszkeségét soha nem támadták volna meg (hamis), mert az Ommunok többször is ko-

moly összeggel váltották meg épp annak a tabraknak a biztonságát (igaz) 

 Jem-irre közvetlen közelében a Kagylókés az egyetlen olyan Albatroszfióka-hajó, mely képes lenne 

elpusztítani a Kapitány büszkeségét (igaz), de ő nem támadta meg (igaz), s nem is látta a vizeken 

már vagy három hónapja (igaz) 

 nem ez lenne az első alkalom, hogy kalózokat használnak bűnbaknak Jem-irre alvilágában (igaz), 

habár az utóbbi időben a megtorlások miatt ez gyakorlatilag hallatlan (igaz)  

 a Kagylókés fedélzetén visszafuvarozza a karaktereket Jem-irrébe, ha a karakterek nem verik nagy 

dobra, hogy ők meg az Albatroszfiókák (igaz) 

 becsszavát adja, hogy rendes körülmények között nem eshet bántódásuk (igaz), sőt, még különös 

körülmények között sem (hamis, „de hát más helyett nem ígérkezhet el”) 

 Welisare alsóruhájának megismeréséért ő is szívesen feladná bajtársi esküjét (hamis; habár gyönyö-

rűnek és kívánatosnak tartja) 

 Rilkon atyát személyesen is ismeri (igaz), tartozik is neki vagy 50 zanirral (hamis, csak 15-tel, és 

még a kamat) 

 Raszimról még soha nem hallott (igaz) 

 sosem látott még snileket ezeken a vizeken (igaz) 

 a nyakában lévő kötél a kalózpárbajokat mutatja, ahányszor megpróbálták kihívni és elvenni tőle az 

életét és a hajóját, de alulmaradtak (igaz) 

 

Úgy tűnik tehát, hogy a visszaút is biztosítva van, minden rendben. Néhány óra szórakozás után a Kagylókés 

elválik a szajhabárkától, s míg az utóbbi folytatja útját dél felé, a kalózok tabrakja Jem-irre, pontosabban a 

Napfolyosó-öböl felé veszi az irányt. 

 

Másnapra azonban a hajón többen megbetegszenek, a környéken sötéten bűzlik a víz, rosszul fújnak a sze-

lek, haldögök kísérik az útjukat; vagyis egyértelmű, hogy a kalandozók bajt hoztak a Kagylókésre. 

Urkhon kapitány lefogatja a kalandozókat és közli velük, hogy mivel átkot hoztak a tabrakra, a vérükkel 

lemoshatják ezt. 

Ügyes beszéddel (és szerepjátékkal) vagy mágiával is lebeszélhető szándékáról, mindenesetre a gyíkmágus 

átkának szétoszlatásával ez az állapot megszüntethető. Ha a karakterek esetleg harcolni akarnának vagy 

ostobaságot mondanak, a kalóz nyugodt szívvel feláldozza őket Annirnak. 

A hajó éppen ugyanúgy átkozott marad – de ez már a karaktereken nem segít… 

 

Kalózpárbaj az Albatroszfiókáknál. A riegoyi kalóznépek (leszámítva a törpéket) sokra tartják a be-

csületet és a szabadságot, így külön párbajrendet alakítottak ki, hogy a hajóikon a zendülést elkerüljék. 

Eszerint a kihívó és a kihívott félmeztelenre vetkőzik és egy nagyjából egy-másfél ynevi láb hosszú, ujjnyi 

vékony sodronykötet köt a nyakába és így kötik össze egymást. Ezután az érintetteken felül a rangban leg-

magasabb kalóz rikoltására megkezdődik a párviadal, mely az egyik fél mozgásképtelenségéig vagy haláláig 

tart. 

A kis távolság lehetetlenné teszi a hosszabb fegyverek hatékony használatát, a Belharcra azonban annál 

alkalmasabb. A viadal során bármilyen tárgy használható, ám a párbaj kezdetén egyik félnél sem lehet sem-

milyen eszköz. 

A kötélnek köszönhetően ha az egyik fél elesik, a másik jobban teszi, ha utánozza, különben mindkettejük 

nyaka rútul megsérül (legalább 1k5 Fp, mely az érintettek súlya alapján jóval magasabb is lehet).  
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VÉGJÁTÉK 

Amikor a karakterek visszatérnek a városba, szembesülnek vele, hogy úgy Rilkon atya, mint ahogy Raszim 

is felszívódott. Az első kérdezősködések nem tartanak soká, mert az Ommun háztól máris megkeresi őket 

Welisare komornája, hogy a „kisasszonyka” elé hívja a karaktereket. 

 

Amikor a tizenéves lány megtudja, hogy Aligar valószínűleg rászedte, soha nem szerette és csak a család 

vagyonát csalta el tőle, ráadásul még meg is szökött, éktelen haragra gerjed és 100 arany vérdíjat tűz ki a 

Hajós fejére. Vissza fogja kapni a csavargót, élve vagy halva… 

 

KÁRMENTÉS 

 

Ha a csapat 

 nem veszi be az Annir-pap történetét (holott az tudtával végig igazat mond) 

 nem hajlandó tengelyt akasztani a Kobrákkal vagy nem tud Raszimon segíteni 

 bármiféle viselkedés miatt fogdába kerül (erre azért kalandozók esetén láttunk már példát) 

 ragaszkodik hozzá, hogy mindenképp beszéljen Welisaréval is 

 nem jut fel a szajhabárkára, akkor egészen más irányt is vehet a történet. 

 

Ennek élvezetes lemeséléséhez a város és elsősorban Raszim és Rilkon ismeretére és jókora adag rögtön-

zésre lesz szükséged. Néhány támpont: 

 

Az Ommun házban kisebb nehézségek árán, de megközelíthetik Welisarét saját lakosztályán. Itt az ifjú fe-

leség elmeséli, hogy Aligar milyen hősi körítéssel lopta meg az ő segítségével és tudta nélkül igen súlyos 

mértékben a családot, amiben valószínűleg megbízójuk is részt vett. 

A lány elmeséli a titkos házasságot és azt, hogy a Hajós maga ajánlotta fel, hogy messzi földről származó 

vagyonát, mely három ládában is alig fért el, felajánlja a kalózoknak, csak Welisare is tegyen hozzá még 

majd’ ugyanennyit. A lány nem is gondolja, hogy átverhették, hisz fülig szerelmes, meglehetősen indulatos 

– és nem is túl okos. 

 

A dzsad kalmár szála ettől függetlenül is megmarad. Raszim próbálja a kalandozókra bízni az áru egy részét, 

melynek másik része maga a Kékliliom Hajósa, majd Rilkon atya társaságában távozni a városból. Ez való-

színű sikerül is neki, ha más nem, hát mágikus módszerekkel. Érdemes úgy intézni, hogy legalább egy ládát 

némi nehézségek árán megszerezzenek a kalandozók – s hogy épp ez a láda legyen Aligar. Raszim sem 

ostoba, ha lehet, inkább egy gyíkmágus kincseivel lép le, semmint egy umich társaságát élvezze…  

Amikor minden eldőlni látszik, akár úgy, hogy Raszim viszi a ládákat, akár úgy, hogy a kalandozóknál ma-

radt Aligar, akkor érkeznek meg a snilek. Térmágiával érkeznek a városba vagy annak közelébe és a kalan-

dozóknál lévő ládát követelik. Nem indokolnak, nem kérnek, hanem elveszik – ha kell, erővel. 

A legjobb ezt úgy intézni, hogy a csapat ekkor már Raszim nyomában legyen, vagy épp ekkor érjék be a 

távozó kereskedőt és Rilkon atyát. Láda vagy nem láda, a gyíkmágus magával viszi Aligart egy kis elbeszél-

getésre, ha a karakterek meg nem óvják ettől. 

 

Ha az Aligar-láda a kalandozóknál marad, úgy valamilyen módon még azelőtt, hogy Welisare és az Ommun 

ház, no meg persze törvény elé citálnák, az umich elszökik; legkésőbb pedig a börtönből. Ekkor Welisare 

ismét csak a vérdíjban találja meg a megnyugvást, a történet vége tehát ugyanaz: Aligar szabad, Raszim ki 

tudja, merre jár és Welisare dühösen kimondja férje üldöztetését. 
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KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK 

NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK 

A fegyverek harcértékeit, a képzettségek módosítóit a harcértékek nem tartalmazzák. Az egyszerűség végett 

célszerűbb és gyorsabb a számítás, ha Fegyverhasználat (Af) Ké +5 Té +10 Vé +10 Cé +5 módosítókkal, a 

Fegyverhasználat (Mf) pedig Ké +10 Té +20 Vé +20 Cé +15 módosítókkal számoltok, a fegyvertől függetle-

nül. Mágikus fegyver esetén a bónuszokat ezekhez az aránylag kerek értékekhez számolhatjátok hozzá.  

 

Rilkon atya, Annir papja 
A boithánus szerzetesből lett Annir pap nem nevezhető éppen Annir hite bástyájának, sőt, ami azt illeti, az utóbbi időben egy re 

távolabb került istennőjétől. Alapvetően jóindulatú, de könnyen befolyásolható, kissé iszákos és a helyi alvilág felé túlságosan is 

nyitott férfi. Rövid, őszes sörtehaja és dús, csimbókos, fekete szakálla van, melyben a legkülönbözőbb függők és díszek lógna k, 

gyöngyök, gyűrűk és rúpiák vegyesen. Öltözéke kissé mocskos, kivéve, ha nagy ünnepre készül, szürke szemeiben vizenyős közöny 

ül, amivel régebben képes volt az emberi lélek mélyére tekinteni – mostanában azonban csak az üveg fenekét találja meg velük. 

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Annir (Antoh); TSz: 7 (szerzetes 1 / pap 6); Szépség 14 

Ké 30 Té 45 Vé 105 Cé 10 Ép 9 Fp 50 Mp 49 (Hiterő 3) Pszi 33 (Mf) 

Hosszú bot (Mf), Sebgyógyyítás (Mf), Hamiskártya (Mf), Kínokozás (Af) 

 

Raszim, dzsenn Dzsah-pap 
Ki tudja, hány és miféle év áll a szélhámosból lett alkalmi kereskedő és tanácsos és orgazda és még ki tudja, miféle-fajta dzsenn 

mögött?! Annyi biztos, hogy a karizmatikus férfi rengetegszer keveredett már kétes ügyekbe, amelyek Doldzsah kegyelméből 

rendre megtalálják. Jellegzetes dzsad akcentusát képes levetkezni, ha a tárgyalópartner elég méltónak mutatkozik, de erre egyéb-

ként nem szívesen hajlandó. Általában világos ruhákat visel, széles övet és emámét. Kurta, vörös botot hord magánál, akár 

Galradzsa papjai, melyet elsősorban megtévesztésül tesz. Jól borotvált arca és fejbőre szinte csillog, erős rózsaillatát messziről 

érezni, mosolyát pedig nehéz elfelejteni. Igazi szerencse, hogy a játékosoknak nem kell ellene fordulnia  

Jellem: Rend; Vallás: Dzsah; TSz: 12 (pap); Szépség 18 (Intelligencia 21) 

Ké 35 Té 50 Vé 115 Cé 10 Ép 10 Fp 60 Mp 72 (Hiterő 5) Pszi 84 (Mf, Mentálmágia mozaikjait is alkalmazza) + 50 (drágakő) 

hazugság és átverés képzettségei Mesterfokon, Különleges Pszi-képzés 

Láthatatlanság köpenye, Észrevétlenség medálja, Lapis lazuli 50 karát (okozás), különféle gyógy- és varázsitalok 

 

Olessir, a Gyöngyhalak orgazdája 
Simulékony, vékony, hosszú nyakú, kis kerek fejű figura tenyérbe mászó, takony stílussal és fölényeskedő beszéddel. Saját fon tos-

ságával nagyon is tisztában van és szereti is érzékeltetni. Drága, előkelő ruhákban jár és gazdagon ékszerezi magát. 

Jellem: Káosz; Vallás: nem jellemző; Szépség 13 

Ké 20 Té 35 Vé 90 Cé 20 Ép 7 Fp 30  

Színészet (Mf), Politika/diplomácia (Mf), Lélektan (Af), Emberismeret (Mf), Értékbecslés (Mf) 

 

Lyanera, a szajhabárka nagyasszonya 
A szajhabárka nagyasszonya vékony, erősen festett, szoborszerűre mázolt arcú nő számos tetoválással és kihívó, előkelő öltözé kkel, 

különböző ékszerekkel gazdagon feldíszítve. Ujján körömgyűszű, kékes szemében számító intelligencia és ravaszság, mély, búgó 

hangja mintha a férfilélek legrejtettebb rétegeihez szólna. 

Jellem: Rend; Vallás: Lysianel; TSz: 11 (boszorkány 11); Szépség 16 

Ké 30 Té 50 Vé 110 Cé 20 Ép 6 Fp 45 Mp 88 Pszi 50 (Mf) 

klasszikus boszorkányképzettségek, Körömgyűszű (Mf), Kínokozás (Mf) 

a legkülönbözőbb varázstárgyak és italok állnak rendelkezésére legalább alapanyag-formában a hajóján 
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Sigur Assang, a szajhabárka testőrkapitánya 
Büszke toroni harcos, vérvonala részben kyrektől származik, mely daliás megjelenésén, szürkés, nyaka alá érő haján és vékony 

derekán is kiütközik. Ritkán és keveset szól, de olyankor velősen; megszokta, hogy emberei kézjelekből is értenek és maguktól  is 

tudják a dolgukat. Abbit sodronyingét jó minőségű, fejvadászokhoz hasonló alkar- és lábszárvédők egészítik ki. 

Jellem: Rend, Halál; Vallás: Lysianel (nem jellemző); TSz: 8 (harcos 8); Szépség 13 

Ké 35 Té 65 Vé 125 Cé 10 Ép 12 Fp 75 SFÉ 4 (abbit sodrony) Pszi 21 (Af) 

Hosszúkard (Mf) Kétkezes harc (Mf), Harc helyhez kötve (Mf), Kiegészítő támadás (Mf), Mászás, Esés, Ugrás 40% 

harci ajzószer: gyors hatás, közepes időtartamKé +10 Té +15 Vé -20, az elszenvedett Fp csak felét érzi meg. 

 

Kötél Urkhon, a Kagylóbontó kapitánya 
A kalózok kapitánya bikanyakú, oszlopalkatú monstrum, akinek se haja, se szakálla, meglepően ápolt és kifejezetten jól öltözött, 

sőt, még egy kevés dzsadvízre is futotta bevételeiből. Testét ugyan mindenfelé tetoválások és hegek borítják, ez egyáltalán n em 

látszik a ruha alatt. Cseppet sem tűnik állatias, kegyetlen kalóznak, inkább afféle tengeri úriembernek, akinek vaskos, bikanyaká-

ban tucatnyi csomóra kötött madzag lóg. Vastag övén feltűnő, vésetekkel telerótt bronz övcsat. 
Jellem: Káosz; Vallás: Annir (Antoh); TSz: 9 (tengeri farkas 9); Szépség 9 

Ké 40 Té 75 Vé 110 Cé 5 Ép 12 Fp 80 SFÉ 2 (amulett) 

Szablya (Mf), Hajózás (Mf), Hadvezetés (hajó, Mf), Hamiskártya (Mf), Etikett (Mf) 

Különleges harci technika (kalózpárbaj, +10 Té ilyenkor); sebezhetetlenség amulettje az övcsatján (SFÉ 2 MGT 0)  

 

HAJÓK 

Con Salamander munkája 

 Szajhabárka (bark) Kagylóbontó 

(tabrak) 

Hosszúság 30 láb 24 láb 

Szélesség 8 láb 8 láb 

Merülés 3 láb 2 láb 

Sebesség 6-14 mf/ó 10-15 mf/ó 

Teherbírás 50 teher 70 teher 

Árbocok 3 2 

Legénység 20-30 fő (ebből min. 10 öröm-

lány) 

20-30 fő (kalózok) 

Érték 200 arany 300 arany 

Hajózhat partközel, tenger folyam, tenger 

Üldözési sebesség 20 mf/ó 19 mf/ó 

Fegyverzet 1 nyílvető, 1 katapult, 4 boszor-

kány 

3 balliszta, 1 katapult 

Típus kereskedő utazó (kalóz…) 

Utasok legfeljebb +10 fő legfeljebb +10 fő 
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Szajhabárka 

A bárka valódi neve Arha Lasquar, vagyis Lasquar lehelete, mely tiszteletet állít a mára hekkává magaszto-

sult egykori vakmerő toroni hajósnak, ki elsőként szelte át a Quiron-tengert. A név csak a hajón belül, a 

korláton és a mélyben, a szentélyt elzáró falon olvasható. 

 

1: Tatbástya, a nyílvető helye. 

2: Főfedélzet, némi rakomány és a katapult helye. 

3: Sigur szobája. 

4: Lyanera szobája. 

5: Nagyasszonyi étkező- és tárgyalóterem. 

6: Lányok szállás- és munkaszobája. 

7: Hajópénztár és kisebb, ám annál értékesebb dolgok raktárszobája. Kulcsa Sigur különös fülbevalója.  

8: Hajószentély, közvetlenül a hajó orrában, félig mohával és algával fedve, buja jelekkel és képekkel borí-

tott apró szentély, benne örökégő homálygyertya (ami fény helyett árnyakat ad, ha meggyújtják). Ajtajá-

nak kulcsa Lyanera szobájában egy zárt ládában várja tolvaját. 
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Kagylóbontó 

1: Tatbástya, 2 balliszta helye 

2: Orrbástya, katapult helye 

3: Főfedélzet, evezőpadok 

4: Folyosó 

5-6: Tisztek kabinjai 

7: Kötél Urkhon kabinja 

8: Általános raktér, dobozok, hordók, kötelek  

9: Zárt raktér, valódi értékek, rabolt kincsek, most leginkább fűszer  

10: Legénység függőágyai és ládái, evezők szükség esetére 
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NAGYON RÖVID VÁROS– ÉS NÉPLEÍRÁS 

(durván megvágva és rövidítve Magyar Gergely Jem-irre című, kalandozok.hu-n megjelent cikke alapján1) 

 

Alkat, megjelenés: A jem-irreiek legtöbbje átlagos termetű, sötét hajú, kékes, szürkés és világosbarna 

szemű, izmos alkatú, szőrzetük erős. 

 

Ruházkodási szokások: Az itteniek kedvelik a bő, gazdagon redőzött ruhákat, fejükre széles karimájú 

kalapot tesznek. A nők hosszú hajat, a férfiak legtöbbje szakállt növeszt. Az egyszerűbb emberek körében is 

divatos a mintás szőttes, talán az elfek hatása a növényminták imádata. Színekből a világos dívik, minden-

féle árnyalatban, bár a túlzott színpompát nem bírja a jem-irrei ízlés. 

 

Divat: A férfiak vékony fegyverövet, a nők kevés ékszert viselnek, inkább a minőséget helyezik a mennyiség 

elé. A nők zárt, szintén redőzött, hosszú ruhákat viselnek, legkevesebb díszítéssel. Gyakori körükben a nagy, 

ízlésesen mintás vállkendő, amit a szél ellen a fejükre is tehetnek. Divatos a hajfonás, és a színes szalagok 

használata is, a férjes asszonyok hajukat, a férfiak – talán törpéktől ellesett szokásként – szakállukat fonják 

két vagy három ágba. 

 

Nyelv: A város elterjedt köznyelve a romlott kyr dialektusra visszavezethető arkat, amely több elf, de még 

egy-két crantai szót is tartalmaz. Emellett többen beszélik a közöst, és néhányan az ervet is. 

 

Pénz: Az arany zanir kisebb tenyérnyi, hatszög alakú, vastag, magas nemesfémtartalmú, hagyományosan 

Jem-irre látképe díszíti. Az ezüst ötszögletű, recés szélű, általában harci kutyát ábrázol. A réz zanir kerek, 

apró. 

 
Különlegesség: A város hangulatát és képét alapvetően meghatározza a kutyatenyésztés, rendszeresen 

látni ugató, csaholó vagy épp idomítás alatt álló ebeket mindenfelé. Nem ritka, hogy az őrséget is kiegészítik 

különféle feladatokra kiképzett kutyák. 

 

  

                                                         
1 URL: http://kalandozok.hu/dynamics/showentry.php?e=473 
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2. RÉSZ 

 

ALAKVÁLTÓK 
 

 

HELYSZÍNEK 

 

Racallo, Rokmund tartomány 

Gorvik, Új-Godon 

 

 

IDŐPONT 

 

P.sz. 3710 
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A CIKLUS MOSTANI, MÁSODIK RÉSZÉRŐL 

A ciklus második kalandmodulja a soron következő rész (Ismeretlen vizeken, XVII. Mentálcsavar) közvet-

len előzményének tekinthető; a kaland végén feltűnő Arundel asszonya, mely Raszimnak szállítana értékes 

gorviki kegytárgyakat és Aligart és addigi személyes vagyonát is fedélzetén bírja, az Ismeretlen vizeken előtt 

süllyed el. A kaland közvetlen előzményei és történései a Kékliliom hajósának életében pedig egy, a Fogoly-

feleségek trükkjét követő, gyümölcsöző, nyugodt időszakot zárnak le. 

Aligar személyén és az ő megszokottan veszedelmes házasságán kívül csak Riliane, az északi bárdlány és a 

goblin Tréfamester feltűnése kapcsolja össze az Alakváltók történetét a ciklus többi részével, Raszim maga 

ezúttal kimarad a történésekből 

Az Alakváltók történetében a kalandozók az újonnan megalakított Új-Godon korai történetébe nyernek be-

pillantást. Habár rendelkezhetnek saját célokkal is, melyek Racalloban várnak megoldást, összekapcsolja 

őket közös feladatuk is: megtalálni Pyarron titkosügynökét és személyesen átadni neki utolsó megbízását.  

Feladatuk teljesítése közben azonban rájönnek, hogy az új-godoni politikai manőverezés legalább oly ve-

szedelmessé teszi a várost, mint a leghalálosabb vadon, hogy sok tényezőről nem is tudnak, amivel számol-

niuk kellene a sikerhez és hogy nem Aligar az egyetlen, aki képes változtatni az alakját és messze nem is ő 

a legveszedelmesebb … 

 

A KALAND 

A karakterek azzal érkeznek a városba, hogy felkeressék Aligart és átadjanak neki egy üzenetet. A városban 

kiderül, hogy Aligar bizony tömlöcben van, kémkedés vádjával; az is kiderül, hogy nem életbiztosítás, ha az 

idegenek kémek után kérdezősködnek. 

Aligar kiszabadítása érdekében valamelyik városban működő szervezet felkeresi a karaktereket és egyessé-

get ajánl. Cserébe a segítségükért a rivális szervezettel szemben, szabad utat biztosítanak az alakváltónak 

kifelé a tömlöcből.  

A karakterek kiszabadítják az umichot, de közben érzékeny titokra bukkannak a város egy politikai érde-

keltségével kapcsolatban. Aligar végre megkapja Pyarron levelét, melynek csak a karakterek segítségével 

tud eleget tenni. 

Ki kell iktatniuk Felice szektájának vezetőjét, mely által a Szent Város talán meg tudja erősíteni Új-Godon 

megrendült bizalmát a szövetségükben. A szekta vezetőjéhez Alinzán, Aligar fúriajellemű asszonyán keresz-

tül vezet az út. A kémnőt a gorviki radikálisok vezére, Querda közelében találják meg, így szembekerülnek 

a teljes gorviki ellenállással. 

Ha tudják is teljesíteni a feladatot, biztos, hogy sürgősen távozniuk kell a városból. Ezt Aligar javaslatára 

tengeri úton, az Arundel asszonyán kezdik meg. 
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HÁTTÉR 

Aligar, a Kékliliom Hajósa a Riegoy régióban kevés híján megütötte a bokáját, amikor kalandozók segítsé-

gével leleplezték tervét egy jem-irrei kalmárfamília megrövidítésére és csak a szerencséjének, alakváltó ké-

pességeinek és kapcsolatainak köszönhette, hogy megmenekült a kutyaszorítóból. 

Az umich egy időre úgy gondolta, jobb lesz, ha más módot választ vagyona gyarapítására és idővel, egy 

kedves barátja (és bűntársa), a dzsenn Raszim segítségével kalandos úton a Pyarroni Titkosszolgálat figyel-

mébe ajánlotta magát. A kémszervezet előtt többször is bizonyította megbízhatóságát, mielőtt az akkoriban 

formálódó, forrongó Nagy-Shadon veszedelmes-izgalmas régióiban teljesített volna küldetéseket. Az utóbbi 

évben Gorvikban, Racallo egy polgári házát szállta még és onnan szállított értékes híreket az Államszövet-

ségnek, természetesen a helyi szervezetek tudta vagy beleegyezése nélkül. Egy italmérésre tette rá a kezét, 

így rengeteg információhoz eljutott, különösen tárgy-alakváltó képességeit kihasználva. 

Aligart azonban megtalálta az átka úgy is, hogy ki tudja már, hányadik álcáját viselte; megismerkedett  egy 

racalloi nővel és menthetetlenül beleszeretett. Alinza, az Alakváltók egyik legtehetségesebb kém-fejvadásza 

pedig viszonozta az érzéseit, és forrófejűek lévén a város egyik újonnan szentelt Domvik-szentélyében ha-

marosan össze is házasodtak. Az Államszövetség is rábólintott a frigyre, beleegyeztek, hogy ügynöküket a 

boldog házaséletnek adják át, így már csak egyetlen szívességet kértek volna tőle… 

Aligar úgy tűnik, ezúttal valóban maradni szeretett volna kedvese mellett, ám a sors közbeszólt.  

A szertartás alatt az Aligar-házban a nászéjszakára készülődő cselédek közé egy új arc is befurakodott: 

Perla, a racalloi boszorkánykör, a Tredici egy növendéke. Előkészítette a hálószobát úgy, hogy a visszatérő 

Alinza mindenképp megtalálja Aligar néhány titkosított jelentését Pyarron felé. Habár Aligar üzeneteit nem 

tudta megfejteni, szakmájának köszönhetően könnyen azonosította azokat mint jelentéseket, így azonnal 

borzasztó haragra gerjedt; a nászt még elhálta urával, ám másnap már shadoni poroszlók vitték el az értet-

len Hajóst a város tömlöcébe. 

Alinza ugyan nem tudta, hogy Aligar nem csak kém, de alakváltó is, így még ha a kémkedés vádja alól tisz-

tázza is magát, képességei az inkvizíció figyelmébe ajánlják majd, de ez az umich helyzetén vajmi keveset 

segít. 

Eddigre azonban Pyarron már elindította azt a kisebb társaságot, akik Aligarnak az utolsó feladatát vitték 

volna el, akiket ráadásul már veszélyes lett volna értesíteni, így a Titkosszolgálat megkezdte a fogolycseré-

hez szükséges előkészületeket, miközben reménykedik benne, hogy az üzenetet szállító kalandozók felérnek 

hírnevükhöz és nem hagyják sorsára az alakváltót… 
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ESEMÉNYVÁZLAT 

KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEK (KARAKTEREK SZÁMÁRA) 

Amint a Pyarroni Titkosszolgálathoz eljutott Aligar házassági szándékának a híre, eleinte hallani sem akar-

tak kiváló ügynökük elvesztéséről és, mivel gyorsan kellett lépniük, először Noir egyházának bevonásával 

több különböző álomban próbálták meggyőzni akarata megváltoztatásáról. 

Racallo boszorkáinak, nevezetesen a Tredicinek feltűnt ez a szokatlan Antiss-tevékenység és néhány 

nem-hivatalos házkutatás után megismerték Aligar titkát. Ez a soraik közt rejtőző kráni ügynökhöz, 

Perlához is eljutott, aki gyorsan ki is alakított egy tervet, amivel megszabadulhat Aligartól…  

Az umich közben zöld utat kapott Pyarrontól, ahol idővel elfogadták átmeneti ügynökük érzéseit, de a vá-

rosbeli terveik teljesítéséhez még egy, utolsó feladatra fel akarják kérni. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez 

azonban az ügynöknek segítségre van szüksége; ezért keresik fel a kalandozókat.  

BEMESÉLÉS 

A karakterek azzal érkeznek a városba, hogy felkeressék Aligart és átadjanak neki egy üzenetet. 

A karaktereket természetesen nem közvetlenül a Pyarroni Titkosszolgálat kéri fel a feladat teljesítésére. Ha 

van az előtörténetükben bármilyen személyes indok vagy valamilyen szereplő, akinek a kedvéért szívesen 

utaznának az új Nagy-Shadon veszedelmes, gorviki területeire, úgy emiatt akarnak a városba menni. 

Ha nincs, úgy egy pyarroni kereskedőház, a Ligorun képviselője (Ormus Ligorun) kéri fel őket, hogy ve-

gyenek részt egy predoci borokat szállító karaván védelmében, mely Dies Ravallonából indul és egész 

Racalloig halad, ahol hajóra kerül majd, hogy a fennmaradó szállítmánnyal északra induljon.  

Akárhogy, akármiért is akarjanak Racalloba utazni, mindezek mellett a Ligorunok felkérik a csapatot, hogy 

egy levelet adjanak át egy racalloi italmérés, a Hallgatag karvaly törzsvendégének, egy Inigo Starre nevű 

kalmárfélének (s ő majd átadja azt Aligarnak) és ha esetleg kéréssel élne a kalandozók felé, azt igyekezzenek 

teljesíteni. 

Amennyiben a csapat magától utazik Racalloba, akkor „ha úgyis arra mentek” alapon kérik meg őket; ha 

eleve a Ligorun háznak teljesítenek szolgálatot, úgy a megbízás részének tekintik a futárkodást. 

Maga a levél egy arasznyi magas, aranyérme átmérőjű ólomhenger tekercstartóban van, amelyet 10E Lep-

lezéssel Mágikus aura, Kémszem és Zóna varázsjelek borítanak. Ezek a jelek nem láthatók, helyette ezüst-

szín, cirkalmas minták látszanak végig az oldalán, a szája pedig sárga viaszpecséttel van lezárva.  

Racallo kapujában poroszlók (shadoni vértesek) állítják meg őket és átnézik a szállítmányt. A velük tartó, 

ajtóra ügyelő Domvik-pap, leiosz Apreus közben felvilágosítja őket, hogy az utóbbi időben több városba 

érkező idegenről is kiderült, hogy a gorviki lázadóknak kémkednek vagy közéjük tartoznak és ez indokolja 

az alapos ellenőrzést. Amennyiben a karaktereknél van méreg vagy bármilyen erre vonatkozó varázstárgy 

illetve tolvajfelszerelés vagy fejvadászfegyver, célszerű elrejteni… 

A pap azt is elmondja, hogy az Inkvizíciók Szövetségének információi alapján egy alakváltó is tevékenykedik 

a városban, az ő megtalálása pedig most elsődleges fontosságú; mindenféle segítséget busásan megjutal-

maznak. Mivel a karakterek pyarroni érdeket védelmezve érkeztek, az Egyház számít az ő közreműködé-

sükre is a fenevad előkerítésében. 
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A Holdfivér, a racalloi varázslórend egyik növendéke is megvizsgálja őket, de ő  valószínűleg nem mutatko-

zik be (egyébként Ercole con Rabucco, egy elveszett gorviki nemesi família utolsó és egyetlen képvise-

lője). A varázsló az Auraolvasás kyr diszciplínát használja 3E-vel, megkéri a karaktereket, hogy bontsák le 

vagy nyissák meg pajzsaikat. Varázshasználókkal, papokkal szemben (amennyiben látható a karakteren, 

hogy ilyesfélék), 3E helyett 7E-vel használja a diszciplínát (a várhatóan magas Tudatalatti ME miatt), ha 

kifogyna Ψp-okból, Szellemi frissesség italát iszik (van neki bőven). 

A varázslóról Lélektan (Mf) mellett megállapítható, hogy nem tökéletesen egyenes jellem, így valószínűleg 

megvesztegethető. Óvatosan kipuhatolva a dolgot akkor, mikor leiosz Apreus nem figyel, kideríthető, hogy 

attól függően, hogy az illetőnek milyen erős a védelme, 1 (közepes vagy kisebb pajzserősség) vagy 2 ezüstért 

eltekint a pajzsok lebontásától. 

Azt mondjuk nem teszi hozzá, hogy a karaktereket egy órával ezután és teljes itt tartózkodásuk alatt az egyik 

helyi tolvajszervezet, a Vigoratus egy emberével figyelteti meg. Arro kifejezetten Ercole embere a tolvajok 

között, direkt neki jelent, de a dolgát elég ügyesen végzi, többször is álcát vált, így a karaktereknek valószínű 

nem fog feltűnni. 

 

ALIGAR ÚTJÁN 

A városban kiderül, hogy Aligar bizony tömlöcben van, kémkedés vádjával… 

A városba érkezve a karavánőrző szolgálatuk alól felmentik őket, eddigi szolgálataikért megkapják fejen-

ként 13 ezüst jussukat. A karakterekre szabad szerepjáték vár, melynek során remélhetőleg elkeverednek a 

Hallgatag karvalyba is, hogy átadják Inigonak a levelet. 

A Hallgatag karvaly háromszintes, jómódú polgári italmérő. Egyetlen alsó helyiségében hosszú asztalok és 

padok várják a vendégeket; mivel maga a Hallgatag karvaly nem bír konyhával, egyetlen jól kialakított sön-

tés és a borospince együtt elegendő a vendégek kiszolgálásához. 

Az első emeleten egy nagyobb és négy kisebb helyiség keresi a látogatók kegyét. Az emeleti asztalokat előre 

le kell foglalni (ez önmagában egy félbetört ezüsttantum), cserébe ide ételt is hozatnak a helyben mért ital 

mellé. A harmadik szint a fogadós és a személyzet szállásaként szolgál, külső lépcsőn kívülről közelíthető 

meg csupán.  

A Karvaly kidobója Tarello, egy félkarú, medvetermetű férfi, aki egy időben a racalloi byzonviadalok baj-

noka volt, míg a helyi családok háborúságában el nem vesztette fegyverforgató karját. Bármikor érkezzenek 

is a karakterek, legalább hárman figyelik a vendégek kívánságát, méghozzá egy karizmatikus férfi és egy 

csinos nő és egy tízéves forma gyermek. A gyermekek foglalkoztatása Aligar ötlete volt, a háború után igen-

csak túlszaporodó városi lelencházból két fiú és két lány elszállásolását és nevelését vette magára.  

A karakterek érkezésekor legalább tucatnyian vannak a Karvalyban, ha a késődélutáni, esti órákban érkez-

nek, akkor meg legalább félszázan, lant- és kürtzenével és még három felszolgálóval. 
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Inigo Starre az egyik hosszabb asztalnál ül, mindkét oldalt üres hely mellette. Bánatos arckifejezését az 

alkohol pirosa egészíti ki, tekintete vizenyős, elrévedő. A karakterek információi szerint elvileg kereskedő-

féle, ránézésre inkább egy javarészt kiöregedett tolvajnak látszik. Alapvetően lekezelő a nem gorviki vagy, 

kénytelenségből, shadoni karakterekkel, a hölgyeket is származásukhoz mérten vizslatja. Amint szóba kerül 

a tekercs vagy megmutatják a tekercstartót, azonnal stílust vált és még a részegség is mintha kevésbé gyö-

törné már… 

Inigo sejti, hogy a tekercshozók nem egyszerű futárok, így feltételezi, hogy tudnának neki segíteni Aligar 

kiszabadításán. Rendel is egy kör rövidet mindenkinek, majd amint barátja egészségére megitatja őket – 

kifejezetten sértésnek veszi, ha nem isznak vele, azt pedig a Karvalyban nem ritkán késsel torolják meg –, 

máris szóba hozza a dolgot. 

Halkít addig harsány szavain és elmondja a karaktereknek, hogy ez a tekercs nem őt, hanem az ő egyik jó 

barátját illeti, neki kellene átadnia az illetőnek. Csakhogy ez nehézségekbe ütközik majd, hiszen a barátját 

a városi poroszlók tartják ellenőrzés és hét lakat alatt Szürkeszirten. 

A kővár az útonállók fellegvára volt már a gorvikiak érkezése előtt is – vagyis több, mint kétezer-száz esz-

tendeje. A lapály fölé magasodó, nehezen megközelíthető szikláról tiszta időben többnapi járóföldnyire be 

lehetett látni a Racallo-félszigeten kanyargó utakat. A sziklatetőn gubbasztó rablóvárhoz egyetlen keskeny 

ösvény vezetett, melyet bármikor el lehetett torlaszolni. Szürkeszirtet a Racallot egykor uraló Ramraquo 

klán egyik fivére, Akasztó Albera alakította mulatozásairól hírhedt zsiványtanyává, mielőtt a városba visz-

szatérő bosszúállók őt magát is felakasztották.2 

A Manifesztációs Háborút követően, a shadoniak érkezésekor az erőd szinte rögtön funkciót váltott, így 

azóta a súlyosabb bűnök elkövetőit és a veszedelmesebb foglyokat tartják ott fogva, shadoni vértesek vi-

gyázó tekintete alatt. 

Inigo elmondja, hogy Aligart épp a kedvesével, Alinza Solazzoval, egy virágkötővel kötött házassága más-

napján vitték el azok a shadoni poroszlók, akik egy nappal előtte még őrt álltak a szentélynél, ahol összekö-

tötték az életüket. 

A vádat már ismertették: kémkedés; a tárgyalást három nap múlva tartják, de Inigo feltételezi, hogy Aligart 

már addig is igyekeznek szóra bírni Szürkeszirten. A várható büntetés: kerékbetörés.  

Inigonak fogalma sincs róla, hogy Aligar alakváltó; ha a karakterek erről kérdeznének (mert mondjuk ré-

szesei voltak a Fogolyfeleségek történetének), teljesen őszintén állítja, hogy nem az és hogy ezt amúgy is 

elképzelhetetlennek tartja. Beszélhet viszont az umich városi dolgairól, befolyásáról, a vele való barátságá-

ról. 

Ő maga utánajár, hogy hogy lehetne megszervezni a barátja megszöktetését Szürkeszirtből, addig a csapat-

nak meghagyja, hogy ügyeljenek az egészségükre a városban, mert az utóbbi időben elmérgesedtek az el-

lentétek. 

Szívesen vázolja a karaktereknek a helyi politikai-szervezeti-alvilági viszonyokat is, hogy el tudják kerülni 

a bajt. Ezeket elég jól átlátja – elvégre kereskedő. 

  

                                                         
2 Kék Éjszakák Árnyai 
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Ha rákérdeznének, mivel is kufárkodik, csak mosolyog; valójában magának az információnak az adás -vé-

teléből tartja fenn magát, de lévén ismeretei és képességei minden helyi szervezetnek és érdeknek haszno-

sak, mindenkinek érdekében áll, hogy egyelőre folytassa tevékenységét. 

Ez viszont nem mondható el a karakterek helyzetéről. 

 

…az is kiderül, hogy nem életbiztosítás, ha az idegenek kémek után kérdezősködnek. 

 

Mikor Inigo már távozott, de a karakterek még a Karvalyban vannak, egy szomszédos asztalnál a semmiből 

veszett kocsmai verekedés tör ki. A város egyik klasszikus gorviki szervezete, a Perrini saggia mutatkozik 

most be; a család egy alvezére, Fürgekésű Toral kihallott néhány szót a karakterek és Inigo beszélgeté-

séből, ezért néhány bajkeverő társaságában bízva elhatározta, hogy már le is rendezi a problémát. Toral egy 

embere mindenféle indok nélkül bevert egyet egy másik vendégnek, egy másik pedig egy agyagkorsóval 

kínált meg egy dzsad írnokot egy asztallal odébb, akinek a kísérői máris felugrottak. Nem segíti elő a rendet, 

hogy a Perriniekre egyébként is ferde szemmel néző zsoldoskompánia, a Gascalo Buzogányai is képviseli 

magát néhány iszákossal… A kavarodás szinte azonnali és robbanásszerű. 

A karakterek nem is nagyon tudják kivonni magukat a verekedésből, s csak re-

mélhetjük, hogy eszükbe jut, amit az imént hallottak Inigotól vagy hasznosítják 

Kultúra (gorviki) képzettségüket és tudják, hogy errefelé a kocsmai verekedésben 

a késeknek is fontos szerep jut. Ha maguktól nem csatlakoznának, a helyiek és 

különösen a Perrini saggia emberei mindent megtesznek, hogy meggondolják 

magukat! 

Ha pedig már benne vannak a káoszban, a legkevésbé szimpatikus közülük egyszer csak Torallal találkozik, 

aki, ha a karakter nem veszi észre időben, alkalmazza is rajta a Hátbaszúrás képzettségét, miközben ezt 

köpi oda a karakternek gorvikiul: „Ennyire tartjuk a kémeket és a barátaikat!”  

A legkevésbé szimpatikus valószínűleg a legalacsonyabb Szépséggel vagy valami látható megjelenésbeli hát-

ránnyal rendelkező, esetleg láthatóan nem ember fajú, vagy feltűnően pyarroni egyházi férfi lesz. Nőket 

azért még Toral sem késelne meg, annál sokkal jobban retteg tőlük. 

Toral Kocsmai verekedés (Mf), Rejtőzés (60%) és Hátbaszúrás (Mf) birtokában elég jól a karakter hátába 

tud kerülni, aki csak akkor tehet egyáltalán Észlelés-próbát (-4), ha rendelkezik legalább az első Alapfoká-

val. A büntetés úgy csökken, ahogy a karakter rendelkezik mindazokkal a képzettségekkel, amelyeket Toral 

is felhasznál; ha mind megvan neki, nem kap levonást. 

A verekedés csak jó öt perc után csendesedik el, amikor megérkeznek a városban kószáló poroszlók, hogy 

rendet tegyenek; Toralt addigra vagy utoléri a karakterek bosszúja, vagy meglóg (az üzenet után szinte rög-

tön neki is lát, az emberei pedig hatékonyan segítenek neki benne). 

 

  

Városi kötekedők 

Ké 20 Té 40 Vé 90 

Sp 1k6+1 (ramiera) 

Fp 25 Ép 7 SFÉ 0 



 
41 

 

ALIGAR KISZABADÍTÁSA 

Aligar kiszabadítása érdekében valamelyik városban működő szervezet felkeresi a karaktereket és egyes-

séget ajánl. 

 

A verekedés másnapján kerül sor a szabadítást elősegíteni kívánó szervezet felbukkanására, akiket vagy 

Inigo értesít a karakterek feltűnéséről, vagy maguktól is felfigyelnek rájuk. A csapat felépítésétől és a mese 

eddigi alakulásától függően az alábbi társaságok érdeklődhetnek egy egyesség után:  

 ha a karakterek a városkapunál Ercolét lefizetve jöttek be, úgy a varázslórenden keresztül a 

Vigoratus (shadoniak) 

 ha a karakterek feltűnően dzsadok vagy shadoniak vagy hozzájuk kötődnek valahogyan, úgy a Ku-

fárok vagy a Vigoratus (shadoniak) 

 ha a karakterekkel tart (gorviki-kráni) boszorkány is (és ez valahogyan látszik vagy kitudódik), úgy 

a Trecidi (gorvikiak) 

 ha van a karakterekkel boszorkánymester vagy varázsló, úgy a Holdfívér megbízásából a Vigoratus 

(shadoniak) 

 ha a karakterek megkeresték (volna) Alinzát, Aligar feleségét, úgy őt nem találják ugyan meg, de az 

Alakváltók szívesen beszélnek velük (shadoniak) 

 ha a verekedés után érkező poroszlóknak be merték mondani, hogy a Perrini saggia egyik alvezére 

késelte meg a társukat, úgy az Alakváltók (shadoniak) 

 ha a karakterek valamilyen módon kötődnek a régi Gorvikhoz (van köztük Ranagol-pap vagy pap-

lovag, oda kötődik az előtörténetük) és ezt valahogyan kitudhatták róluk az ügyes szemek és fülek, 

úgy a Tanítottak (gorvikiak) 

 ha a karakterek hithű shadoniak, köztük egyháziakkal, akkor a város egyetlen kvázi-egyházfüggetlen 

shadoni ügynöke, Fernara, a Második Arc egy leánya (függetlenek) 

 ha a karaktereken nincs semmi különleges vagy nem tudsz dönteni, úgy a helyi politikától eddig 

távolmaradó Gascalo Buzogányai (függetlenek) 

 

Ezek közül elegendő egyet kiválasztani, a város politikai környezetének köszönhetően ez úgyis meghatároz 

legalább két további szervezetet az ügyben: egy (alá-, mellé- vagy fölérendelt) szövetségest és egy ellenséget. 

Az eligazodásban a mellékletben talált politikai ábra segíthet. 

A felsorolás elemeinek végén zárójelben ott a rövid megoldás: melyik városi politikai érdek szólítja a karak-

tereket egyességre. Különösnek tűnhet, hogy a Domvik-hívő shadoniakat nem a város shadoni érdekei ke-

resik fel; ennek az oka elsősorban a racalloi helytartó titkában keresendő (vérfarkas az illető), melyet a 

karakterek egyébként a kaland során megismernek. 

Maga a tárgyalás sok szót nem érdemel, viszont célszerű hangsúlyozni, hogy a karakterekről már akkor 

sokat tudnak a felkutatóik – megkérjük a mesélőt, hogy kíméletlenül mondja a szemükbe eddigi városi 

tartózkodásuk során mutatott mindenféle apró jelből kikövetkeztetve azokat a titkaikat, melyeket feltétlen 

rejtve szerettek volna tartani. A segítőik nem akarják megfélemlíteni őket – de egyértelművé teszik, hogy 

ebben a városban nem a karaktereké a vezényszó. 
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Fontos, hogy a szövetségesükkel megbeszélnek egy jelet, amivel tudják egymást azonosítani; ez lehet egy 

kérdés és egy válasz, egy fütty- vagy egy kézjel – esetleg ezek kombinációja. Például: 

 

„Éljen Gorvik királynője! 

Gorvik szabad, a királynő a rabja!” 

 

Cserébe a segítségükért a rivális szervezettel szemben, szabad utat biztosítanak az alakváltónak kifelé a 

tömlöcből. 

 

Tehát a karakterek a shadoni vagy a gorviki érdeket szolgálva, esetleg egy független cél érdekében tevé-

kenykedő szervezetet segítve megállapodnak az adott szervezettel, hogy egy kisebb közbevetett feladat meg-

oldásáért cserébe a szervezet elintézi nekik az Aligarhoz való bejutást. 

Annak leírását, hogy a karakterek maguk hogyan szabadíthatnák ki az umichot, ha esetleg nem lennének 

hajlandók együttműködni az adott szervezettel, a Melléklet tartalmazza. 

SZÍVESSÉG A SZÍVESSÉGÉRT 

…érzékeny titokra bukkannak a város valamely két politikai érdekeltségével kapcsolatban.  

A karaktereknek a kalandmodul ezen szakaszán egy rövid, aránylag egyszerű feladatot kell végrehajtaniuk 

valamelyik városi érdekeltségnek – ezzel pedig nyíltan ellenére tesznek egy másik érdekeltségnek.  A játék 

szempontjából kevésbé lényeges ez a kis feladat, vagyis nem érdemes rá túl sok figyelmet és időt szánni, így 

ennek megfelelően célszerű mesélni. 

Fontos és ezt hangsúlyozzák is a karaktereknek, hogy lehetőleg ne avatkozzanak be, bármit is látnak! A 

feladatuk kizárólag a megfigyelés és információszerzés… 

Miért a karakterek kellenek ilyen piti feladatokra? Mert ők még új arcok a városban, senki nem tudja, hogy 

melyik érdek szolgálatában állnak és főleg, mert bármikor letagadhatók. 

 

Miközben a mellékfeladatot megoldják, szövetségesük előkészíti számukra a bejutást Aligar tömlöcébe.  
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Shadoni érdek 

A Gorvikot megszálló shadoniak gyorsan felszámolták az eleve inkább lokális sejtek halmazából felépülő 

Holdkos varázslórendet. Mint a gorviki politika kiváló ismerői és a köpönyegforgatás avatott szakértői, a 

varázslók közül sokan hajlandóak voltak feladni eredeti elveiket és Domvik birodalmának érdekében kezd-

ték alkalmazni tudományukat. így alakult át a Holdkos iskola Holdfívér renddé.  

A bizalom sajnos nem maradéktalan, így a bűbájosoknak el kell viselniük a folyamatos megfigyelést, papi 

ellenőrzéseket és igazmondó varázs alatt teendő nyilatkozatokat – de ez is bőven megéri azokért a jutalma-

kért, amit szolgálataikért kapnak. 

Most az egyik varázslóval kapcsolatban merült fel némi kétely a város shadoni érdekeltségeiben a hűségével 

kapcsolatban. A városba érkező karaktereket fogadó Ercole con Rabucco néhány napja levelet küldött a 

köztudottan (de nem bizonyítottan) unióellenes Perrini család egyik lányának, Leia con Perrininek, aki-

től titkos, éjszakai találkozót kért a város csónakázó tavának partján. A karakterek feladata szemmel tartani 

a varázslót és kihallgatni őt. 

A gyönyörű parkban azonban nem Ercole jelenik meg a találkozóra, hanem egy, az ő ruháit, vagyis a 

Holdfívér talárját viselő nő, Ercole felesége. Mira con Rabucco nem kimondottan szép, de megnyerő és 

mélyre ható, csábító vagy késként döfő tekintete előtt nehezen állnak meg az emberek. 

Ha ki akarják hallgatni őket, nem lesz nehéz dolguk: gyakorlatilag semmit nem beszélnek. Amint a fiatal 

Perrini lánnyal találkoznak, csókot váltanak, majd mindketten levetik a ruháikat, s az égre, a Kék Ho ldra 

fordított tekintettel átváltoznak. Mira egy fekete párduc, Leia egy hosszúszőrű abradoi hiúz formáját ölti, 

majd eliramodnak a tó partján. 

A közvetlen feladat itt egyértelműen véget is ér, de ha a Felice-hívek észrevették őket vagy a város éjszaká-

jára (nem kifejezetten ügyesen) ügyelő shadoni poroszlók figyelmét keltették fel, esetleg kifejezetten ke-

vésre tartanák a démonimádó asszonyokat, akkor bőven lehet bonyolítani a helyzetet.  
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Gorviki érdek 

A gorviki politika mindig is a bizalmatlanságra épült és ezt nem változtatta meg a shadoniak érkezése és 

maradása, sőt! Éppen ezért lehet, hogy minden fontosabb shadoni tisztségviselőt, különösen, ha a annak 

vérében gorviki vér csörgedezik, megfigyelés alatt tartanak. Ez, a shadoniak inkvizíciós hagyományaitól  

eltérően, sokkal fondorlatosabb módon történik: éjszakai besurranás és a levelezés átolvasása, titkos légy-

ottok megfigyelése, egyházi képviselők behálózása, kölcsönszerződések stb. Ez amúgy is érthető, ha tud-

juk,hogy a gorvikiak érdekeit a városban csupa tiltott szervezet képviseli, a Perrini ház pedig rengeteget 

veszíthet, ha egyszer valóban rájuk tudják bizonyítani a lázongókkal való kollaborációt.  

A karaktereket arra kérik meg, hogy éjjel törjenek be a város shadoni helytartóságára, melyet az elmúlt 

néhány estén a shadoni katonák NEM tartottak ellenőrzés alatt. Ennek okára kellene rájönni, illetve, ha 

már úgyis bent vannak, átnézni a helytartó, Forenius Caldinas levelezését, az utóbbi időben kelt jegyze-

teket, vagyis úgy egyáltalán a dolgozószobáját. 

A helytartóságra való bejutás valóban kimondottan egyszerűnek bizonyul, senki nem áll hőseink útjába. 

Egy pap, valami varázsló, de még városőrök sincsenek sehol… Néhány lopózás, rejtőzés és zárnyitás próbát 

azért érdemes dobatni, hiszen lehetnek ügybuzgó hivatalnokok, akik ilyenkor, a telihold idején is bent van-

nak és hamar jelentenék a karakterek jelenlétét. 

Forenius szobájához, sőt, irodájához több másik szobán vezet keresztül az út, melyek mindegyike zárva van. 

Ahogy a titkárjának, az írnokának szobáin, majd a tárgyalóján, vagyis annak ajtajain verekszik keresztül 

magukat a karakterek, különös zajokra lesznek figyelmesek. Talán emberi vicsorgás, hörgés, mely aztán 

átalakul állatias morgássá… 

Amikor a helytartó szobájába érnek, még pont látják, ahogy a teraszról aláveti magát egy hatalmas farkas… 

úgy látszik, Forenius bizony vérfarkas – ami megmagyarázza, hogy miért enyhítette az éjszakai őrséget! 
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Független érdek 

A városban, vagy annak közelében sok harcos tartozik a Gascalo buzogányai nevezetű zsoldoskompániába. 

Habár a társaság a warviki Gascalo mellett formálódott a Manifesztációs Háború idején, tagjai között a 

legtöbben a Pyarroni Államszövetséget tekintik erkölcsi bírájuknak, vagyis a shadoni-gorviki eszmék ke-

vésbé hatottak rájuk. Akik szeretnének kimaradni a két ország macska-egér játékából, azok igyekeznek a 

zsoldosok kedvét keresni, így a harcosoknak sok megrendelésük és jó életük van.  

Az egyik kompánia, Garell kapitány vezetése alatt egészen megszedte magát és kimondottan jó kapcsolatot 

alakított ki a város dzsad érdekeit oltalmazó szakszervezettel, a Kufárokkal. Az utóbbi időben azonban 

Garell kapitány mintha már nem foglalkozna ezekkel az érdekekkel, sem a fiaival (ahogy a kompánia egy-

mást nevezi), sőt, még a gyakorlatokon sem jelenik meg – ami pedig rontja a zsoldosok morálját, hírét és 

harci értékét egyaránt. 

A Kufárok kitudták, hogy (ahogy sejtették) egy nő van a dologban, akit korábban nem ismert senki 

Racalloban, tehát nemrég érkezhetett. Concia néven nevezi magát és a racalloi palota melletti sétányon 

szoktak találkozni Garellel; a karaktereknek meg kell tudniuk róla, hogy ki is ő. Azt is tudják a szervezetnél, 

hogy ezen az estén, Éjközép után is találkoznak majd a szerelmesek. 

A karakterek a palota tövében még Garell előtt, a Kék Hold fényében megnézhetik maguknak Conciát. Igaz, 

hogy ekkor még Olivia néven csókol egy bajvívót, hogy az a karakterek füle hallatára megesküdjön a nőnek: 

megöli az erőszakos, barbár zsoldost, hogy együtt lehessenek. A bajvívót Lorawan néven nevezi és elküldi 

még az Éjközép előtt, de megkéri, egy óra múlva térjen vissza, akkor már Garell is biztos itt lesz.  

A nő maga észveszejtően gyönyörű, szinte földöntúlian az, sőt, Éjközép előtt és után mintha kissé más vo-

násokkal rendelkezne. A karakterek Legendaismeret (Mf) birtokában, Intelligencia-próba mellett, esetleg 

Auraolvasás pszi diszciplínával leleplezhetik a nőt mint anatydát, vagyis alakváltót.  

Mikor Garell érkezik, előadja, hogy egy Lorawan nevű bajkeverő azzal zsarolta meg, hogy végez vele, ha 

nem lesz az övé, pedig ő a kapitánynak tartogatja magát. Alig fejezi be a történetet, Lorawan vissza is érkezik 

és párbajra szólítja Garellt, aki sajnos nem az a párbajos fajta, így azonnal el is fogadja a kihívást és fegy-

verrel ront a shadoninak… 

Ha a karakterek tétován végignézik a jelenetet, úgy a kapitány felkoncolja Lorawant; közben Concia-Olivia 

meglóg és értesíti a közelben állomásozó őrséget, hogy valami nagy baj készülődik. A nő felbujtására érkező 

poroszlók félholtra verik és elfogják a gyilkos zsoldost, aki közben levág még egy poroszlót is, majd a töm-

löcbe rángatják a szerencsétlent… 

Talán ebben az esetben jobb, ha hőseink nem csak tétlenül szemlélődnek… 
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SZÜRKESZIRT 

Szürkeszirt Racallo egyik erősítése a várostól keletre, vágtató lovakkal mintegy fertályórára, gyalogszerrel 

két-három óra alatt érhető el. A várostól a tömlöcerődig vezető út mentén sorra várják a lázadozó gorvikiak 

akasztott tetemeit az ördögfák, kísérteties hangulatot kölcsönözve a tájnak a legszebb nyári időben is.  

A mindig tizenhárom ágat sarjadzó, mindenevő, vörös-fekete ördögfát Ranagol szent növényeként tisztelik. 

Széles, erős ágai kiválóan alkalmasak a köztörvényes gonosztevők nyilvános akasztására; egykor, mikor 

Gorvik független ország volt, Racallo vidékén gyakran minden ágon lógott egy-egy oszladozó tetem. 

Most csak egy-két ág foglalt, de ha a karakterek menekítő akciója nem jól sül el, valószínű hamarosan új 

testeket is lenget majd az ördögfák közt futó szél… 

Néhány ügynök várja őket egy kisebb csoportnyi fa mellett a tömlöchöz vezető úton, majd az előre megadott 

jellel azonosítják is egymást. Ezután a tolvajok néhány információval látják el a karaktereket:  

 az őrök egy ideig nem lesznek a környéken, de a lelkiismeretükre van bízva, hogy pár percig vagy 

fertályóráig maradnak-e távol 

 odabent Aligar a tömlöc legmélyén van, de oda már nem ér el a kezük 

 az utolsó szakasz, ami Aligarhoz vezet, csapdákkal van ellátva, mely csapdákat a lejárat szobránál 

egy kulccsal ki tudnak kapcsolni 

 a csapdakulcs a tömlöc távollévő őreinek éjjeli parancsnokánál van 

 

Vagyis a karakterek vagy a csapdákat, vagy az őröket választják, vagy, ha nagyon lassan haladnak, akkor 

mindkettőt a nyakukba lehet zúdítani. 

A tömlöc őreit a szövetséges szervezet hatástalanította; arannyal vagy mágiával időlegesen biztosították a 

bejárást. Valójában a szervezet egyébként is megszervezte volna egy képviselőjük bejutását, így azonban 

együttműködést tudtak kicsikarni a kalandozókból. Sajnos azonban a karakterek pont rossz helyen lesznek 

rossz időben, ezért újabb alakváltóra bukkannak… 

Amikor a karakterek érkeznek, a bejárás még szabad, de nem sokáig – ha 

túl sokat teketóriáznak, a tömlöc őrei visszatérnek és a karaktereken ve-

rik el, hogy eddig nem voltak posztjukon. Sajnos ekkor már nem számít-

hatnak a szervezet segítségére, azok ugyanis már elérték, amit akartak és 

bejuttatták saját emberüket a börtön falai közé. 

A visszatérő őrök parancsnokánál viszont megtalálhatják Aligar folyosó-

jának csapdakulcsát, ami minden szerkezetet hatástalanít, vagyis érde-

mes lehet valamilyen tolvajmódszerrel megpróbálni megszerezni a kul-

csot. 

 

  

Szürkeszirt börtönőrei 

Ké 30 Té 50 Vé 110 Cé 10 

Sp 1k10+1 (hkard) 1k6+1 (kny nyp.) 

Fp 30 Ép 10 SFÉ 3 (sodrony) 

 

Szürkeszirt őrparancsnoka 

Ké 35 Té 60 Vé 120 

Sp 1k6+6 (tollas buzogány) 

Fp 45 Ép 12 SFÉ 4 (mellvért) 
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Aligar cellája a föld alatt, mélyen a tömlöc belsejében található, pontosan két szinttel a felszín alatt. A föld-

szintről egy szélesebb, páncélos vitézek számára is járható lépcső vezet a tömlöc felső szintjére, ahol még 

nincsenek őrök; itt több foglyot is őriznek, elsősorban kisebb vétségekkel. A tiszti szobában, zárt ajtó mögött 

a szervezethez kapcsolódó valaki beszélget egy őrkatonával. 

Az illető (látszólagos) személye attól függ, hogy melyik érdeket szolgálva érkeztek hőseink: 

 shadoni esetben a helytartó udvari Domvik-papja, leiosz Cardas de Tessaran 

 gorviki esetben a Perrini klán alvezére, Luco con Perrini 

 függetlenek esetében Talafi Szahim, a Kufárok egyik legsikeresebb kereskedője 

 

Ha a karakterek figyelmét felkelti a szobában zajló beszélgetés – és intézd úgy, hogy olyasmiről essen szó, 

ami érdekelheti őket –, úgy láthatják, amint az illető a beszélgetés végeztével megragadja a poroszló alkar-

ját, majd megszorítva azt egyszerre felveszi annak alakját, majd a szobában lévő piszkavassal keresztül döfi 

a szerencsétlent. Ezután begyömöszöli a holttestet a kandalló kéményébe, majd, amikor már tiszta a terep, 

elhelyezkedik az őrkatona kényelmes foteljében – hacsak a karakterek nem akadályozzák meg ebben a 

zaudert. 

Az első szint végén egy szűk, dohos lépcső vezet le a második szintre, ahol már a vértezetet mellőzve lehet 

csak közlekedni. A szűk csigalépcső alján egy kosfejes démonszobor áll kitátott pofával – ennek szájába kell 

illeszteni a csapdakulcsot, ami a szobor szemének felizzásával jelzi, hogy kikapcsolta a folyosón elhelyezett 

mechanikus-mágikus veszedelmeket. A lefelé vezető lépcsősor alsó kijáratának ajtófélfájára védő varázsje-

leket helyeztek; aki érti ezeket, látja, hogy kirekesztő varázskörökről van szó, melyet testetlen élőholtak 

ellen hoztak létre. 

A folyosóhoz tartozó nyolc cella alapvetően lakatlan; az umichon kívül most csak egy eszelőst őriznek itt. A 

halálig lesoványodott goblin Tréfamesternek nevezi magát, és folyamatosan mormog valamit, no meg 

néha fel-felvihog. A kis narancsszín bestia itt veszítette el elméje épségét, de nem a shadoni kínzómesterek 

közreműködésével, hanem a korábbi, gorviki kényurak alatt itt elsorvasztott szerencsétlenek szellemeinek 

hála. 

A tömlöc mélye ugyanis több kísértetnek is otthona – ezek árnyak, akiket az egyik cellát őrző csapda szaba-

dít el, ha a karakterek nem hatástalanítják. A csapda valójában egy cellába felrajzolt bebörtönző varázskör, 

mely, ha a karakterek aktiválják, a cella ajtajának kinyílásával megtöri a kört, így az élőholtak  kiszabadul-

nak. 

Egyéb csapdák között plafondárdával, a felfelé vezető lépcsőt használhatatlanná tevő olajcsapdával és nyíl-

vetővel számoljunk a karakterek számára. Ezek pontos helyét és működését a mesélőre bízom.  

Aligar maga egyébként aránylag jó állapotban van, habár meztelen. Legkedvesebb emberi formáját viseli, 

egy jóképű, hosszú hajú, de mostanra már borostás és beesett szemű, kék-zöld foltos, égetett hegeket viselő 

férfi álcáját. A bilincsein papi rúnák, melyek megakadályozzák számára, hogy átváltozzon. 

A folyosó végén egy rejtekajtó (Titkosajtó keresés -50%, Zárnyitás -35%) és egy poros-pókhálós, kimondot-

tan szűk (oldalazós kategória) csigalépcső közvetlenül a várfal tövébe viszi Aligar megszabadítóit. Hacsak 

a karakterek nem csináltak nagy ostobaságot és indítottak el valamiféle riadót (vagy hangos csapdát), az 

őrök nem foglalkoznak a jelenlétükkel, vagyis ki tudnak ólálkodni. 
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Aligar az egész szöktetés alatt levertnek, kedvtelennek tűnik, mint aki nem is igen akarja, hogy megment-

sék. Ugyan nem lesz akadálya a karaktereknek, de nem is segíti a csapatot semmilyen képességgel, infor-

mációval. Csak akkor szól, ha kérdezik, egyébként igazán rájuk sem hederít. Futni, mászni, lopózni végképp 

nem lesz hajlandó – erre varázzsal kell rávenni. 

Nem úgy a Tréfamester; ha a karakterek maguktól nem akarnák, a goblin vihogva maga kínál egyességet 

nekik, hogy pénzért, posztóért, kvártélyért, rontásért, de valamiért mindenképp vigyék ki, mert a sötétet itt 

nem bírja, odakint meg olyan csinos lány vár rá, akiről a karakterek még csak álmodni sem tudnak. Ha 

netán egy Hatalom italához vagy egy amuletthez is hozzájut, boszorkánymesterként kifejezetten hatékony 

társ lehet a későbbiekben… 

 

PYARRON LEVELE 

 

Aligar megkapja Pyarron levelét, melynek csak a karakterek segítségével tud eleget tenni. 

 

Mire Aligart biztonságba helyezik a Keselyűben, Inigo is feltűnik újra. Barátjaként, teljesen ősziinte öröm-

mel üdvözlik egymást. 

Az umich kérdésre elmeséli, hogy az Alinzával való kapcsolata miatt van ilyen pocsékul, aki a lehető leg-

rosszabbkor döbbent rá a titkára, vagyis arra, hogy a Szent Városnak kémkedik. Elregéli saját háttér-törté-

netét, amit a bevezetőben olvashattok. 

Ezen kívül azt is elmondják, hogy még a tömlöcben az őt meglátogató Inigo azt bizonyította be neki, hogy 

kedvese is súlyos titkokat rejtegetett előle. Nem elég, hogy a lány nem az az ártatlan virágárus, akit megis-

mert, hanem veszedelmes fejvadász az Alakváltók klánjából, de ráadásul Aligar elhurcolását követően a 

gorviki ellenállást vezető Querda mellé bújt, hogy vigasztalódjon. 

Legalábbis ez Inigo értelmezése a történetről. Valójában Alinza maga is Querda leleplezésén dolgozik, hogy 

biztosítsa klánja megbecsülését a shadoni megszállók előtt és most a munkájába temetkezve akarja feledni 

Aligar árulását és bizonyítani rátermettségét saját klánja előtt. 

Ha valahogyan életet vernek az umichba – lehet alapozni Alinza várható megbocsátására, vagyonra, sza-

badságra, a férfiasságára; bízzuk a csapatra –, akkor hajlandó a pyarroni levéllel foglalkozni. 

Ha erre nem sikerül rávenni Aligart, úgy Inigo a csapatnak adja vissza a levelet és megkéri őket, hogy az 

umichtól eltekintve is hajtsák végre Pyarron kérését. 

Az egyértelmű, hogy az umich megszöktetését követően legkésőbb 1 nappal észreveszik a távozását és vár-

hatóan hajtóvadászatot indítanak ellene; épp ezért nincs túl sok idejük bevégezni a feladatukat. Az idő épp 

ezért sürget, főleg, hogy a 20 óra (egy nap) a legjobb szívű mesélő határideje; keményebb lelkű társaik 

számára 2-3 órát biztosítani reális. Mivel ráadásul a börtönben megtalálhatják a halottakat, amiket maguk 

mögött hagytak (vagy ők, vagy a zauder), már nem csak, mint kollaboránsok, de mint gyilkosok is kerestetik 

őket. 
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Ki kell iktatniuk Felice szektájának vezetőjét, mely által a Szent Város talán meg tudja erősíteni Új-Godon 

megrendült bizalmát a szövetségükben. 

 

Mire Aligar a levél végére ér, egészen feledi fásultságát. Habár maga is alakváltó, megveti a fajtáját, a 

zaudereket és az anatydákat kifejezetten gyűlöli, az állati alakot öltőket meg nem tartja semmire és főleg 

nem tartja méltónak arra, hogy alakváltónak nevezzék őket. 

A levelet a csapatnak is megmutatja. Annak tartalma szerint a városban egy kisebb Felice-szekta tevékeny-

kedik, akiknek főpapnője szoros kapcsolatot ápol az Aligar által felfedett Ötven Imádság vezetőjével, 

Querdával. 

Ha a csapat esetleg megemlíti neki azt, amit megtudott, újabb kapcsolat szövődhet közöttük: a többi alak-

váltóval szembeni fellépés igénye. 

A közös bűntett persze enélkül is összekapcsolja őket – Pyarron ügynökeiként megszabadítottak tömlöcéből 

egy felségárulással (joggal) gyanúsított alakváltót –, így amúgy is lehet okuk Aligart segíteni a levélben 

foglaltak teljesítésében. 

 

ALINZA SEGÍTSÉGE 

A szekta vezetőjéhez Alinzán, Aligar fúriajellemű asszonyán keresztül vezet az út. 

 

Mivel ekkorra már tudják, hogy a Felice-papnő Querdával van kapcsolatban és azt is megtudják Inigotól, 

hogy Aligar asszonya, Alinza szintén a vezér közelében ólálkodik, könnyen összekapcsolhatják, hogy ha 

megtalálják a fejvadásznőt, rábukkannak a papnőre is. 

Aligar bőven tud szimpatikus viszonyt biztosító tárgyakat szolgáltatni a karaktereknek a házából, csakhogy 

azt sajnos a város elöljárójának pribékjei tartják lakat alatt; ha az Aligar-házba bejutnak és elhozzák Alinza 

fésűjét, ágyneműjét, haja szálát stb., úgy a viszony könnyen feltérképezhető és Alinza kikémlelhető, meg-

közelíthető. 

Ha egy élelmesebb varázsló megpróbálja, az umich és a fejvadász közötti szerelem valójában elegendő a 

kapcsolathoz, ugyanis társszimpatikus viszonyt létesít közöttük (habár ez Mana-szempontból költségesebb, 

viszont időben sokkal gyorsabb). 

Alinza ekkoriban és egész a karakterek távozásáig vagy elfogatásáig az Ötven Imádság egy sejtje közelében 

tölti idejét, vagyis szinte biztosan ott találnak rá. A Querda-vezette sejt az egykori Örömtanyán szervezi 

akcióit a shadoni megszállók ellen. 

Az Örömtanya az a bordélyház volt, amelyet a Kék Éjszakák Árnyai szerint 3692-ben Sianis Ramraquo és 

társai felgyújtottak, mikor végeztek a racalloi Ramraquo klánnal, különösen pedig Korbácsos Ligarral. Az 

egykor messze földön ismert bordélyház azóta elhagyatott, fája üszkös, kövéből sokfelé elhurcoltak már, de 

az épület még megvan. 
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A Ramraquok uralma alatt itt megkínzottak szenvedése elegendő volt ahhoz, hogy a házban és környékén 

azóta sem lehet hatékonyan mágikus fürkészést alkalmazni (az asztrál- és mentálsík lenyomatai bőven el-

nyomják a házban érzékelhető érzéseket 25E-ig), így a romos épület elsőrangú összeesküvő-hely. Az álcázás 

tökéletesítéséről néhány halott, majd ismét életre és szolgálatra kényszerített Alakváltó fejvadász és a 

Tredici boszorkái gondoskodnak, így a shadoniak eddig nem tudták megismerni az épület titkait.  

A karakterek érkezésekor a szedett-vedett, gyorsan elrejthető (szétszedhető) tárgyalószobában csak keve-

sen vannak itt, de ők annál veszélyesebbek. Alinzán és Querdán kívül két boszorkány,[csapat létszáma] 

élőholt és egy nagyon is élő, holt testvéreit vezető fejvadász, egy kikötői uzsorás és a vele érkezett boszor-

kánymester. A többiektől valamivel távolabb Domenico, egy sötét bárd és Felice-hitű kedvese, Estella mú-

latják itt az időt. 

Mindannyian legalább olyan szintűek, mint a csapat. 

Lehetséges beszélgetéssel túllendülni ezen a jeleneten, melynek során meg kell győzni Querdát, hogy adja 

ki a főpapnőt – vagy meg kell próbálni mágiával kikényszeríteni belőle az információt –. 

A vezér eleinte hallani sem akar ilyesmiről, de ha a karakterek ügyesek, egész jó üzletet tudnak kihozni a 

dologból: Querda elmondja, amit a főpapnő székhelyéről tud, cserébe Aligart átadják neki.  

Ha harcra kerül a sor, Domenico és Estella néhány kör múlva futásnak erednek, tehát ha őket elkapják, 

megtudhatnak tőlük mindent, amire szükségük van a főpapnő kézre kerítéséhez. Persze a bárd fénymágiája 

nem könnyíti meg a dolgukat. Ha viszont őket üldözik, legalább az utcán nem kell tartaniuk attól, hogy 

Querda vagy a többiek a nyomukba erednek. Jobban félik annál az irhájukat… 

Amennyiben az umich az Ötven Imádság vezérének kezére kerül, a karaktereknek számolniuk kell Alinza 

későbbi megjelenésével és orvtámadásával. 

 

FELICE FŐPAPNŐJE 

A városban a karakterek érkezésekor egyetlen igazán veszedelmes Felice-papnő tevékenykedik három má-

sik, még csekély hatalmú papnő mellett. Nuria Bedoya a Tízezer Tallér, Racallo legdrágább fogadójának 

konyhafőnökeként rengeteg ember, elsősorban pedig a leggazdagabb városiak és a fontosabb látogatók el-

látásáért felelős. Rendszeresen kijön a konyháról, hogy az étel minőségi ellenőrzésének ürügyén szóba ele-

gyedjen a vendégekkel és a lehető legtöbbet tudja meg a látogatásuk céljáról. Nem ritka, hogy a  szószokba 

némi nyelvoldót is kever, hogy így biztosítsa a látogatók fesztelenségét. Mivel kiváló ételek kerülnek ki a 

kezei közül, ő maga pedig szemrevaló és lenyűgözően kedves és előzékeny, a legtöbben, még az asszonyok 

is, rokonszenvesnek tartják és később is szívesen térnek vissza a fogadóba csak a konyha miatt. 

Átkos tevékenysége során sikerült két cselédet is Felice hitébe vezetni, akik a fogadó szobáiban és szalonja-

iban szolgálnak Nuria szemeként és füleként. Apertia és Remei soha nem adnák ki papnőjüket, sőt, a 

karakterek esetleges támadásakor, ha a közelben vannak (vagy lehetnek), igyekeznek hőseink ellenére 

tenni. Mérgeikkel kifejezetten hatékonyan bánnak, ügyes céllövők és kegyetlen természetű bosszúállók.  

Ez utóbbi azt is jelenti, hogy amennyiben végeznek a főpapnővel, de még aznap nem hagyják el a várost, 

úgy, cserébe önfejűségükért, amivel a sorozatos figyelmeztetések ellenére is maradni akartak, ételüket ha-

lálos méreggel hintik be (ez az ördögfa gyümölcse nevű szer, lásd a mellékletben).  
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A karakterek megpróbálhatnak vele végezni a Tízezer Tallérban is, esetleg ráuszíthatják a shadoniak inkvi-

zítorait is – ez utóbbi mondjuk nem lesz egyszerű feladat, hiszen Domvik szolgáli meglehetősen neheztelnek 

rájuk, amiért az alakváltót megszöktették (arról nem is beszélve, hogy eredetileg épp az előttük való bizo-

nyítás céljából volt szükséges leszámolni a papnővel, tehát az egész pyarroni segítségnyújtás az értelmét 

veszti így). 

A fogadó bejáratánál le kell adni a fegyvereket a kapuőrnek. Ez azért is fontos,  mert a belépést követően a 

fogadóház bejáratánál egy cseléd kérdést tesz fel a vendégeknek, nyakában egy Igazság amulettje. A kérdés: 

van nálatok tőrnél veszedelmesebb fegyver? 

Esetünkben veszedelmesebb a tőrnél minden, ami annál nagyobb (vagy nagyobbat sebez), mágikus, illetve 

lőfegyver. 

Amennyiben az amulett hazugságot jelez, a Tízezer Tallér bonyolultan megalkotott mozaikmágikus vé-

delme működésbe lép (a cseléd fejében Mentálisan olvasva azonosítja, hogy hazudtak a karakterek) és tér-

mágiával egy távoli szirt mélyebb oldalára teleportálja a karaktert (150 font súly határig), aki már csak a 

zuhanásra lesz figyelmes. A sziklás terepen gyakorlatilag lehetetlen túlélni az esést (10k6 Sp); sikeres Esés-

próba ugyan felezi ezt, ugyanis a falból kiálló mohák és gallyak alkalmasak a kapaszkodásra, ám ekkor a 

karakternek ki kell választania egy végtagját, melyet biztos, hogy ripityára tör, amikor az esést próbálja 

tompítani. 

Erről a védelemről (no nem a pontos működéséről, de a koncepcióról) a helyiek, a Helybéli előnnyel ren-

delkezők és a Legendaismeret (Mf) képzettség birtokosai tudnak. A közvélekedés szerint a fogadó neve on-

nan származik, hogy eredetileg ennyibe került kialakítani többrétű mágikus-mechanikus védelmét. A má-

giát egyébként a fogadó tulajdonosa akarattal képes átmenetileg elaltatni… 

Hőseink tehát legfeljebb tőrrel, dobótőrrel felszerelkezve bejutnak a fogadóba, amelynek konyháján talál-

kozhatnak a papnővel. Ha meg akarnák várni, amíg kijön, szomorú hírekkel kell szolgálnunk: Nuriának 

munkája végeztével kényelmes szobája van a fogadó épületének alsó szintjén, melyre szintén kiterjed a vé-

delem. 

Fontos, de nem lényeges a karakterek szempontjából, hogy a fogadó vendégei között a karakterek akciójá-

nak idején ott találjuk Rilianét, az északi bárdlányt, Aligar egy másik feleségét  (neki a következő esemé-

nyekben jut komolyabb szerep a statisztánál). 
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TÁVOZÁS A VÁROSBÓL 

Ha tudják is teljesíteni a feladatot, biztos, hogy sürgősen távozniuk kell a városból.  Ezt Aligar javaslatára 

tengeri úton, az Arundel asszonyán is megkezdhetik. 

 

Már ezalatt a rövid idő alatt is sikerült legalább néhányat magukra haragítani az alábbi csoportok közül:  

 shadoniak 

 Felice hívei 

 Perrini klán 

 Alinza 

 Ötven Imádság tagjai 

 Tredici boszorkányok 

 

Közülük már egy is elegendő lenne, hogy távozásra sarkalljon, de valószínű többről is beszélhetünk. Vagyis 

praktikus lenne hamar lelépni, az utakat pedig keményen ellenőrzik (amint azt tapasztalták is, mikor be-

jöttek, ezért is fontos annak hangsúlyos mesélése). 

Aligar már korábbi egyeztetésük során felveti, hogy dzsad kapcsolatai, a Kufárok révén egy északra tartó 

karavelre, az Arundel asszonyára fel tudja juttatni az őt megszabadító kompániát és persze magát is. Mivel 

jól ismeri a kapitányt és annak kapcsolatait, melyről úriember nem beszél, biztos benne, hogy az kifut, 

amint az umich megadja rá a jelet. 

Miközben a karakterek Felice főpapnőjének sorsát pecsételik meg, Pyarron ügynöke megszervezi a kihajó-

zás előkészítését. Lirdon Tarsk kapitány, az Arundel asszonyának első embere valóban szívesen segít, 

nem kevés pénzt téve zsebre cserébe. 

Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a karakterek Querdának átadták Aligart, sajnos senki nem lesz, aki Tarsk 

kapitánnyal leegyeztesse, hogy ki kellene hajózni, így mikor le akarnak lépni, sajnos elfordulnak tőlük a 

hajósok. 

Kivétel nélkül az összes – híre megy, hogy a szinte mindenki által kedvelt férfit, Aligart átadták az ellensé-

geinek. A karakterek még örülhetnek is, ha nem egy hirtelenharagú kapitányhoz vagy annak tisztjeihez so-

dorja őket a sors… 

A hajóúton a tudtuk nélkül velük tart egy kráni ügynök is. Perla, Aligar kígyólelkű cselédlánya a Sötét Biro-

dalom egyik veszélyes ügynöke, aki egy seyrine révén mágikus hatalomra is szert tett. Nem kíván mást 

tenni, csak szemmel tartani birodalma számára az umichot és a kalandozókat – elvégre Shackallornak idő-

vel szüksége lehet rájuk, netán kényelmetlen lehet az alakváltó kiszabadulása… 

Természetesen a kalandozók térmágiával is távozhatnak Racalloból; Aligar akkor is hajóval megy majd.  

 

  



 
53 

 

MELLÉKELETEK 

VALÓBAN VÁZLATOS ÖSSZEFOGLALÓ 

Mivel első látásra úgy tűnhet, a történet kusza, nehezen megfogható és leginkább pedig hosszú, igazán rö-

viden, vázlatosan alább is összefoglaltuk a mesélők munkájának elősegítésére.  

 

Bemesélés (hangulatkeltő és előzetes információk segítenek benne) 

Városkapu 

érkezés a kapuhoz 

ellenőrzés/bejutás 

értesülés az (egy…) alakváltóról 

Karvaly 

találkozás Inigoval 

információk Aligarról 

kocsmai verekedés a Perrini saggia embereivel 

Szövetségkeresés 

saját szakállukra (ha helyiek) vagy beállítottságuknak megfelelő szervezettől érkező felkérés 

egy befolyásos városi személy alakváltó 

Aligar kiszabadítása 

Szürkeszirt megközelítése 

bejutás a cellákhoz 

zauder a városban 

Aligar (és esetleg Tréfamester) kiszabadítása 

kijutás 

Aligar megsegítése 

kalandozók + Aligar = Felice főpapnőjének halála 

(Ötven Imádság meglátogatása) 

szerafista-vadászat a Tízezer Tallér konyháján 

távozás a városból 

 

Szabad (szerep)játékot engedélyezhetünk nekik a Városkapu, a Szövetségkeresés és az Aligar megsegítése 

jelenetekben, itt ugyanis adódik rá idő és lehetőség is,  míg egyenesebb vonalon halad a történet a Karvaly 

és az Aligar kiszabadítása jelenetekben. Ezek összessége remélhetőleg kiegyensúlyozott játékélményt jelent.  
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NJK-K ÉS MELLÉKSZEREPLŐK 

Azok a szereplők, akik a történet fővonalának megőrzése szempontjából  lényegesek, aláhúzva szerepelnek 

a listán. Az ő szerepeltetésük különösen fontos, vagyis bármilyen irányt vegyen is a történet vagy bármeny-

nyire eltérő legyen is a csapat, mindenképp meséld be őket! 

 

A városba érkezéskor 

leiosz Apreosz, város szolgálatában lévő pap, 5. szint 

Ercole con Rabucco, teljesjogú Holdfívér varázsló (7. szint), saját szakállára kémkedik a karakterek után  

Arro, Ercole kémje, a Vigoratus céh tagja, 9. szintű tolvaj 
 

A Karvalyban 

Inigo Starre, „mindenttudó”, Aligar barátja és a karakterek kapcsolata a városban 

(Fürgekésű) Trevol con Perrini, nagyhangú kötekedő, a kocsmák hűségéért felel 
 

Szövetségkeresés idején 

Forenius Caldinas, shadoni helytartó, vérfarkas 

Mira con Rabucco, Ercole asszonya, Felice papnője, 7. szintű pap 

Leia con Perrini, Fürkekésű Trevol húga, Felice papnője, 3. szintű tolvaj / 4. szintű pap 

Concia (Olivia), anatyda 

Lorawan, bajvívó a Kereskedő Hercegségekből, félelf, 7. szintű 

Garell kapitány, Gascalo Buzogányainak egyik zsoldosvezére, 10. szintű harcos  
 

Szürkeszirten 

Ezernév, zauder az őrök szállásán, korábban a racalloi palota varázslótornyának foglya  

Tréfamester, goblin boszorkánymester a tömlöcben 

Aligar, a Kékliliom Hajósa, jóképű, elgyötört férfi a tömlöcben 
 

Az Ötven Imádság székhelyén 
Alinza, Aligar felesége, fiatal gorviki fejvadászlány, 7. szintű 

Querda, félaquir Ranagol-hívő, valahogy megőrizte szakrális hatalmát, 10. szintű paplovag 

Domenico, gonosz tekintetű, jóvágású sötét bárd, 9. szintű 

Estella, a Tanítottak tolvaja, Felice szektájának beavatottja, 7-9. szintű tolvajlány 

boszorkányok, 2 ranagolita boszorkány, egymás szeretői, 6-8. szintűek 

fejvadászok, [csapatlétszám]+1 gon-corga közös harcmodorra kiképezve, a Kobratánc ismerői, 6-8. szin-

tűek 

kikötői uzsorás, kopaszodó, idős tolvaj, 6-8. szintű 

kikötői boszorkánymester, hórihorgas leprás (kinézetre), 6-8. szintű 
 

Mindezek után 

Nuria Bedoya, Felice főpapnője, 6. szintű boszorkány / 7. szintű pap 

Apertia, cseléd, Felice beavatottja, 1-2. szintű tolvaj 

Remei, cseléd, Felice beavatottja, 1-2. szintű tolvaj 

Lirdon Tarsk kapitány, az Arundel asszonya karavel parancsnoka, 6. szintű harcos / 3. szintű Antoh-pap  
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ALAKVÁLTÓK RACALLOBAN (FAJ VAGY KÉPESSÉGEK ALAPJÁN) 

Aligar, a Kékliliom Hajósa, umich, Pyarron ügynöke 

Forenius Caldinas, helytartó, a shadoniak első embere, vérfarkas 

Concia (Olivia), racalloi bajvívók és zsoldosok szerezője, anatyda 

Ezernév, magányos zauder, aki a racalloi palota foglya volt sokáig, de sikerült megszöknie néhány nappal 

ezelőtt; valójában ő az, akit a városiak égre-földre keresnek 

Perla, a Tredici növendéke, valójában Krán seyrine-hatalmú boszorkány-ügynöke (Adepta Astralica) aki a 

testét borító tetoválások révén képes madár- és egérformát ölteni 

illetve Felice szektája 
 

Felice-szekta Racalloban 

Nuria Bedoya, konyhafőnök a Tízezer Tallérban, főpapnő 

Mira, Ercole con Rabucco, egy Holdfívér varázsló felesége, papnő 

Leia, Trevol con Perrini húga, a Fúriák bordélyház vezetője, papnő 

Estella, az Ötven Imádság elkötelezett támogatója, beavatott 

Apertia, szobacseléd a Tízezer Tallérban, beavatott 

Remei, szalonleány a Tízezer Tallérban, beavatott 

további 9 nő, elsősorban feleségek és húgok szétszórva a város fontos politikai érdekeltségei közelében  
 

SZERVEZETEK RACALLOBAN 

 

Mágikus hatalommal bírók 

 

Holdfivér 

„Az új Holdkos”. Shadoni hitre tért varázslók gyülekezete, de messze nem valódi, teljes hatalmú varázsló-

rend 11 taggal. A legtöbben 3-4 iskolából használnak csak mozaikokat és több közöttük többkasztú boszor-

kánymester/varázsló. Hogy támogatást és bizalmat szerezzenek, együttműködnek a város védelmében a 

shadoni egyházzal. Úgynevezett központjuk a racalloi palota egyik tornya, mely a mágikus hatalommal bíró 

foglyok börtöne is egyben. 

 

Tredici 

Veszedelmes, Shadon-ellenes, démonokban és Ranagolban bízó, 13 tagú boszorkányszekta, mely Krán tá-

mogatását is élvezi. Gyűléseiket a földfelszín alatt, racallo csatornáiban tartják és Éjmágiával megkötött 

élőholtakkal biztosítják. Az Ötven Imádságot nevetséges magamutogatásnak tartják, de nem lépnek fel el-

lenük – habár nem is támogatják őket. 

 

Felice-szekta 

lásd fentebb 
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Katonai-harci jelentőségű szervezetek 

 

Gascalo Buzogányai 

A Manifesztáció idején, a warviki Gascalo városa mellett szerveződött vegyes összetételű zsoldoskompánia, 

egy része most Racallo környékén keresi megélhetését. Viselkedésüknek köszönhetően (jellegzetes „zsol-

dos-modor”) ellentmondásos a megítélésük, habár több városi épület őrségét ők látják el (elsősorban foga-

dók, bankházak fogadják fel őket). Tagjai közt sokan a Pyarroni Államszövetség iskoláiban, elsősorban a 

Pajzsállamokban tanultak, mások viszont a Manifesztáció harcmezein edződtek harcossá. Jellemzően az 

utóbbiakkal kerül összetűzésbe a derék racalloi, ami miatt csürhének tartja „az egész retkes pyar bagázst”.  

 

Ötven Imádság 

Gorviki revíziót támogató, szigorúan keményvonalas, Ranagolita szekta. Rendszeres gerilla-akciókkal, 

megfélemlítő támadásokkal próbálják távozásra bírni a shadoniakat, egyelőre kevés sikerrel, habár számos 

egyházi, illetve, különösen, áruló gorviki esett már áldozatul nekik. Az utóbbi időben a Holdfívér varázslóit 

szemelték ki… 

Egy félaquir szörnyeteg, az elszántságáról elnevezett Querda irányítja őket, akit még Krán hagyott hátra a 

háborúban. 

 

Alakváltók 

Egy kémkedésre specializált fejvadászklán, akik az álcaruhákra, álcázásra helyezik a hangsúlyt a képzésük 

során. Racallo környékén egyedüliként okítják a Kobratánc mesterségét is a gon-corgáknak, sőt, a legtöbb 

gorviki fejvadász nagy felháborodására, 60 aranypénzért bárki másnak is! 

Mint bárki által felbérelhető szervezet, a meglehetősen gyanakvó shadoni környezetben  kénytelenek sok-

szor az Egyház érdekeit kiszolgálni, de szívük mindennél inkább Racallo sorsáért dobog. Szövetségükért 

cserébe megtarthatták saját falvukat is a várostól kétnapi járásra lévő egyik eldugott szurdok mélyén.  

Jó kapcsolatban vannak a Szövetesekkel, de ellenségesek a Perrini saggiával szemben. 

 

Elsősorban alvilági jellegű szervezetek 

 

Szövetesek 

Selyemfestők, szűcsök, fonók, szövők, kötélverők és kereskedők összefogásával létrejött alvilági klán, mely 

a régi Gorvik módszereivel igyekszik boldogulni Új-Godon zászlaja alatt. Mint ősi gorvikiak, a dzsad-pén-

zelte Kufárok veszett ellenségei; kényszerűségből szövetséget ajánlottak a Perrini saggiának, mely azóta 

gyümölcsözőnek bizonyult ugyan, de egyre terhesebb a szövetség számára. 

 

Kufárok 

A Hradzsba visszatérni nem kívánó dzsadok által szervezett és pénzelt szervezet, mely a hajós kereskedelem 

csempészeit tömöríti. Számos kapitány a Kufárokhoz tartozik és rendszeresen szállít mindenféle ellenőri-

zetlen árut a városba és a városból. Mivel komolyabb összegért szinte bárkinek bármit hajlandók és tudnak 

is csempészni, a legtöbbekkel jóban vannak… 

 

Tanítottak 

Eredeti, még a Manifesztációt megelőző időkből megmaradt helyi tolvajklán, akiket egykor Loalter 

Ramraquo vezetett. Most ők szolgálnak az Ötven Imádság szemei- és füleiként a városban. 

A shadonpárti tolvajklán, a Vigoratus ellenségei filozófiai és az Alakváltók fejvadászainak riválisai szakmai 

okokból. 
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Vigoratus 

Shadoni eredetű tolvajklán, akik a megszállókkal egyidőben érkeztek a városba és hamar bekapcsolódtak 

annak vérkeringésébe. Szoros kapcsolatban állnak a Második Arc Testvériségével és a Holdfívér varázsló-

renddel. Elsősorban megfigyeléssel és zsebmetszéssel foglalkoznak, de az Egyház által rendszeresen ado-

mányokkal ellátott koldusok is elsősorban nekik felelnek. A Tanítottak ellenségei. 

 

Perrini saggia 

A város egyik legrégebbi családjának, a városgrófi címet viselő Perriniek közkeletű elnevezése. A családfő, 

a mára hetvenéves (de kiváló erőben lévő) Orcallio con Perrini által az egykor a várost irányító Ramraquok 

példája alapján szervezett, teljeskörű világi irányításra törekvő alvilági szervezet.  

Védelmi pénzek, zsarolások tartoznak a specialitásaik közé. Egyelőre elsősorban a céhek egy részére, a bor-

délyházakra, néhány politikai szereplőre és a fogadókra, kocsmákra terjesztették ki a befolyásukat. 

 

RACALLO POLITIKAI VISZONYAI 

Első látásra bonyolult lehet egy kiemelkedően gazdag és népes új-godoni város belpolitikai hálója, viszont 

a történet szempontjából lényeges lehet, hogy mesélőként ezt a lehető legjobban megértsük és átlássuk. 

 

Shadoniak 
avagy azok, akik elsősorban Új-Godon, méginkább pedig az anyaország politikai érdekeit szolgálják vagy képvise-

lik és mindenben ellenzik a gorviki reviziót 

Holdfívér (kevésbé jelentős; varázslórend) 

Vigoratus (jelentős; tolvajcéh) 

Második Arc Testvérisége (jelentéktelen; kalandozók) 

Egyház és inkvizíció (kevésbé jelentős; papok, paplovagok, beavatott titkos inkvizítorok)  
 

Gorvikiak 
avagy azok, akik szívesen látnák Új-Godon szétesését és ismét szabad, független, széthúzó Gorvikot szeretnének 

látni és sokban támogatják a gorviki revíziót 

Perrini saggia (jelentős; teljeskörű alvilági klán-család) 

Tanítottak (jelentős; tolvajcéh) 

Szövetesek (jelentéktelen; kézműves céhek) 

Ötven Imádság (kevésbé jelentős; gerilla-szervezet) 
 

Függetlenek 
avagy azok, akik a jelenlegi politikai viszonyok között igyekeznek megtalálni boldogulásukat vagy a mostani, bi-

zonytalan helyzetben virágoznak leginkább 

Tredici (jelentős; boszorkányszekta) 

Alakváltók (kevésbé jelentős; fejvadászklán) 

Kufárok (kevésbé jelentős; kereskedők) 

Gascalo Buzogányai (jelentéktelen; zsoldosok) 

Felice Hívei (kevésbé jelentős; szekta) 
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AZ ÖRDÖGFA GYÜMÖLCSE (RACALLOI MÉREG) 

7. szintű, édes ízű méreg, amit a racalloi ördögfák gyökeréből főznek a helyi méregkeverők. Ételméreg, fegyverre kenve 

teljesen hatástalan, leszámítva, hogy kellemes illatot ad az acélnak. Ízének köszönhetően a városban igen népszerű 

szószok és édességek kiválóan elrejtik jelenlétét. 

Lassú hatóidejű, de hosszú időtartamú szer, mely fájdalmas, görcsös kínhalált, vagy, sikeres Egészség-próba esetén 

napokig tartó, borzasztó fájdalommal járó görcsöket okoz. Ezalatt az idő alatt a görcs és a kábulat együttes módosítóit 

szenvedik meg az áldozatok, ráadásul maximális FP értékük is a felére csökken. 

Mivel a főzetek gőze is rendkívül mérgező és már a birtoklásáért is halál jár a shadoniak törvényei szerint, ezért az ára 

meglehetősen borsos, adagonként 15 arany. 
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3. RÉSZ 

 

ISMERETLEN VIZEKEN 
 

 

 

HELYSZÍNEK 

 

Haralk (Sinemosi Liga) 

Sinemosi-tenger 

 

 

IDŐPONT 

 

P.sz. 3710  
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A CIKLUS MOSTANI, HARMADIK RÉSZÉRŐL 

A ciklus harmadik része a végjáték felvezető története, ahol hőseink immáron közelről is megismerhetik a 

Kékliliom Hajósának legendáját és újra találkozhatnak két olyan szereplővel, akiket már a korábbi történe-

tekből ismerhetnek, de akik a későbbi történetek során is igazán fontos szerepet játszanak majd, ti. Rilianét 

(Aligar egyik feleségét) és Raszimot (Aligar régi tettestársát). 

A KALAND 

Létezik egy sziget a Sinemosi-tenger keleti vizein, mely soha nem kerülhetett fel a földabroszra, ugyanis 

minden öt évből négyet víz alatt tölt. Éppen ezért vált kedvelt kalóztanyává, ahol a végtelen  vizek türelme-

sebb kalózai elrejthették kényes kincseiket. Hogy a sziget miért és hogyan emelkedik vagy süllyed, vagy 

hogy hol található pontosan, senki nem tudja, egyelőre... A terület a tengerészek történeteiben Tengervá-

rosként szerepel mint kalandos és romantikus történetek helyszíne. 

A kalandozókat egy dzsad kereskedő, Raszim bízza meg, hogy hozzanak el neki három ládát egy elsüllyedt 

hajó roncsaiból. Ehhez a kalandozók egy mentőhajó fedélzetére jutnak, amely egy hajózási társaság megbí-

zásából a roncsot keresve indul a tengerre. A csapatnak szüksége lesz valamilyen eszközre, hogy a víz alá 

tudjanak merülni. 

A néhánynapos hajóutat történetek mesélésével teszik kevésbé unalmassá. A roncs közelében alámerülve 

megtalálják a keresett hajót és annak ládáit a háborgó mágia ellenére is felhozzák a hajóra. Megpillantják 

az alámerült Tengervárost is, majd a sziget mélyéről rájuk rontó yamm-haikannal megküzdve hazaindul-

hatnak. 

Az eseménytelen visszautat követően a városban egy utolsó próbára kerül sor: amikor visszaviszik a ládákat 

Raszimnak, az egyik átváltozik és a dzsad életére tör, majd, ha a játékosok beavatkoznak, kereket old. 

Raszim cserébe, ha még él, akár le is tartóztattathatja őket mondván, hogy a játékosok merényletet kísérel-

tek meg ellene. 

HÁTTÉR 

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

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

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

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

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

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

A Triass és Haren egyik hajója, az Arundel asszonya most egy vihar érkezéséről szóló beszámolót köve-

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

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

Duaron-tengerről, a Triass és Haren azonnal intézkedett, így a kifejezetten erre kialakított galleon, a Zá-

tonyverő megkezdte az előkészületeket a kifutásra. 

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

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

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

bérel.  
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ESEMÉNYVÁZLAT 

A KALANDOZÓKAT EGY DZSAD KERESKEDŐ BÍZZA MEG… 

A kalandozók meglehetősen klasszikus módon kerülnek játékba, bemesélésük időtakarékossági okokból 

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

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

ahol egy bőséges étkezés kíséretében előadta kérését: a kalandozók segítsék a Triass és Haren kereske-

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

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

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

boltatni a helyi tolvajklán (Molyok) közreműködésével, de ha szükséges (mert a karaktereknek rendelke-

zésére áll valamilyen igazságérzékelő metódus), úgy ezt mágikus módszerekkel leplezi (például illúzióval); 

ennek egyébként sincs jelentősége, csak ha a játékosok rákérdeznek, hogy miért nem érzékelnek/érzékeltek 

hazugságot a dzsad részéről, ezt lehet rá mondani. 

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

tékosok számára: 

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

alatt hajózott 

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

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

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

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

Ghorkának hívják 

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

ott megtalálhatják őket a kalandozók 

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

sával vagy megnézésével, további 17 aranyat kapnak ládánként 

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

ládákkal, így bizonnyal megtudja, ha piszkálták vagy varázzsal illették 

-  

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

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

hiszen azt biztosítja a számukra. 
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A KALANDOZÓK EGY MENTŐHAJÓ FEDÉLZETÉRE JUTNAK… 

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

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

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

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

klánjának szerelemgyereke. 

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

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

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

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

tanak továbbá az önmegtartóztatást nem sokra tartó egyházak vendégei és a Csillaglátók varázslói, növen-

dékei is. 

A Zátonyverő kapitánya, Zathan tisztjei körében piheni át utolsó napját a Molykaptárban, amíg a beosztott-

jai előkészítik a galleont a kifutásra. Amikor a karakterek a Molykaptárhoz érnek, az ottani inasok, miköz-

ben elvezetik a karaktereket a gőzfürdőt élvező kapitányhoz, elmondják nekik, hogy nem javasolják a kapi-

tány és társaságának zavarását, Zathan ugyanis pihenni kíván. 

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

talán nem ritka, hogy azok megkörnyékezik a tisztességes utazásokra vágyó kapitányokat vagy legénységü-

ket, így cseppet sem akar foglalkozni a kalandozókkal, amennyiben azok akár  csak megközelítőleg hivata-

losan állnak őhozzá vagy felhozzák a holnapi indulást. Ha tehát a karakterek azzal indítanak, ami a tényle-

ges látogatásuk célja, úgy elsőként csak figyelmen kívül hagyja őket, aztán felkéri őket, hogy hagyják nyu-

godtan pihenni, majd, ha ez sem lenne elég, ő maga csak sóhajt.  

Elsőtisztje, a khál Ghorka azonban fellöki az egyik erősködő karaktert – mindezt pedig a gőzfürdőben. Ha 

úgy alakul, komolyabb verekedéssé is fajulhat a dolog, különösen, hogy a gőzfürdőben forró kövek és jég-

hideg víz fejlesztik a sűrű gőzt, amely kövek fájdalmas sérülésekhez vezethetnek. 

 

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

itt, akik közül csak Ghorka az igazán veszedelmes ellenfél – ő azonban 

felérhet többükkel is. 

 

 

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

gában (vagy képében) keresik fel a pihenő kapitányt, úgy megismerhetik annak kedélyes, barátságos ter-

mészetét és szórakoztató modorát. Ebben az esetben inkább barátra semmint ellenfélre találhatnak a kapi-

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

külön szobát is biztosít nekik két feltétellel: 

1) kiveszik a részüket a munkából vagy fizetnek naponta 3 ezüstöt fejenként és 

2) ha bajt hoznak a Zátonyverőre, minden további nélkül megszabadulnak tőlük. 

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

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

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

  

Matrózok 

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

Fp 30 Ép 10 
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A CSAPATNAK SZÜKSÉGE LESZ VALAMILYEN ESZKÖZRE... 

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

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

másrészt varázstárgyak révén válhatnak képessé. 

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

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

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

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

A legvalószínűbb megoldások, melyek eleve a karakterek rendelkezésére állhatnak:  

- papi mágia – vízlélegzés 

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

- Leutaril-sámánpap – utazás varázslat; átváltoztatás itala. 

- boszorkánymágia – átváltoztatás csókja 

- boszorkánymesteri mágia – haltüdő tetoválás 

- nomád sámán – kopoltyú varázslat 

- varázsló – átalakítás mozaik 

 

Érdemes figyelembe venni, hogy a legtöbb víz alatti varázslat időtartama meglehetősen rövid és a varázs-

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

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

séges. 

 

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

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

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

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

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

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

vagy szerencsevadászok módosítóit a Molyokkal való üzleteléskor a mesélőre bízom.  

 

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

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

is, vagyis semlegesíti a vízben való küzdelem tetemes negatív módosítóit. Ha ezekre a tárgyakra igényt tar-

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

a későbbi jutalom feléről. 

 

Antoh legtöbb templomában és különösen a legnagyobb templomban, a Sirányfészekben megvásárol-

hatók olyan italok, melyek lehetővé teszik a lélegzést a víz mélyén is, mindazonáltal nem segítenek a moz-

gásban és a látásban. Az italokat egyébként a Víz Alatti Kertek növényszigeteinek némelyik liliomfajtájából 

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

Készítésének költsége 1 arany és 30 Mana-pontot igényel. 

 

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

üzletben a karakterek varázstekercseket, különösen pedig átalakító varázstekercset vásárolhatnak, melyek 

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

90 font súlyú célpontot ruháznak fel kopoltyúval és 2 órán keresztül fejtik ki hatásukat. 
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A város tolvajklánja, a Molyok ingyen hozzásegítik a karaktereket egy-egy vízlélegzés varázsitalhoz vagy a 

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

den egyes kimentett zsákból. 

 

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

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

formálását, hosszadalmas játszatását vagy éppenséggel  a véget nem érő alkudozást nem javaslom. 

 

Mit Mennyiért Kitől 

vízlélegzés itala 10 arany* Antoh egyháza, Molyok 

vízlélegzés gyűrűje 50 arany* Raszim boltja 

átváltoztatás itala 25 arany Molyok, alkimista labor 

átváltoztatás varázstekercs 15 arany Csillaglátók Társasága 

Haltüdő tetoválás 10 arany* Molyok 

cápavadász tőr 70 arany Raszim boltja 

* az ár csökkenthető vagy kiváltható szolgálattal 

 

A NÉHÁNYNAPOS HAJÓÚTON TÖRTÉNETEKET MESÉLNEK 

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

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

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

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

töltötte; a nővért ifjabb korában egyébként Hiria néven ismerték. 

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

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

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

mára, így velük fognak tartani. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

A tajtékzó vízben barrakudák várják, hogy lecsaphassanak; vízbe került 

személyenként 2+1k3 jelentkező mutatkozik a húsukra. A ragadozóha-

laknak alapesetben is jók a harcértékei, ám a víz alatti levonások mellett 

kalandozó legyen a talpán, aki képes velük felvenni a harcot. 

 

  

Barrakudák 

Ké 40 Té 100 Vé 150 Sp 1k10 (x1) 

Fp 20 Ép 5 

Kül.: víz alatti harc (l. Kiegészítők) 
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További nehézségekkel nem kell számolni, legfeljebb szerepjátékos kihívással, melyet elsősorban Rilianne 

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

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

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

szélhámos története. 

 

Útközben a következőket tudhatják meg a hajó legénységétől, elsősorban pedig a (nevesített) tisztektől:  

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

üzenetben különös színorgiában közeledő égi háborúról számolt be rendházának 

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

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

pitányi kabinjának) helyét 

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

alább kétnapi késlekedést jelentett a karavelnek 

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

idős, de inkább másfélszáz 

- az érintett vizeket előszeretettel portyázzák orkok és kalózok 

 

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

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

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

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

méghozzá a dobás eredménye alapján az alábbiak szerint. 

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

 

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

épp ezért nem lehet semmilyen képzettséggel, képességgel vagy próbával kikerü lni – mindenkinek magára 

kell hagyatkoznia. Természetesen a karakter illetve társai segíthetnek varázslatokkal, ötletekkel, de a tör-

ténetet mindenképpen a játékosnak kell kitalálni és/vagy legalább elmesélni. Akik pedig nagydumás karak-

tereket hoztak semmiféle beszédkészséggel, remélhetőleg átérzik választásuk helytelenségét. 

 

A RONCS LÁDÁIT A HÁBORGÓ MÁGIA ELLENÉRE IS FELHOZZÁK 

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

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

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

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

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

álltak (nyílt színen nincs veszedelem a láthatáron). 

 

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

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

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

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

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

tehetik, erősítsék meg érzelmeik védelmét, a kapitány pedig gondoskodjon a legénység megóvásáról. 
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Amennyiben a karakterek között van Adron-pap, a manaháló változásai, kényszerű remegései alátámaszt-

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

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

meg, ami könnyen utalhat a romló mágikus környezetre. 

 

Amikor a Zátonyverő nagyjából félórányi távolságra van csupán az elsüllyedt karaveltől, a láthatáron cso-

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

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

zárkózzon be, miközben a vitorlákat kezelő kevesek kössék ki magukat valami biztoshoz. Ghorka összeszedi 

a matrózok fegyvereit és elzárja őket a fegyverszobában – csak a tisztek, akiknek az elméjét pszi-pajzsok és 

medálok védelmezik, tarthatják meg őket.  A legénység egyébként ahhoz képest, hogy sosem látott, bizarr, 

mágikus jelenség felé tart a hajó, meglehetősen nyugodt és engedelmes – látható, hogy hozzászoktak már 

a különleges dolgokhoz a Zátonyverő fedélzetén. 

 

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

szüksége), akkor ezekre jöhet rá: 

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

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

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

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

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

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

ből minden esetben legfeljebb három hatást fejt ki (3 db 1k6 dobással meghatározható, hogy melye-

ket), egyenként 30-30E-vel 

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

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

 

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

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

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

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

jéből – amennyiben az illetővel szemben a vihar nem fejti ki a hatását. Amíg a hajó a vihar mérföldes köze-

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

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

 

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

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

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

gátat próbál szabni. 

 

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

kezésre álló eszközökkel alámerülhetnek a megadott helyen, hogy megtalálják és felhozzák a szükséges lá-

dákat. A Zátonyverő is bír egyébként néhány, tetoválásokkal merülésre tökéletesen kiképzett matrózzal – 

akik a vihar csapásától szenvedve pillanatnyilag valószínűleg használhatatlanok. 

 

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

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

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

dombnak megfelelő méretű hagymakupola tetején, a tüskés kupolavonalak fogazott felületének fogságá-

ban.  
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MEGPILLANTJÁK AZ ALÁMERÜLT TENGERVÁROST IS 

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

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

hínártengerével, szivacstelepeivel és a környéken cikázó apró halakkal egy víz alatti, tavaszi rétre emlékez-

tet. Viszont rövid szemlélődés után feltűnhet sikeres Érzékelés-próba mellett, hogy a fogak meg-megmoz-

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

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

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

langszájak sokaságát pillanthatják meg, némelyik körül pedig egykori vitorlák megszaggatott rongyait, ha-

jók deszkáit és két egészen jó állapotban lévő roncshajót. 

 

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

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

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

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

hogy néz ki egy elfeledett tengermélyi aquir faj keltetője. 

 

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

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

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

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

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

zia, hogy kitalálják, hogy a karavel elsüllyedése, vagy az azt okozó mágikus vihar valószínűleg az  élelem-

szerzést szolgálja a kamrákban nevelt szörnyetegek számára. 

 

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

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

megtudhatják, ugyanis ezt a keltetőt őrzik is.  

 

Egy perc elteltével két, leginkább kisebbfajta vízi óriásra 

emlékeztető humanoid válik ki a keltető falából és támad 

a karakterekre, amennyiben azok a szív vagy a kamrák 

környékén matatnak. A csapat szerencsétlenségére a lá-

dák egyike épp a szív mellé zuhant és bele is fúródott a 

húsmasszába. A Korcsok semmiféle egyéb eredményt 

nem kívánnak elérni, mint hogy kiűzzék a karaktereket a 

keltetőből – akár a ládákat is hozzájuk vágják, ha úgy tű-

nik, csak akkor takarodnak el; persze alternatíva lehet 

számukra, hogy a karaktereket vágják a ládákhoz. A ka-

rakterek balszerencséjére ezek az őrök kiválóan harcolnak 

a víz alatt. 

 

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

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

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

kezdik a felvonását. A legénység láthatólag profi a hasonló dolgokban és a fedélzetmester is jól érti a dolgát, 

kiválóan hangolja össze a csapatot. 

 

  

Korcsok 

Termet: N (~ 5m) 

Ké 35 Té 85 Vé 135 Sp 1k10+3 (x2) 

Fp 70 Ép 30 SFÉ 3 

Fegyver: szarukés (fegyvertöréssel 1k6 Ép okozható) 

! Víz alatti harc (l. Kiegészítők) 
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EGY YAMM-HAIKANNAL MEGKÜZDVE HAZAINDULHATNAK 

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

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

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

huzamosan, a Zátonyverő ellentétes oldalán emelkedjen a felszínre. 

 

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

értelműen a hajó elpusztítása, a legénység tenger fenekére juttatása. Ép-

pen ezért tart hajóján néhány ballisztát és rengeteg hullát. 

 

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

molunk 5 hullával és egy kísértettel (árny vagy ragályhalál), majd hozzá-

adunk ehhez 2-2 zombit minden tengerész után; összességében várha-

tóan legalább 100-120 zaurakot kapunk. Hozzávesszük a yamm-haikan 

boszorkánymesteri mágiáját, amivel első lépésként örvényt varázsol, még 

a víz alatt, és egyáltalán nem áll rózsásan a játékosok helyzete. 

 

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

csolja a roncshajót és támadásra a zombikat. 

 

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

hez, akkor a zombik ötösével a Kapcsolattal felruházás varázslattal össze 

is lehetnek kötve, így a bestiáriumi Testvérekként tudnak küzdeni, jelen-

tősen javított harcértékekkel. 

 

A második természeti mágiát követően a yamm-haikan nekilát életerőt 

orzó mágiával visszanyerni mágikus hatalmát, vagyis a saját hajójára ci-

bált szerencsétlenek esszenciájából táplálkozva válik újra igen veszedel-

messé. A vihar és az örvény után arra fog koncentrálni, hogy a kapitányt 

és tisztjeit kivégezze, akkor a természet erői elintézik a többit (hacsak a karakterek nem képzett hajósok 

(Hajózás Mf és Tengerjárás Mf minimum). 

 

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

laki besegít a Zátonyverőnek hátszelet kelteni és meglógni, az éppen sikerülhet is. Ebben az esetben azon-

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

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

karavel és teljes rakománya odavész, különösen akkor, ha a karakterek nem mentették meg a maguk ládá-

ját. 

 

  

Yamm-haikan 

Ké 45 Té 90 Vé 120 Cé 35 Sp 1k6 

(x3) 

Fp 45 Ép 25 Mp 110 (20/kör vissza) 

Kül.: bm varázslatok 

 

Zaurak 

Ké 0 Té 10 Vé 40 Sp 1k6 (x1) 

Ép 15 (túlütés) 

 

Árny 

Ké 20 Té 50 Vé 90 Sp 1k10 (x1) 

Ép 30 (mágikus, túlütés) 

Kül.: fény tűzként sebzi (1k6/E) 

 

Ragályhalál 

Ké 15 Té 50 Vé 70 Sp 1k6+kül (x1) 

Ép 18 (mágikus, túlütés) 

Kül.: érintése Vörös Halál (mint 

bm) 

 

Testvérek (akit segítenek) 

Ké +10+2/fő Té és Vé +20+10/fő 

 

Testvérek (akik segítenek) 

Ké -15 Té -25 Vé -25 
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ÁTADÁSKOR AZ EGYIK LÁDA ÁTVÁLTOZIK ÉS RASZIM ÉLETÉRE TÖR 

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

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

mesek átvehessék jutalmukat, a kevésbé érdemesek pedig lepihenhessenek. 

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

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

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

mester odaveszett. 

 

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

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

játékosok és tényleg sikerül meglepned őket. 

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

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

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

dekre térni; most elérkezettnek látta az időt, hogy meglógjon. 

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

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

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

hátsó kijáratán. 

 

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

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

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

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

gendő mágikus erejük arra, hogy komolyabb kárt tegyenek a szörnyben. Egyébként sem akart most bántani 

senkit, csak el akart menekülni. 

 

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

nak elképesztően meggyőző umichvadász szerepet vagy motivációt és/vagy legalább döbbenetet, rájuk ri-

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

itteni Raszim-vagyonon pedig majdcsak megosztoznak valahogy.  

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

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

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

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

a tömlöcben gondolják át, hogy kit akarnak átverni.  

 

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

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

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

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

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

NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK 

A fegyverek harcértékeit, a képzettségek módosítóit a harcértékek nem tartalmazzák. Az egyszerűség végett 

célszerűbb és gyorsabb a számítás, ha Fegyverhasználat (Af) Ké +5 Té +10 Vé +10 Cé +5 módosítókkal, a 

Fegyverhasználat (Mf) pedig Ké +10 Té +20 Vé +20 Cé +15 módosítókkal számoltok, a fegyvertől függetle-

nül. Mágikus fegyver esetén a bónuszokat ezekhez az aránylag kerek értékekhez számolhatjátok hozzá. 

 

Zathan, a Zátonyverő kapitánya 
A kapitány sokat látott tengeri farkas, ifjabb korában toroni pénzen tevékenykedő kalózként kereste a kenyerét, de mára sokat  

szelídült. A negyvenes éveiben járó Zathan mára vörösesbarna pofaszakállat, mackós termetet és kopaszra borotvált, cápákkal 

tetovált fejbőrt növesztett magának. Karjain bronz csuklópántokat visel, öltözéke inkább praktikus, mint hivalkodó, habár pecsét-

gyűrűje nemesi származást sejtet (valójában egy tiadlani nemesúrtól lopta még pályafutása kezdetén; Heraldika Mf illetve tiadlani 

származás / Kultúra (tiadlani) képzettség mellett Af azonosíthatja). Általában kedélyes, vendégszerető természet, kifejezetten jó-

indulatúnak tartják – habár a Zátonyverőt, ahogy az el is várható, bősz eréllyel védelmezi. 

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Antoh; TSz: 8 (harcos/tengeri farkas); Szépség 14 

Ké 33 Té 67 Vé 114 Cé 16 Ép 13 Fp 77 AME 33 (25 statikus, 5 medál) MME 30 (25 statikus)  

Szablya (Mf), Hárítófegyver (Mf), Hajózás (Mf), Hadvezetés (Af), Mászás 60%, Esés 50%, Kötéltánc 50% 

 

Ghorka, a Zátonyverő elsőtisztje 
A ruganyos mozgású khál nőstény kora gyermekkorától hajón nevelkedett, eleinte egy toroni rabszolgabárka fedélzetén, mint a 

legénységet szórakoztató, városról városra hurcolt különlegesség. E sorból Zathan szabadította ki, amiért a khál örökké hálás lesz 

– háláját pedig elsősorban kemény munkával mutatja ki. Vad, temperamentumos asszony, akinek termete és fizikuma veszedelmes 

összhangot alkot jellemével. Habár alapvetően jóindulatú, kitörései miatt ez sokszor háttérbe szorul; a kapitány nem is engedélyezi 

neki fegyverek használatát a fedélzeten. Bő nadrágot visel széles övvel, alkarjain pedig számolatlanul csörögnek a fém karperecek. 

Jellem: Káosz, Élet; Vallás: Antoh (nem jellemző); TSz: 3/7 (tolvaj/harcos); Szépség 10 

Ké 40 Té 76 Vé 124 Cé 22 Ép 14 Fp 76 AME 20 (35 statikus, 5 tetoválás); MME 25 (20 statikus)  

Ökölharc (Mf), Hárítófegyver (Af), Harci láz (Mf) Mászás 80%, Esés 80%, Ugrás 95%, Kötéltánc 115% 

 

Abrallo, a Zátonyverő fedélzetmestere 

A gorviki fedélzetmester kemény szavú, karcos hangú férfi, aki teste egészén hegeket visel; a korbáccsal elsőként a fájdalmasabb 

oldalon találkozott, nem is egyszer. Beszéde kifejezetten műveletlen, rendszeresen sző trágár kifejezéseket, szókapcsolatokat, ta-

pintatlan mondásokat a mondataiba, apró, kerek fejét ilyenkor a szokottnál is jobban uralja sunyi, kegyetlen tekintete. A kap itány-

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

korbáccsal gyorsan rendre tudja utasítani a duhajkodókat. 

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

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

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

 

Hiria, a Hajóanya, Antoh papnője a Zátonyverő fedélzetén 

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

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

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

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

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

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

igénytelenséget sugall, mégis megnyerő. 

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

effektív Ké, Té, Cé 0 (nem támad); Vé 140 Ép 7 Fp 75 Pszi 75 Mp 153 

 

  



 
72 

 

Riliane, a Kékliliom Hajósának egyik felesége, bárd 
A megnyerő küllemű Riliane kifejezetten a hajóúthoz öltözött. Kendőkkel egészíti ki kalózos megjelenését, fülbevalót, bő inge t, 

mellényt, szűk nadrágot vett fel. Élénk, zöld szemeiben épp olyan könnyű elveszni, mint a búgó hangon elmesélt történeteiben. 

Alapvetően vidám, de a történeteinek jelentős része mégis szomorkás,, mindegyikben ott bujkál az elveszettség, magányosság – és 

ezt a gyakori alkalmi kapcsolatai sem enyhítik. Lant helyett a (toronszerte) népszerű kyr hangszeren, samballán játszik, holott 

vörös hajáról azonnal látni, hogy semmi köze a szörnybirodalomhoz. 

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Antoh-Arel-Ellana; szint 9 (bárd); Szépség 16 

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

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

szés 60% 

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

 

Tréfamester, goblin boszorkánymester 
Riliane társaságának mágiatudora állandósult nevét még törzsi portyákon szerezte süldő korában, amikor tehetsége a mágia irá-

nyában először megmutatkozott. Rengeteg viszontagság és árulás vezetett ahhoz, hogy az apró, narancsszín bőrű, savószemű, te-

tovált testű jószág mostanra valódi hatalommal rendelkező tréfamester lehessen. Vigyori, iszákos kalandozó, aki elmondása szerint 

nem retten meg semmitől, különösen, ha felhörpint egy adagot a bátorság italából. Nem kedveli a hatalmas, pusztító mágiákat, 

inkább tréfálkozásra használja az erejét és kisebb erejű rontásokkal, vil lámokkal dobálózik. 

Jellem: Káosz; Vallás: nem jellemző; szint 7 (boszorkánymester); Szépség: 8 

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

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

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

 

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

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

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

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

megnyugszik és elviharzik. 

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

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

Különleges támadás: érintésével 1k6 max Fp sebet okoz, ami fáradtság, levertség formájában jelentkezik  

 

 

 

(Haralk címere, Magyar Gergely munkája) 
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HARALK 

Magyar Gergely térképe 
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HAJÓK 

A ZÁTONYVERŐ 
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1. Főfedélzet 

Az előbástya és a tatbástya fogja közre a széles területet. A főárboc innen emelkedik, lépcsősor és egy akna szolgáltatnak le járatot 

az alsó szintekre. Háborúban 3-3 kővetőt helyeznek el itt a két oldalon, ebből most 1-1 található itt.  

 

2. Utasok kabinjai 

Hat kisebb kabin, ami szűkös alvási lehetőséget biztosít a fizető utasoknak, vagy azok hiányában, az alacsonyabb rangú tiszte knek. 

 

3. Folyosó 

 

4. Kapitányi kabin 

A legnagyobb kabin szolgál a kaptány szállásául, de a nagy asztalnak és székeknek köszönhetően alkalmas az étkezések és megbe-

szélések lebonyolítására is. Ezen kívül egy ágy, íróasztal és egy szekrény található itt.  

  

5. Legénységi szállás 

A kis méretek ellenére ez a terület tucatnál is több függőágynak és alvózsáknak ad helyet. Mivel a legénység váltásban alszik, a 

szállás mintegy ötven fő elszállásolására alkalmas. 

 

6. Orr 

Elsősorban tárolásra használt nyílt terület. 

 

7. Orrbástya 

Elsősorban katonai-védelmi célokat szolgáló felépítmény, ami a csáklyázást is sokkal nehezebbé teszi. Az előárboc is ide van rög-

zítve. 

 

8. Fedélköz 

A tatbástya belső, felső szintje. A főfedélzetről egy kisebb lépcsősor vezet ide, innen pedig tovább a bástyafedélzetre. A tatárboc 

innen emelkedik elő. 

 

9. Vitorlamester kabinja 

Az út megtervezéséért és az irányzék megállapításáért felelős személy kabinja, mivel innen a legjobb a kilátás, leszámítva a 

vitorlázatot vagy az árbockosarat. Sokban hasonlít a kapitányi kabinra, kivéve a jókora asztalt és számos széket – ez a helyiség csak 

egy embert szolgál ki. 

 

10. Bástyafedélzet 

A kormánymű és a farárboc található itt, egyébként ez a fedélzet szolgál a hajó megjelölésére szolgáló cégérek, festések elhe lyezé-

sére is. Az éjszakai munka megkönnyítésére itt helyezik el a lámpásokat is. 

 

11. Harcfedélzet 

A főfedélzet alatt található ez a szint, amelyet háborús időben mindkét oldalon 6-6 ballisztával, a far felé pedig tűzköpővel vagy 

további ballisztákkal szerelnek fel, bár jelenleg inkább kiegészítő raktérként szolgál, remélhetőleg az Arundel asszonya rakománya 

számára. 

 

12. Szivattyú 

A túlélést jelentheti egy kevésbé sikeres tengeri ütközetet követően; a kemény munkával működtethető kézi szivattyú egyik csöve 

a hajó mélyébe vezet, a vizet pedig onnan lehet kipumpálni a hajó oldalán kivezető másik csövön keresztül. 

 

13. Ellátmány-fedélzet 

Ez a terület szolgál a legénység igényét kiszolgáló különféle felszerelések és ellátmány, nyers étel-alapanyagok és a fegyverzet 

lövedékeinek tárolására. Hordók és dobozok tucatjai zsúfolják a fedélzetet. Egy kisebb helyiség elkeríthető és lezárható a hajó 

orrában, ahol a hajó pénztárát tartják egy kincses ládában (szintén lezárva), míg egy másik, nagyobb, a hajó farában fogdakén t 

funkcionál. 

 

14. Alsófedélzet 

A legtöbb árbocot itt rögzítik jókora felépítmények, ide fut le a szivattyú csöve és itt található a ballaszt a hajó súlyozására, továbbá 

a vitorlák, kötelek, falécek és más, a hajó működését szavatoló eszközök, beleértve a fejszéket, baltákat és varró felszerelé st is. 
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A YAMM-HAIKAN HAJÓJA (KERESZTSZÉL) 

 

 
 

1. Tatbástya 

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

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

-75) rengeteg vaskos, moszatos kötél és pajzsként szolgáló deszkarészek emelkednek végig a peremén.  

 

2. Főfedélzet 

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

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

 

3-4. Magánszállás 

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

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

és bőrremekek, amulettek, kegyetlen motívumokat tartalmazó tekercsek stb. Kellően elhajlott gyűjtők számára rengeteget érhet-

nek. 

 

5. Kapitányi kabin 

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

és négy szék várja azokat, akik elég elvetemültek, hogy a tengeri kísértettel tárgyaljanak vagy elég szerencsétlenek, hogy a szolgá-

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

nőről. 

 

6. Legénységi szállás 

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

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

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

kincseit). 

 

7. Raktér 

A rég elrohadt rakomány helyén most csak moszatok és más tengeri növények és nyálkák jelentik a rakományt.  



 
77 

 

4. RÉSZ 

 

ÁTKOS ASSZONYOK 
 

 

 

 

HELYSZÍNEK 

 

Tuggar-szigetek, Tiadlan 

Velarian-tenger 

 

 

IDŐPONT 

 

P.sz. 3711 
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A CIKLUS MOSTANI, NEGYEDIK RÉSZÉRŐL 

A ciklus negyedik része az Ismeretlen vizeken közvetlen folytatásának tekinthető, lekerekítve a történetet. 

Az alakváltó Aligar és a mellette oly gyakran mutatkozó dzsenn kalmár, Raszim személyén kívül a korábban 

megismert Hajós-feleségek feltűnése fűzi össze a történetet a korábbi részekkel, így újra találkozhatunk 

 Rilianeval, az elhagyott északi bárdlánnyal (Alakváltók, Ismeretlen vizeken), 

 Welisareval, egy riegoy-i kereskedőfamília rászedett sarjával 

(Fogolyfeleségek) és 

 Lalassuval, egy gyíkmágus kincséért átvert snil matrónával 

(Fogolyfeleségek 

A történet pedig Aligaron keresztül Ynev egyik kevéssé ismert területét, a Tuggar-szigeteket is bemutatja… 

A KALAND 

A karakterek három lehetséges úton kerülnek a Tuggar-szigetekre, de mindenképp Aligar nyomában: 

Riliane, az erigowi bárdfeleség kíséreteként, Lalassu, a snil matróna harcosai mellett vagy Raszim, a dzsenn 

kalmárpap felkérésére. 

A sors és a mesélő szeszélyénél fogva egy-két megmérettetést követően idővel Seikben, méghozzá annak 

jobbik fogadójában találják magukat, ahol csak úgy tudnak további információhoz vagy bármiféle segítség-

hez folyamodni, ha kisegítik legalább az egyik törzsvendéget egy kisebb szívességgel.  

Amint ezt sikerre viszik és valószínű közben tengelyt akasztanak legalább egy másik tényezővel, kalózkapi-

tánnyal, előkelővel vagy hasonlóval, azt is megtudják, hogy Aligar már egy ideje egy Oriana nevezetű bo-

szorkány fogságában van, akit az utóbbi időben vagy egy tucat kalózkapitány szolgál. A mellékküldetések 

során begyűjtött szívességek és kapcsolatok révén a kalandozók számára több lehetséges útvonal is kínál-

kozik a boszorkánypagoda eléréséhez. 

A boszorkány tornya külön kis szigeten emelkedik, a környék tele van kalózokkal és másféle 

veszedelmekkel. A pagodában kiszabadíthatják Aligart és azokat, akik esetleg a történet folyamán szintén 

ide kerültek. Az alakváltót Oriana egy sós kút mélyére vetette és mérgeskígyókkal őrzi.  

A történet végén azonban egy igazán komoly veszedelemmel kell szembenézniük: az Aligart maguknak 

akaró asszonyok mindegyike számít rá, hogy az umich velük megy majd haza. Aligar döntése ugyan a 

mesélőre van bízva, de azt a kalandozóknak kell elfogadtatni a többi választottal...  
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A KALAND FELÉPÍTÉSE 

A kalandmodul végleges kialakítását egy igényfelmérő kérdőív kitöltetése előzte meg, melyből kiderült, 

hogy egyes emberek keveslik, míg mások sokallják a korábbi kalandokban lévő harcot. Éppen ezért a lezáró 

kalandmodul már eseményblokkokból építkezik, egy-egy helyzetre, szituációra több különböző lehetőséget 

kínálva. A központi elem és a végső cél tulajdonképpen ugyanaz, de könnyen meglehet, hogy néhány NJK-

tól eltekintve két csapat két teljesen más történetet játszhat így le. 

Jelen dokumentum tehát tökéletesen kész arra, hogy teljes mértékben kielégítse a szinte folyamatos, öl-

döklő küzdelemre (mondhatjuk, hogy klasszikus hack-and-slash kalandra?) vágyó játékosok és a beszélge-

tések sorozatára, társasági események sorára építkező modulra vágyók  igényeit is. 

Mivel a játékosok a jelentkezés során megadják, hogy milyen jellegű történetet szeretnének kapni, az egyes 

mesélők előre felkészülhetnek a megfelelő építőkockákból. 

AZ ÉPÍTŐBLOKKOKRÓL, MESÉLŐKNEK 

Minden egyes blokk rendelkezik egy címmel az azonosítás végett, leírása pedig tartalmazza az adott blokk 

jellegét (társasági, harci, kalandozós, misztikus), relatív nehézségét (könnyű, átlagos, nehéz), hangulatát, 

felvezetését és következményeit az elkövetkező eseményekre. 

Mivel szinte minden egyes blokk hozzájárul a végleges történet kialakulásához, egy rövid összefoglaló ta-

lálható arról is, hogy mi történik, ha a játékosok nem találkoznak az adott blokkal és annak eseményei a 

háttérben játszódnak le. 

A TÖRTÉNET ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

Az építőblokkoknak köszönhetően megeshet, hogy minden egyes lejátszott történet más és más lesz. Né-

hány szabályt azonban a mesélőnek be kell tartania, hogy megtartsa a játékosok csapatainak összhangját.  

A mesélők összesen 4-6 építőelemet választanak ki, amiből a kaland az ő csapatuk számára összeáll. Az 

alábbi 3 elemtípusból lehet válogatni: bemesélés és eljutás, mellékküldetés, végkifejlet. Ezek, kiegészülve 

a központi kihívás blokkal együttesen alkotják a történetet. 

Mindegyik blokktípusból legalább egyet fel kell használni, de a mellékküldetésekből többet is be lehet 

építeni a történetbe, ha a játékosok gyorsan haladnak vagy úgy látod, inkább ahhoz van kedvük az Aligar-

sztori helyett. 

Mindegyik blokk rendelkezik egy nehézséggel; ezekkel kapcsolatos elvárás, hogy a 3 szabad blokkból leg-

alább 1 nehéz legyen (l. nehézség) – a többi a mesélőre van bízva. A blokkok nehézsége a saját kategóriá-

jában jelentkező nehézséget mutatja, tehát egy társasági kaland könnyű a szociális karaktereknek, de való-

színű kínszenvedést jelent a harcias csapatok számára. 

Azt javasoljuk, hogy ha választott karakterekkel indulnak a játékosok, mivel ezek alapvetően erősebbek 

azoknál, mint amit maguknak alkotnak, több nehéz elem is helyet kaphat a történetben. Ha azonban ma-

guknak alkotnak karaktert és a szervezéskönnyítésért járó tápokat sem tudták begyűjteni (vagyis 7 tápból 

alkottak karaktert), akkor pedig inkább 2-3 könnyű elemet válassz az 1 nehéz mellé... 
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HÁTTÉR 

A Tuggar-szigetek a Hármas Királyság fennállása óta mostoha otthona a tiadlani száműzötteknek. Gyilko-

sok, hazaárulók, haramiák laknak szerte a szigeteken tornyoknak nevezett kőhalmokban és városoknak ne-

vezett nyomorult falucskákban. Sokan vélik úgy, hogy a szigetek lakossága kiváló emberanyaga a toroni 

ügynökök mesterkedésének, akik egyre újabb háborúságaik sikerét igyekeznek szavatolni Tiadlan elzárásá-

val, politikai-gazdasági megbénításával. 

Ha Tiadlan északi partvidékének városaiban toroni kémeket lepleznek le, az ervek elsőként arra gyanak-

szanak, hogy ellenségeik a Tuggar-szigetekről hajóztak be valahogyan. Sokan próbálkoztak már vele, de 

végleges megoldást eddig senki nem talált erre a problémára, ami a 14. Zászlóháborúban kevés híján vég-

zetes következményekkel járt. 3692-ben az észak-tiadlani városokat épp akkor bénította meg néhány toroni 

szabotőr, amikor a keleti barbárok lerohanták Ilanort, így a Dorcha harcosai a legkritikusabb pillanatokban 

nem tudtak megfelelő segítséget nyújtani Szépmező lovasainak. 

Akik Toronban régóta foglalkoznak nagypolitikával, tudják, hogy a Tiadlan elleni lázítás előkészítése eny-

nyire azért nem egyszerű, mégis akadnak néhányan az ifjabbak közül, akik figyelmen kívül hagyják az inté-

seket és hazai politikai siker reményében a lázadók szigetére utaznak, ám téves következtetéseikért legtöbb-

ször napokon belül az életükkel lakolnak. A tuggariak hajlandóak (voltak) ugyan elárulni saját uraikat, de 

az országukat soha nem játszanák Tharr birodalmának vagy szolgálóinak kezébe.  

De vannak a szigetnek olyan lakói, akár őslakosoknak is nevezhetnénk őket, akik már talán évezredek óta 

rejtőznek az elfelejtett barlangok mélyén és alig várják az egyre újabb száműzötteket – elvégre velük táp-

lálkoznak. A szigetek elhagyatott romjait umichok lakják, akiknek az itt töltött hosszú idő alatt az az egész-

ségtelen szokása alakult ki, hogy alapvetően jól elvannak egymás társaságában és közösen vadásznak. 

Mégsem jelent minden tuggari umich halálos csapdát az őket megtalálók számára; néhányuk egészen más-

fajta veszedelmeket tartogat. Aligar ezek közé tartozik, aki, maga sem emlékszik már, hogyan, de levetkezte 

a fajtájára jellemző kegyetlen vérszomjat és a sorsát más vizekre kormányozva elhatározta távozását. Mind-

ezt jelentősen megkönnyítette a többieket jócskán felülmúló alakváltó képessége, melynek segítségével hu-

manoid alakot is képessé vált ölteni. 

A különc alakváltó képességeire mi sem jellemző jobban, mint hogy mindezért sikerrel csábított el egy közel 

kétszáz éves boszorkányt anélkül, hogy ő maga annak béklyójába került volna, majd annak toroni kapcso-

latait kihasználva elszökött a Kékliliom áramlattal, a szigeteket északról melegítő tengeri áramlattal. Innen 

Aligar közismertebb neve: a Kékliliom Hajósa. 

Sajnos a szökése nem volt következmények nélkül. Oriana, a faképnél hagyott boszorkány búcsúajándék-

ként szörnyű átkot szórt Aligarra, minek eredményeként az alakváltó a következő másfél évtizedet asszony-

tól asszonyig sodródva töltötte. Paphoz nem nagyon fordulhatott átkával, emberek álcáját viselő umich lé-

vén ugyanis attól tartott, netán még nagyobb bajba sodorja magát, mint amilyenben kezdte. S habár szinte 

bármely nő mellett megtalálta a szerelmet, sőt, olykor még a boldogságot és a jegyességet is, soha egyik 

mellett sem találhatott békét. 
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KÖZVETLEN ELŐZMÉNY 

Aligar idővel úgy határozott, hogy visszatér a szigetre és rendezi kapcsolatát Orianával, bármibe is kerüljön, 

az átok mellett ugyanis semmi értelmét nem látja a szabadságának. A boszorkány az elmúlt évtizedben 

szoros kapcsolatot létesített néhány kalózkapitánnyal mindazokon a vizeken, amerre Aligar a jelenlétével 

felkavarta az iszapot, így az ő ténykedésére már senki nem figyelt fel. 

Oriana épp akkor látta elérkezettnek az időt, hogy kihasználja a kapitányokkal kötött kapcsolatait és a szi-

getek mellé hívja őket, amikor Aligar a fejébe vette, hogy felkeresi őt. A szigetre érkező Aligart így egy-két 

napon belül elfogták a tengeri martalócok és átadták Orianának, aki rettenetes börtönébe zárta a Kékliliom 

Hajósát, nem sejtve, hogy az umich fogvatartásával nem csak elodázni nem sikerült a gondjait, de még 

újabbakat is a nyakába vehet… 

BEMESÉLÉSI BLOKKOK 

A bemesélési blokkok nem csak a karakterek szigetre jutásának miértjét és módját tárgyalják, de meghatá-

rozzák az első kihívást/konfliktust is, amiben a csapatnak része lesz. A bemeséli blokkra nem praktikus 1,5-

2 óránál többet szánni, mert elveszi az időt a tényleges feladathoz kapcsolódó elemektől. 

Aligar nyomát fogságba esésekor hárman követték, egytől egyig felemás kapcsolatban az alakváltóval, akik 

mind a a kalandmodul első mozzanataként érkeznek a szigetre. A karakterek ezek egyikét kísérik vagy va-

lamelyikük zsoldjában szolgálnak, vagyis a kezdés minden esetben egy hajón éri hőseinket.  
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RILIANE UTAZÁSA 

Jelleg: társasági 

Relatív nehézség: könnyű 

Hangulat: könnyed szerencsejáték, egy kis alku-

dozás és ismerkedés az egyetlen tuggari várossal 

Riliane a Kékliliom Hajósának talán legnaivabb felesége, aki meg van róla győződve, hogy a kettejük 

történetének végén csakis az örök boldogság várhat rá. Miután Aligar úton Dél felé megismerte, kihasz-

nálta, elvette és eldobta, még mindig csak annyit lát az egészből, hogy a férfi, aki szerette őt, valamiért 

elment mellőle. Az elmúlt időben többször is majdnem utolérte az umichot, most pedig elérkezett az ideje, 

hogy tényleg újra találkozhasson vele. Ehhez megtalálta maga mellé a karaktereket, mert tudja, hogy a 

Tuggar-szigetek bizony veszedelmes hely. 

A karakterek a SZEMÉRMES VIRÁGKÖTŐ nevezetű hajón utaznak Ottenby felől Seik irányába és az iburn 

fedélközében kockáznak a hajó néhány prominens alakjával. A játékban a legénységből a nagyhangú, cit-

romillatú Ceion kapitány és egy tolvaj kinézetű, patkányképű fickó, Féreg Dar vesznek részt; rajtuk 

kívül játszik a bárd Riliane, a goblin Tréfamester és a vállalkozó szellemű karakterek. A játék a HAJÓS-

KAPITÁNY nevet viseli, leírása a függelékben. Érdemes játszatni a karaktereket egy kicsit, ténylegesen meg-

határozott dobásokkal. A patkányképű csalni próbál, füleljék le, a kapitány és Tréfamester pedig félúton 

kiszállnak a menetből. 

Játék közben Riliane felkéri őket, hogy meséljék el egy korábbi kalandjukat; erre kifejezetten szólítsuk fel 

a játékost, ez jelenti ugyanis számukra az egyik alapvető kihívást ebben a bemesélésben! Később azt tapasz-

talhatják majd, hogy az itt elmondott történet alapján ítélik meg őket Seikben érkezésük másnapjától fogva 

– a hírek és történetek gyorsan terjednek. Egy jó történettel a tudtukon kívül is begyűjthetnek kedvezmé-

nyeket és szívességeket, egy kegyetlen krónikával viszont csak mogorva képet, a papok bizalmatlanságát és 

fürkész tekinteteket nyernek. 

Az érkezés előtt mintegy mérfölddel kiszúrnak a fedélzeten egy különös hajót, ami egyáltalán nem való 

tiadlani vizekre. A kapitány legkésőbb ilyenkor berekeszti a kockajátékot. Az idegen vitorlásról Hajózás Mf 

vagy délvidéki származás és Hajózás Af mellett tudható, hogy ez a hajó egy gorviki brigg, fedélzetén sze-

dett-vedett, olajos bőrű dzsadokkal. A Legendaismeret Mf képzettség valamely délvidéki Helyismeret és 

Kultúra képzettségekkel párosítva azt is felfedi a játékosok előtt, hogy ez a brigg a TÜSKERÁJA, ami az 

elmúlt évtizedben Uludzs Ali, egy dzsad-gorviki félvér kapitánysága alatt vadászta a déli tengereket, mie-

lőtt alig egy évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt volna. Ha van messzelátójuk, vagy elkérik azt Rilianétől, a 

fedélzeten megpillanthatják a torzonborz, féllábú kapitányt is. Úgy tűnik, a Tüskerája nagy sietségben van, 

ügyet sem vet a karakterekre. 

Valójában a kalóz is kikémleli az érkező Szemérmes virágkötőt és úgy találta, túl kicsi a hajó és túl sok 

rajta a különlegesség (a kalandozók), semmint hogy megérné a támadást, így visszaindul a rejtekhelyére. 

Seikbe érkezve a bárdlány meghívja őket a NASTAR KÖPENYÉBE, Seik jobbik fogadójába, hogy lepihenhes-

senek, amíg ő körülkérdez Aligar után. Sikerrel fel is hajt egy Lauwa nevezetű Ville-papnőt, aki állítása 

szerint elég sokat tud Aligarról, de csak akkor segít bármiben is, ha Riliane vállalja, hogy segít egy barátjá-

nak ( A bor és a kardművész). 

Karakterek nélkül: Riliane állandó csatlósával, Tréfamesterrel és néhány tiadlani kardmesterrel indul 

Seikbe egy tiadlani halászbárkán, de kíséretével együtt megérkezésük előtt Uludzs Ali fogságába esik. 

Tréfamester elmenekül és Hattehan gróf udvari bolondjává avanzsál. ( Az udvari bolond) 
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LALASSU CSATÁJA 

Jelleg: harci 

Relatív nehézség: átlagos 

Hangulat: nagyobb volumenű harci jelenet több, 

viszonylag gyenge képességű ellenfél ellen 

Lalassu a snilek népének szülötte, többtucatnyi tojás anyja, akinek ereiben gyíkmágusok vére csörgede-

zik. A Kékliliom Hajósának első felesége azok közül, akik üldözik – neki viszont nincsenek illúziói. Aligar 

álcát viselve átverte őt és egész népét, hogy társai kifoszthassák felmenőinek piramisát és meglépjenek a 

kincsekkel és a snil azóta is keresi az umichot, Raszimot és az öt ládányi kincset, amit elloptak tőle, de 

most úgy látszik, végre a nyomára bukkant mindennek. 

Ha ezt a bemesélést választod, a karakterek már a kaland kezdetét megelőzően egy jó fél hónappal már 

Lalassu szolgálatába kerültek. A matróna minden közösen töltött nap után fejenként 1 ezüstöt és bármiféle 

zsákmányból egy gyíklényre eső részt ígért a karaktereknek, hogy azok valamelyik északi csapszéktől fogva 

tartsanak a snilekkel és képviseljék Lalassut a finnyásabb emberek előtt. 

A történet kezdetén egy jókora bárkán, a HASAS RAMAGAR fedélzetén hajóznak a Velerian-tengeren, az 

esős-ködös időben is látszik már a Cápaszirt Sogron-templomának romjain égő néhány őrtűz, jelezve, hogy 

a helyet lakják. Lalassu ezt a területet szemelte ki magának táborhelyül, ahonnan kényelmesen felderíthetik 

a szigeteket, Aligar után kutatva. Sajnos a szirt lakói, nevezetesen egy igazságszolgáltatás elől elmenekült 

tiadlani haramiabanda, nem szívesen adná át a helyét, vagyis egyértelmű, hogy harcra kerül a sor. A temp-

lomrom ezzel a hajóval nem megközelíthető, de ez nem is zavarja a kiválóan úszó gyíklényeket – a karakte-

rek, ha akarnak, csónakban is kievezhetnek a partra, de akár úszhatnak is. 

A partraszállást hirtelen feltámadó szél nehezíti, a hullámok megdobják a csónakot és egy nagyobb zátony 

felé csapják. Az egyensúly megőrzéséhez Kötéltánc-próbára van szükség (ülő karaktereknek +40%, fekvők-

nek +65%), a próbát elrontóknak pedig Esés-próbát kell tenniük. Ha ez sem sikeres, k6 Fp veszteség után 

egy újabb próbára, ezúttal Mászásra van szükség, melynek rontása esetén még a vízbe is beesnek. A csó-

nakkal való manőverezéshez Hajózás Af vagy egy Halászat Af is elég, no meg esetünkben egy sikeres Erő- 

vagy Ügyesség-próba annyi levonással, ahányan a csónakban ülnek az evezősön kívül. Ha a szél győz és a 

csónak zátonyra fut, pontosan 10 kör távolság vár még rájuk a partra evickélésig. 

A Sogron-templomot a 14 gyíklény és Lalassu támadása ellen 21+2k10 

martalóc próbálja védelmezni, amiben három shadoni páncéltörő jellegű 

nyílpuska is a segítségükre van – lásd a melléklet térképét a helyszín 

megismeréséhez. A zegzugos, sziklás terep és a falromok kiváló fedezéket 

biztosítanak bárkinek, akik hajlandók a felére csökkenteni sebességüket 

(+20 célzófegyverek ellen), de szabad terepen egyébként sem érdemes a 

célzófegyverektől tartani: a szél és az eső együtt +50 Vé-t biztosít min-

denkinek ezekkel az eszközökkel szemben. 

Ha a védők száma 14 alá csökken, a martalócok menekülőre fogják és csónakjaik felé igyekszenek. A gyík-

lények a karakterek segítsége nélkül is bekerítik a menekülőket, a harc pedig véget ér. Az öröm azonban 

nem tart soká: egy felderítő hamarosan meghozza a hírt, hogy a hajójuk elsüllyedt a hirtelen viharban és 

vele együtt a hajótemetőbe került a snileket melegen (és így aktívan) tartó mágikus eszköz, a tűzkő is.  ( 

A tűzkő) 

Karakterek nélkül: Lalassu egy fészekaljnyi gyíklénnyel érkezik a Cápaszirtre, de a hajója a hajótemető 

közelében megsérül és így tűzkő nélkül kénytelenek menni. A templomot a karakterek nélkül is beveszik 

és ott tábort állítanak fel.  

Martalócok 

Ké 29 Té 56 Vé 107 Cé 14 Sp 1k6+1 

Fp 25 Ép 8 SFÉ 1 (kivert) ME 3/3 

 

Gyíklények 

Ké 25 Té 60 Vé 100 Sp 1k6+2 (x1) 

Fp 55 Ép 15 SFÉ 2 (pikkely) ME 

22/22 
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RASZIM TÉRKAPUJA 

Jelleg: kalandozós-harci 

Relatív nehézség: nehéz 

Hangulat: könnyed térkapus utazás, ami hirtelen 

életveszélyessé változik 

Aligar rengeteget köszönhet Raszimnak, a dzsenn Dzsah-papnak, sajnos azonban a Kékliliom Hajósa 

nem az a hálálkodó fajta, mi több, most is lelépett a kalmár vagyonának egy kisebb részével, nevezetesen 

azzal a két ládával, ami a gyíklényekhez köti mindkettejüket. Raszim viszont számított valami ilyesmire, 

ezért még előzőleg elkészíttetett egy Fürkészt, ami Aligarhoz vezetheti, majd kalandozókat bérelt, elké-

szíttetett néhány varázstekercset és az alakváltó nyomába eredt… 

Ha ezt a bemesélést választod, a karakterek Raszim szolgálatába kerültek néhány nappal ezelőtt. Megál-

lapodtak abban, hogy a karakterek fejenként annyi százalékot kapnak a visszaszerzett ládák egyikének 

(Raszim választja) tartalmából, amennyi a Szépségük tíz feletti részének átlaga, de legalább fejenként 

(Szépség) számú tiadlani aranykoronát, ha esetleg nem tudnak egyet sem tudnának megtalálni. A dzsenn 

mindezt hosszas alkudozás után engedi csak meg, tehát erősítsük meg benne a játékosokat, hogy igen, al-

kudtak és ez egy nagyon is jó üzlet, mivel Raszim szerint a legértéktelenebb láda is legalább 300 arany 

értékben tartalmaz csecsebecséket. 

A kaland Raszim saját, speciális igények szerint átalakított karavelláján, az ÉRMEMÉRŐN kezdődik, ami a 

Sinemosi Liga egy kisebb szigete mellett vet horgonyt. A sekély homokpad felé Raszim a karavella 

elsőtisztjének, Alastornak a társaságában indul el. A csónakba három tengerésszel és a karakterekkel 

együtt kászálódnak be, ám még azelőtt, hogy a szigetre érnének, egy kisebb, Mágikus aura varázsjellel ellá-

tott sziklához eveznek a csendes vízen. 

A sziklát megérintve Raszim elmormol egy rövid imát Dzsahhoz, int a karaktereknek, hogy készüljenek, 

majd felolvassa az egyik nemrégiben szerzett varázstekercsét, megnyitva ezzel egy térkaput. Mágiaismeret 

Af képzettséggel kiolvasható a varázsigékből, hogy ez egy Zóna varázsjel mellé nyitott Térkapu, ami csak az 

alapvető 3 percig lesz életben. Raszim csak akkor tart a csapattal, ha nincs velük pap vagy legalább egy 

karakter, aki rendelkezik infralátással – ez persze csak a KM játék feletti döntése, nem Raszim indoklása… 

A kapu másik oldalán a Tuggar-szigetek környéki tenger egy kisebb vihara fogadja a karaktereket. A Tuggar-

szigeteket övező térmágikus anomália egyenesen a tengerbe vezeti a szerencsétleneket, méghozzá a parttól 

pontosan (csapatlétszám)k10+106 lábra térítette el. A Lalassu csatája blokkban leírtak szerint érdemes 

alkalmazni a hideg víz és a vihar szabályait. Ha a karakterek nem intézik másként, két tengerész a vihar 

martalékává válik. 

A partra kecmergő csapatot egy térdig vízzel elárasztott, keskeny sziklahasadékba vezeti a Fürkész. A hasa-

dék felülről csak úgy 10-15 lépésig nyitott felül, utána sötét van, így érdemes valamilyen világosságot gyúj-

tani; Alastor rendelkezik egy vízhatlan iszákban két fáklyával (ezek 5 láb sugarú kört világítanak meg). A 

víznek köszönhetően a karakterek effektív Gyorsasága és Ügyessége ¾-re csökken. Ha nem szárítkoznak 

meg, Egészség-próbát kell dobniuk a hideg ellen, másképp megfáznak (gyors lefolyású, 3. szintű, legalább 

enyhe lefolyású, legfeljebb válságos Betegség). 

A hasadék végén egy nagyobb barlangban különös fénnyel derengő faragványromokra és néhány nagyobb 

ládára bukkannak. Ezek közül az egyik Raszim ládája, igaz, üresen; a barlang ezen kívül is tartogat kelle-

metlen meglepetéseket. A barlang egy durván 12x25-ös félbehasított deltoid alakot vesz fel (lásd a Függe-

léket), vagyis a két fáklya önmagában elégtelen a teljes megvilágításhoz – a kijárat a bevezető vájat ellenté-

tes oldalán vezet felfelé vékony lépcsőként, észrevételéhez Érzékelés-próbára van szükség (fáklyafény nél-

kül -5 levonással, egyébként -2-vel). 
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A romokról Építészet Af elárulja, hogy káoszkoriak és feltehetően dawai eredetűek, míg Mf mellett azt is ki 

lehet tudni róluk, hogy valószínűleg valamiféle rituális helyiség díszítését szolgálhatták. A maradványok 

között néhány szobortöredék, frízek, oszlopfők és hasonlók maradtak meg. Mindezt néhány korábbi tuggari 

kalóz kincse egészíti ki, összesen 2k100+50 ezüstpénz, 1k100  arany és 2k100 arany értékű ékszer és hasz-

nálati tárgy (ezüsttányérok, kupák stb.). Emberi, állati maradványok nincsenek, halak, angolnák sem. Ma-

guk a fénylő szobrok is egész értékesek lehetnek a műgyűjtők számára, ha valahogy ki tudják vinni.  

Egy kisebb rejtekrekeszben (Titkosajtó-keresés -30%) egy lezárt, gyengén mágikus, lepecsételt láda is várja 

a karaktereket; Értékbecslés Mf vagy Kultúra (erv) Mf elárulja, hogy a pecsét legalább 5 generációval ez-

előtti. A ládában haonwelli pezsgő várja a fogyasztást, íze legendás, értéke butéliánként 4-10 arany (1k6 

sértetlen butélia van benne). Ennek a ládának az egyik mellékküldetésben lehet jelentősége ( A bor és 

a kardművész). 

A belépőket más meglepetés is fogadja: minden két-három résztve-

vőre jut egy umich (legalább ketten vannak). A hatodkori alakváltók a 

romok egy részének és falfaragványnak álcázzák magukat, az infralátás 

és a Szent fény színe viszont azonnal leleplezi őket. Máskülönben észre-

vételükhöz Érzékelés-próba kell -4-8 közötti levonással (a körülmények-

től függően). Az umichok egyike a bejárat felett bújik meg (így 2 körön 

belül el tudja állni a kijáratot karjaival), a másik a kijáratot őrzi, a többiek 

valahol félúton helyezkednek el. 

A harc során az alakváltók tökéletesen kihasználják a körülmények adottságait, lerántják a karaktereket a 

vízbe, kioltják a fáklyákat, lámpásokat, többen támadnak ugyanarra, ha sikerült valakit megragadniuk – 

nagyon ravasz és veszedelmes ellenfelek. 

A kifelé vezető régi kőlépcső csúszik a lefelé csorgó (eső)víztől, de egy egyszerű Mászás-próba +30%-kal 

elkerülhetővé teszi az elesést (ha odalent esetleg vannak még umichok, akkor nyugodtan visszacsúszhat a 

szerencsétlen közéjük). A kőlépcső olyan szűk, hogy az umichok nem tudják bepréselni magukat ide.  

Egyébként, ha valahogy szóra bírják az umichokat ahelyett, hogy felzabáltatnák magukat velük, úgy az alak-

váltók hajlandók elárulni, hogy három hete járt itt a fickó, akire illett Aligar leírása. Persze, hogy nem bán-

tották, hisz közülük való, sőt, a szigetről származik és ismerik is, Aligarchass-estur volt a neve régebben és 

az egyik legtehetségesebb volt az összes umich közül. Ő hagyta itt a ládát, de ahhoz nem nyúltak hozzá.  

Odakint egy kisebb magaslaton, egy ingókőtől (Darukő) nem messze találják magukat, ahol Ville egy pap-

nője, Lauwa épp akkor mutat be áldozatot a viharban. A papnő segít nekik akár gyógyítással, akár útba-

igazítással Seik felé. Ő is épp oda tart, hogy kicsit felmelegedjen és esetleg megigyon valamit. Magával in-

vitálja a karaktereket is a NASTAR KÖPENYÉBE, Seik legjobb fogadójába. ( bármelyik) 

Karakterek nélkül: Raszim csónakkal érkezik a szigetre tucatnyi matróz társaságában, akik közül a leg-

többen meghalnak az umichokkal való küzdelemben. A többiek Lalassu vendégszeretét kénytelenek él-

vezni, miközben Raszim egy varázstekercset felolvasva meglépne a szigetről, ám helyette a torzmágiának 

köszönhetően Oriana pagodájának egyik zárt tornyában találja magát, Aligar holmija mellett...  ( 

Áruló kalózkapitány) 

  

Umichok 

Ké 45 Té 95 Vé 130 

Sp 2k10 (x2) 1k10 (1x) 

Fp 110 Ép 50 ME imm 

ha fegyvert növeszt 

, + HM, sebz. vált.  

megragadás ellen Erő-próba -4-

gyel 
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MELLÉKKÜLDETÉS BLOKKOK 

A mellékküldetések mindegyike valamilyen módon következhet a bemesélési ágból, amelyiket a csapatnak 

választottad. Az első konfliktusok minden esetben hagynak maguk után legalább egy csapást, amin a ka-

rakterek tovább haladhatnak a történettel – de, ahogy a bevezetőben is írtuk, bármikor adhatsz nekik másik 

irányt. 

Erre kiváló lehetőséget biztosít Seik két fogadójának igényesebbje, a NASTAR KÖPENYE (KÖPENY). Erről 

és a másikról, a VIDRAFARKA KÉSES- ÉS VADÁSZHÁZ (FARKA) fogadókról bővebb információt találsz a 

Függelékben (alaprajzok, részletes leírás), itt csak a történet szempontjából lényeges vonását emeljük ki, ti. 

minden mellékküldetés bevezethető innen a bemeséléstől függetlenül, méghozzá a következők szerint:  

- néhány csepűrágó épp akkor beszélget egy különösen mogorva goblinról és rejtélyes  érkezéséről a 

gróf udvarába – és a gróf különös döntéséről, hogy udvari bolonddá avassa –, amikor a karakterek 

is hallhatják ( Az udvari bolond) 

- Lalassu, miután elfoglalja Cápaszirtet és értesül a bárkájának elsüllyedéséről, a vele tartó emberek 

egyikét elküldi Seikbe, hogy szerezzen valakit, aki pénzért hajlandó felhozni nekik egy követ a hajó-

temetőből ( A tűzkő) 

- a bemesélés során is megismert Lauwa, Ville papnője rendszeres vendég itt, aki látszólagos hajlott 

kora ellenére szívesen elegyedik beszélgetésbe bármelyik vendéggel (és még szívesebben hívja ki 

őket ivóversenyre). Eközben beszél arról az idős, de roppant tudású kardművészről is, akit valami 

családi viszálykodás miatt száműztek ide és akinek némi segedelemre lenne szüksége a karakterek-

től valami régi kincsek megtalálásában ( A bor és a kardművész) 

- Moriastól, egy Nastar szerzetestől, aki a vendégek íródeákjaként tevékenykedik (habár nem nagyon 

van rá szükség), hallhatnak arról a bárkáról, amit ő személyesen látott elsüllyedni nem sokkal az-

után, hogy gyíklények hagyták el a fedélzetét és Cápaszirt felé úsztak ( A tűzkő) 

- ha Raszim vagy Aligar neve szóba kerül, hallanak Zathan kapitányról, aki korábban egy bo-

szorkányt szolgált, de egy rablány látványos elsorvasztását követően úgy döntött, inkább ellene for-

dul és most valahol a városban rejtőzködik néhány legényével együtt ( Az áruló kapitány) 

 

A Nastar köpenye hasonlóképp alkalmas helyszín arra is, hogy Aligarral kapcsolatban bármiféle nyomra 

leljenek. Ha az alakváltó után kérdezősködnek, többen is adhatnak nekik információkat, aminek sokszor az 

az ára, hogy elvégzik nekik valamelyik mellékküldetést. 

- Umaru, az albínó félork fogadós szívesen beszél róla, de csak ha előkerítik neki Zathan kapitányt 

( Az áruló kapitány) 

- Lauwa, a Ville-papnő sok mindent tud a csavargóról, de csak akkor beszél, ha kisegítik öreg barátját 

( A bor és a kardművész) 

- Morias, a Nastar-szerzetes elég sokat tud az alakváltó(k)ról, mivel kifejezetten azok megismerésé-

nek szándékával érkezett annak idején, de bármiféle információért cserébe azt kéri, hogy vigyék el 

a snilekhez és biztosítsák azok vendégszeretetét az irányába ( A tűzkő) 
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AZ UDVARI BOLOND 

Jelleg: társasági-kalandozós-harci 

Relatív nehézség: közepes 

Hangulat: remélhetőleg barátságos, párviadallal 

végződő vendéglátás 

Riliane goblin barátja azt hitte, ha egyenesen a tuggari grófhoz fordul a bárdlány elfogásának hírével, 

támogatásra lel tőle. Toron szörnyetegének vélték és kevés híján felkoncolták a testőrök; hogy elkerülje 

ezt a kellemetlenséget, bolondnak tettette magát és udvari bolonddá avanzsált. Azóta a szökését tervez-

geti… 

A mellékküldetés kifejezetten ajánlott, ha a csapatban nincs varázsló, boszorkány vagy boszorkánymester 

és senki nem is ismeri ezek mágiáját. 

Tréfamester a Sugallat előny birtokában korlátozott mértékben képes a jövőlátásra. Ennek korábban is 

rengetegszer vette jó hasznát és ezúttal is ezzel tervez, mivel megpillantja a karakterek érkezését és célját.  

A karakterekhez így a Köpenyben vagy a Farkában el tud juttatni egy üzenetet egy grófi cseléd, a kövérkés, 

piros arcú Ilima képében. A goblin tudja, hogy a karakterek is Aligar nyomát űzik és eddigre azt is tudja, 

hogy a férjszökevény a Boszorkánypagodában van, vagyis tud mit ajánlani a karaktereknek azért cserébe, 

hogy megszöktessék. 

A karaktereket a szolgáló a gróf lánya, Mira Hattehan nevében hívatja, mondván, hogy sürgős beszéde 

van velük, így még az este, Éjközép előtt két órával keressék fel. A szolgáló a palota egyik oldalsó bejáratánál 

várja majd őket, de a lelkükre köti, hogy mindenképp menjenek, élet-halál kérdése (a goblin komoly ezüs-

töket fizet neki ezért a kis színjátékért). 

A megadott időben, a kúria cselédbejáratánál nincsenek őrök, de a környéket láthatólag szúrós szemmel 

őrzik – vagyis a feltűnő karaktereket akár követhetik idáig (ha nehezíteni szeretnéd a dolgukat). A kis ajtó 

a megadott időben kinyílik és a karaktereket Ilima egy szűk, puritán, meszelt folyosón viszi végig, majd egy 

csigalépcsőn vezeti fel. Itt egy kisebb oldalsó folyosóhoz érkeznek egy nagy, kétszárnyas ajtó mögött,  ahol 

a padlót már szőnyeg, a falakat képek, a folyosót pedig két gipsz mellszobor díszíti. Ilima a folyosó végén 

egy jól-rosszul faragott, de láthatólag esztétikusnak szánt ajtón koppant be, amelyen benyitva a gróf lányá-

nak fogadószobájában találják magukat. 

A goblin siet be a szobába a karakterek üdvözlésére, csörgős sipkája és hosszú orrú cipője mókásan csilingel 

a nyomában. A karakterek vezetője elé veti magát, kétségbeesett arcon azt kéri, hogy „menekítsetek ki innen 

és elmondom, merre találjátok Aligart”, majd, mielőtt válaszolhatnának minderre, egy jellegtelen megjele-

nésű, de díszesen öltözködő, huszonéves lány érkezik a goblin nyomán. Ilima úgy mutatja be, mint Mira 

Hattehant, a gróf lányát. A goblin azonnal tótágast áll, majd egy kártyát dob a lány elé. „Ugye mondtam, 

hogy eljönnek hozzád a kérésükkel és a történetükkel!”, cserregi Tréfamester.  

Mira hellyel és itallal kínálja őket, elmondja, hogy a bolond reggel szólt róla, hogy jönni fognak és lesz 

valami kérésük. A goblint akkor hajlandó odaadni, ha legalább egy olyan történetet elmesélnek neki, amit 

még nem hallott és izgalmasnak tart. Ezt a játékosoknak kell elmesélniük, de végső soron a történetmondó 

karakter Szépség-próbája dönti majd el a történet alkalmasságát. A próbát a különféle varázslatok, képzett-

ségek és a történet maga +/- 5 ponttal változtathatja meg. A selyemfiúnak látszó férfiak és udvaronc meg-

jelenésűek eleve -2 pontról indulnak, lévén Mira kimondottan viszolyog tőlük. 
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Ha a történet végén sikerül megállapodniuk, a goblin ledobja magáról a cipőket és a sipkát és már siet is 

kifelé. Ekkor találkoznak szembe az őszes szakállú, nagydarab gróffal, aki felbőszülve kéri számon lányát a 

karakterek célját illetően. Ha nem sikerült kiváltaniuk a történettel Tréfamestert, akkor a történet utolsó 

szavánál lép be a gróf. 

A gróf szinte biztos, hogy nem hisz a csapatnak (nagyon meggyőző szerepjátékra van szükség), azt harsogja, 

hogy meg akarták becsteleníteni a lányt, családja becsületéért pedig párbajra szólítja egyiküket, ott helyben, 

a palota előtt, első vérig. 

Amíg a párviadal tart, Tréfamester meglép és ha nem csinálnak ostobaságot mondjuk a gróf megölésével, 

akkor később a fogadójukban találkozik velük, elmeséli saját (és Riliane) történetét és ha a csapatban nincs 

valami jóságos pap, boszorkányvadász, boszorkánymester, goblin vagy ork, akkor felajánlja, hogy velük tart 

a pagodába, ahol nagyszerű segítséget tud nyújtani. 

 

A TŰZKŐ 

Jelleg: harci-kalandozós  

Relatív nehézség: nehéz 

Hangulat: szemerkélő eső, szomorúan fütyülő 

szél, rothadó hajóroncsok, nyöszörgő-éhes élő-

holtak 

Lalassu, ismervén az emberek bizalmatlanságát népével szemben, az egyik ember zsoldosát, a csúnyán 

vágott arcú Saggart küldi Seikbe, hogy hozzon segítséget nekik a tűzkő visszaszerzésére. A fickó valószí-

nűbb, hogy a Farkában próbálkozik elsőként, ahonnan, ha nem itt találja a karaktereket, néhány felszíni 

sérüléssel távozik. A Köpenyben azonnal vendégül látják, Uman nem kivételezik senkivel, főleg nem azok-

kal, akiket a konkurencia irányít tovább a fogadójába. 

A snilek egy ún. tűzkő nélkül soha nem hagyják el törzsi területeiket, ha időjárási viszontagságokra számí-

tanak küldetésükön. Hidegvérűként szükségük van egy félig-meddig belső, önálló hőforrásra, ahol ha mu-

száj, a hideget átvészelhetik hibernáció nélkül. A tűzkő épp ezt a feladatot látja el azáltal, hogy megérintői-

nek hőaurát biztosít. Egy olyan kő, ami egy egész portyázó csapatot hosszú ideig képes melegen tartani, 

viszonylag nagy és elég nehezen szállítható – ezért is maradt a HASAS RAMAGARON, mely elsüllyedt, mi-

közben a gyíklények bevették a cápaszirti templomromot. Sajnos a hajótemető körüli hideg áramlat szinte 

biztos fagyhalált hozna a próbálkozó snilekre, így a portyázó csapat külső segítségre szorul.  

Saggar elég rossz megjelenésű, de az Emberismeret vagy Lélektan Af birtokában lévő karakterek, no meg a 

tolvaj és boszorkánymester kasztúak azonnal tudják róla, hogy ez csak balszerencse, valójában aránylag 

megbízható a fickó. Elmondja nekik, hogy a sziget északi partjainál süllyedt el a bárkája, amiről egy kerek 

közepes pajzs méretű, rúnákkal telerótt követ kellene kihalászni a számára a néhány méteres mélységből. 

A helyiek tudják, hogy azon a vidéken van a hajótemető, de ezt csak akkor osztják meg a csapattal, ha azok 

kifejezetten kérdezik (illetőleg az erdőjáró egyébként is tudja, a krónikás térképén pedig fel van tüntetve, 

mint „errefelé ne közelíts” terület). 

A hajótemető jó másfél-kétnapi lovaglásra van Seiktől, a közelében erősebben fúj, a szirtek között szinte sír 

a szél, a hajóroncsok nyomorult látványa a kevésbé költői karaktereket is megérinti. Ezek között kell meg-

találni a Hasas ramagart, amelyik Saggar elmondása szerint valószínűleg a parttól távolabbi részeken talál-

ható. 
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Az, hogy mikor és hogy egyáltalán megtalálják-e a bárkát, a képzettségeiktől és Noir áldásától függ, ugyanis 

a keresés minden fél órájában százalékos próbát igényel. A próbára tett érték kiszámolásakor a következő 

képzettségeket vehetjük figyelembe, hiszen ezek segítségével szerezhetnek ismereteket a karakterek a ten-

geri áramlatok működéséről: Úszás, Hajózás, Tengerjárás, Vadászat/halászat, Helyismeret (Tuggar). 

A százalékos érték kiszámítása: 

Résztvevők Intelligenciájának átlaga + minden releváns Af után 5% + minden releváns Mf után 10% + min-

den újrapróbálkozás +10%. 

Továbbá minden fél órában a következő veszedelmekre kell dobnia a mesélőnek, ami a csapatra leselkedik: 

1k10 Veszedelem  1k10 Veszedelem 1k10 Veszedelem 

1 tetszőleges  2-4 semmi 5 1k3 kóbor lélek 

6 carnomak  7 1k10 barrakuda 7 1k6 zombi 

8-0  Hósárkány szél; az erős hulllámzás miatt nem tudnak haladni a kereséssel; ha mégis pró-

bálkoznak, 3k6 Fp (Úszás Mf felezi) sérülés a folyamatos zátonyoknak csapódás miatt 

 

Ha megtalálták a Hasas ramagart, a roncsok között 1k6 snil zombit is találnak, akiket kevésbé akadályoz a 

víz és az alatta lévő levegőhiány. A tűzkő a bárka fedélzetéhez van rögzítve, az eltávolításához 1k3 perc 

zavartalan és folyamatos munka szükséges. 

 

Mikor a karakterek végeznek, Saggar elvezeti őket Lalassuhoz a templomromnál, ahol a matróna szövetsé-

get ajánl nekik a boszorkánypagodába való bejutáshoz (elvégre megmentették az életüket). Lalassu azt is 

elmeséli nekik, amit Aligarról tud, de hallani sem akar semmiféle másik feleségekről.  
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A BOR ÉS A KARDMŰVÉSZ 

Jelleg: kalandozós-harci  

Relatív nehézség: közepes-nehéz 

Hangulat: irány a barlang egy másik ládáért és két 

hasznos, idős barátért 

Lauwa Nastar köpenyének és a Nagy-Tuggar szigetén magasodó ingókövek környékének állandó ven-

dége, Arel-Ville idős papnője, akit úgy tűnik, istennője szégyenszemre engedett tisztességben megöre-

gedni. Valójában kevesebb, mint 30 éves, de a boszorkánypagoda mellett találkozott egy Öregítés varázs-

lattal, ami végérvényesen megváltoztatta életfelfogását. A papnő azóta is keresi a visszavágás lehetősé-

gét… 

A mellékküldetés kifejezetten ajánlott, ha a csapatban egyáltalán nincs pap vagy közelharci karakter. 

Akár Rilianén keresztül, akár a mellékküldetések bevezetőjében leírt módon, de Lauwa tudomást szerez a 

karakterek érdeklődéséről Aligarral vagy a boszorkánypagodával kapcsolatban. Mint a csempészek jó isme-

rője, arról is tud, hogy van egy rettentő veszélyes, de roppant biztonságos csempészszurdok valamerre a 

sziget keleti partvidékén a DARUKŐ elnevezésű ingókő közelében. A papnő azt is hallotta, ahogy a csempé-

szek rettenve mesélték, hogy odabent a tárgyak rettentő erős fogakat és karokat növesztettek és rájuk tá-

madtak, mikor már elhelyezték a kincseiket. 

Nemrég pedig arról szerzett tudomást, hogy a szurdokban valami különleges bort is elrejtettek és talán 

azóta sem mentek érte. Márpedig ő is és jó barátja, az előkelők egymás közti háborúsága miatt száműzött 

Urigayu kardművész-mester is nagyon szeretik a különleges borokat. 

Most, hogy a karakterek érdeklődéséért cserébe segítségül kérheti őket, megragadja az alkalmat. Ő ugyan 

nem ismeri a csempészszurdok pontos helyét és nem is találta meg, mikor maga kereste, de a csapatnak 

bizonnyal sikerülni fog. Megígéri, hogy ha találnak odalent bort és elhozzák neki, bemutatja őket a (való-

ban) idős Urigayu mesternek. Minden más, amit odalent találnak és elhoznak, az övék. 

Ezzel együtt figyelmezteti őket az eleven tárgyakkal kapcsolatos veszélyekre, amiről hallott.  

A szurdokról és veszélyeiről lásd az egyik bemesélési blokkját ( Raszim térkapuja), a térképet a Füg-

gelékben helyeztük el. 

Ha a karakterek megtalálják (vagy Raszimmal együtt érkezve már meg is találták) a haonwelli pezsgőt rejtő 

mágikus ládát, Lauwa betartja az ígéretét. Az idős Urigayu, mintha csak kiszagolná a különleges italt, egy-

szerre megjelenik a karakterek és a papnő közelében és már iszik is.  Nem az a jellegzetes, komor-bölcs 

vénség, inkább az a típus, aki most éli újra fiatalságának éveit. Tréfákat űz másokkal, szórakozik rajtuk és 

velük – de csak mértékkel és mindig valamilyen nevelési-tanítási céllal. 

Az italozás kedélyes pillanataiban Lauwa elmeséli, hogy Aligart látta távozni a boszorkánypagoda felé és 

néhány hasznos dolgot megoszt magáról a pagodáról is (fekete boszorka, élőholtak, veszélyes vizek, kaló-

zok, a saját öregítése stb.). 

Urigayu és ő is felajánlják, hogy velük tartanak Oriana pagodájába, ha a karakterek megengedik.  

Lauwa egyébként jóban van egy, a boszorkány varázslatától megmenekített kalózkapitánnyal is és ha van 

rá még játékidő, akár össze is hozhatja vele a karaktereket, hátha közösen tudnának Oriana pagodája ellen 

vonulni ( Az áruló kapitány). 

  



 
92 

 

AZ ÁRULÓ KAPITÁNY 

Jelleg: kalandozós-társasági 

Relatív nehézség: közepes 

Hangulat: szűk, esőmosta utcák, ősi romok, bizal-

matlan tengeri népség és mintha követnének 

Zathan kapitány, a Sinemosi Liga egyik kiváló kereskedőkapitánya hosszú utat járt be azóta, hogy 

Haralk kikötőjében Oriana bűbájának hatása alá került. Mire a boszorkány hívására a Tuggar-szige-

tekre érkezett, egy, a Keleti óceánt felforgató asztrális vihar meggyengítette az erős mágikus béklyókat, 

így azok idővel, immáron Oriana birtokán, lefoszlottak róla. A kapitány biztonságba helyezte a hajóját 

és tisztjeit, majd elrejtőzött a szigeten, hogy onnan szervezze meg legénysége maradékának kiszabadítá-

sát a boszorkánypagodából. 

A mellékküldetés kifejezetten ajánlott, ha a játékosokat láthatólag jobban érdeklik a Tuggar-szigetek és a 

„trú szerepjáték”, mint maga a kaland (ezzel sincs semmi gond), vagy ha a karaktereknek egyáltalán nem 

volna semmilyen fegyverük légies ellenfelek ellen. 

Ez a mellékküldetés a legkiszámíthatatlanabb az összes közül, hiszen a karakterek előtt teljesen szabad az 

út, hogy miként próbálnak Zathan kapitány nyomára bukkanni. Bebarangolhatják egész Seiket, elláto-

gathatnak a az új templomokba, a fogadókban tudakolózva a Farkában pofozkodhatnak egy keveset  vagy a 

csempészkikötőben próbálhatnak megtudni valamit az itt tevékenykedő sajkásoktól és mindenféle zord 

alaktól. 

Dönthetnek akár úgy is, hogy a kapitánnyal járó két legfeltűnőbb dolgot keresik inkább: Ghorkát, az 

elsőtisztet, aki történetesen egy khál nőstény vagy a kapitány hajójának, a ZÁTONYVERŐNEK is megpró-

bálhatnak a nyomára bukkanni, amit a kapitány bizonyára elrejtett valahol. 

Mesélőként mindössze annyit érdemes tenned a mellékküldetés kapcsán, hogy folyamatosan mozgásban 

tartsd a csapatot és állandóan, minden helyszínen adj nekik 1-1 új információt, amelyen elindulhatnak. 

Használják a képzettségeiket is és ha már legalább 3-4 helyszínen megfordultak és nem tudják összerakni 

a képet, segíts nekik benne Intelligencia-próbákkal vagy azzal, hogy elszámoltatod őket Umarrunak, akinél 

azonnal összeállnak a dolgok. 

Az útjukat nehezíti, hogy a kapitányt Oriana emberei is próbálják felhaj-

tani. Álcában a csapat nyomában járnak és ha már tudnak pár dolgot, saját 

álcájukat jól-rosszul tartva megtámadják a csapatot (például egy kocsmai 

verekedés közben vagy a kikötőben, ahol néhány zordképű késes próbál-

kozik be náluk). Ezek az emberek Uludzs Ali kalózai, képzett gyilkosok, de 

valószínűleg nem ellenfelei a karaktereknek. Mivel azonban ők is a kapi-

tány nyomát járják, ha a csapat kivallatja őket, újabb morzsákat tudhatnak 

meg tőlük a szökevényről. 

  

Uludzs Ali kalózai (csapat x 

3) 

Ké 29 Té 60 Vé 110 Cé 17 Sp fegy-

ver 

Fp 30 Ép 7 SFÉ 1 (kivert) ME 3/3 

kés, szablya, furkósbot, vasököl 
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Amiket megtudhatnak közben 

 Zathan fantasztikus kapitány, a Zátonyverő pedig a legsekélyebb vízben is elboldogul  

 a kapitány szőrzete vörösesbarna, kopasz fejbőrén tetovált cápák kergetik egymást 

 a Zátonyverő egy átalakított sinemosi karavel, orrdísze egy csókolózó emberpár  

 a Zátonyverőt az ork zátonyok között látták manőverezni, aztán nyomtalanul eltűnt 

 mielőtt nyoma veszett, a Zátonyverőt sokat látták a kikötő sekély vizein az erőd látótávolságán kívül, 

a csempészvizeken 

 a kapitány a pyarroni istenek elkötelezett híve, a városban többször is megfordult az újépítésű temp-

lomokban 

 a kapitány kedvenc italát, az algabort csak egy kereskedő hozza a szigetekre, akinek raktárát kétes 

hátterű, marcona verőlegények őrzik 

 

A Zátonyverő az Orksziget közelében, két kisebb szirt között rejtőzik, a közelében lévő dawai romok miatt 

az orkok nem háborgatják. A romok között rejtőzik Ghorka és vigyázza a hajót. A kapitány Seikben, Velar 

templomának közelében húzódott meg a kolostorban élő koldusnépek között, fején a tetoválásokat kék fes-

tékkel takarja el és csuhában-csuklyában járja a várost. Valószínűleg meghallja azt is, hogy a karakterek 

utána kérdezősködnek és ennek megfelelően jár el – akár fel is fedheti magát nekik. Ha megtalálják és 

elmondják a céljukat, felajánlja segítségét és azt, hogy beviszi őket egész a pagoda udvaráig, no meg el is 

mond néhány dolgot arról, hogy mire kell számítaniuk odabent. Ráadásul rendelkezésükre bocsátja azt  a 

hajón lévő rúnázott szelencét is, melynek vésetei lehetetlenné teszik, hogy a légies élőholtak 10 lábnál kö-

zelebb kerüljenek. 

 

KÖZPONTI KIHÍVÁS: ORIANA PAGODÁJA 

Tuggaron az emberek boszorkánypagodának, az orkok basgarakhmar, vagyis rontónőstény fészke néven 

hívják és messze elkerülik Oriana lakhelyét. Ahogy a helyiek mondják, a fekete épületekben hosszú ideig 

sosem lehetett fényt látni, a kíváncsiskodók minduntalan eltűntek, a környező vizeken viszont rendszeresen 

hallhatók fájdalmas nyöszörgések, sikolyok és láncok csörgése. Az utóbbi évben ráadásul szokatlan látvá-

nyú, a sokat látottak szerint délvidéki és nyugati óceáni hajókat is láttak a környező zátonyvizeken veszte-

gelni, mi több, horgonyozni s azokon lámpások fényében mozgolódó matrózok (kalózok?) mutatják, hogy 

igenis élők járják arrafelé a vizeket. 

A pagoda három egymáshoz közeli szigetre épült; a legnagyobb szigeten emelkedik maga a főépület több 

fedett udvarával és külső fallal, míg a két kisebb zátonyra egy-egy torony épült. A tornyok és a pagoda egy-

egy fedett-zárt függőhíddal kapcsolódnak egymáshoz olyan harminc láb magasságban, alattuk és felettük 

vadul süvít a szél, életveszélyessé téve a hajózást bárki számára, aki nem bír Hajózás (Mf) és Tengerjárás 

(Mf) képzettségekkel, de a kapitánynak így is Intelligencia-, a kormányosnak pedig Ügyesség- próbát kell 

tenniük, hogy elkerüljék a veszett hullámokat és pengeéles zátonyokat. 

A két kis torony felépítése egészen hasonló egymáshoz, funkciójuk azonban különböző; míg az egyik a bo-

szorkány foglyainak lassú halálát szolgálja, a másik Oriana élőholtakkal kapcsolatos kísérleteinek enged 

teret és mint ilyen, árnyakkal és kóbor lelkekkel fertőzött. Magát a pagodát az utóbbi időben a nagyboszor-

kán kívül Oriana néhány tanítványa és a befolyásolt, a szigethez parancsolt kalózkapitányok egyaránt rend-

szeresen látogatják, ilyenkor a testtel is bíró élőholtak általában az udvar fedett-rejtett részeiben és a pin-

cében várakoznak úrnőjük parancsára. 
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A pagoda alaprajzát és részletesebb leírását a Függelékben találod. 

A karakterek fogadtatása és a központi kihívás pontos alakulása nagyban függ a csapat eddigi játékától és 

a választott úttól, amit bejártak: 

 ha nem Raszimmal érkeztek a szigetre vagy Raszim megpróbált elteleportálni mellőlük valami miatt 

(rátámadtak vagy másvalami ijesztett a papra), úgy őt a börtöntorony tetőszobájában találják meg 

 ha nem Rilianéval érkeztek a szigetre, a lány Uludzs Ali fogságába esett és a kalóz azóta is a környéki 

vizeken hajózik és arra vár, hogy Oriana hajlandó legyen fogadni 

 ha Lalassuval érkeztek vagy segítettek a snileknek visszaszerezni a tűzkövet, velük együtt érkezhet-

nek a pagoda központi épületéhez, egyéb esetben a gyíklények a karakterekkel párhuzamosan, de 

őket is ellenségnek tekintve jönnek 

 ha Tréfamesterrel érkeznek, ő el tudja csendesíteni a környéki vizeket (Szélirányítás) és az élőhol-

taknak is tud parancsolni (Élőholt parancsnoklás), vagyis jelentősen csökkentheti a veszedelmeket, 

ráadásul, ha Riliane mindeközben a Tüskeráján van, tudnak jelezni egymásnak 

 ha elnyerték Urigayu mester és/vagy Lauwa rokonszenvét, úgy azok elkísérhetik őket a boszorkány-

hoz – Lauwa azt is felajánlja, hogy Égi szekérrel menjenek (erre legfeljebb hatan férnek rá).  

 ha találkoznak Zathannal és az szimpatikusnak találja őket, úgy a kapitány képes a Zátonyverővel a 

pagoda egyik függőhídja alá navigálni és közvetlenül a főépületbe juttatni a karaktereket, a nála lévő 

szelence ráadásul távol tudja tartani a légies holtakat (10 láb) 

 amennyiben a karakterek valamilyen térmágiával próbálnak a pagoda környékén utazni, úgy azon-

nal bejutnak – Raszim börtönszobájába 

 amennyiben a karakterek nappal érkeznek a falak alá, a tenger szokatlanul viharos; ha Oriana tu-

domást szerzett érkezésükről, úgy hajózhatatlan (Tenger felkorbácsolása, Örvény stb.)  

 amennyiben a karakterek éjszaka érkeznek a falak alá, a pagodát és környékét árnyak járják, akik 

nem csak komoly kihívást jelentenek, de jelenthetnek is Orianának, cserébe viszont a tenger arány-

lag csendes, csak a szél fúj egy kissé 

 amennyiben a karakterek Zathan kapitány keresése közben óvatlanul jártak el, Uludzs Ali emberei 

már hallottak róluk és kapitányukon keresztül értesítették a boszorkát is, aki tehát készülni fog az 

érkezésükre 

 

Aligar viszont nem a börtöntoronyban van, hanem a pagoda szabadtéri kútjának mélyén, 22  láb mélységben 

pihen egy láda képében, biztonságára tengeri mérgeskígyók ügyelnek, akik alig várják prédájukat. A bo-

szorkány Hüllőirányítással tud uralkodni felettük. 
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VÉGKIFEJLET BLOKKOK 

Ha kiszabadították Aligart és Oriana él még, a boszorka elmenekül (igen, neki sikerül egy torzmágia nélküli 

Eltűnés varázst létrehozni), az élőholtak idővel legyőzhetők. Úgy tűnhet, a történet kalandos része véget 

ért. Pedig még egy nagyon lényeges rész hátra van – az ostromot túlélők mind maguk mellé akarják Aligart 

és a karaktereknek kell elszenvedni a faképnél hagyottak haragját. 

A végkifejletek persze jelentősen különbözhetnek a lentitől, hiszen az előző részben, Oriana pagodájában 

könnyen történhet valami igazán kellemetlen bármelyik Aligar-feleséggel: 

Riliane eleve Oriana legveszélyesebb kalózának, Uludzs Alinak a fogságába kerülhet és ott, ha a karakterek 

esetleg ügyetlenül próbálják kiszabadítani, meghalhat (így nem választható) vagy csúnyán megsérülhet 

(mely esetben viszont Aligar valószínűbben választja őt). 

Lalassu egy valóságos ostromot vezet a pagoda ellen, így az elsők között találkozhat a fekete boszorkánnyal, 

aki néhány átokkal is megkínálhatja a matrónát; egy varázshasználókra különösen veszélyes Agyhalál ron-

tással hamar el tudja venni a kedvét bármifajta későbbi alkudozástól, de az is lehet, hogy egyszerűen csak 

belepusztul néhány élőholttal való találkozásba. Ebben az esetben a többi snil (ha van egyáltalán, aki túléli 

az ostromot), visszahúzódik. 

Welisare a történetben csak a vége felé tűnik fel, Zathan kapitány hajóján, a Zátonyverőn várakozik Ghorka 

társaságában. Idekerülésének kalandos története az egyik hangulatkeltőben olvasható, a kaland szempont-

jából azonban megint a legrosszabbkor van a legrosszabb helyen – mint a Fogolyfeleségek történetében is 

tette. Ha őt egészében véve kihagyod, a vele kapcsolatos konfliktus elkerülhető. 

Alinza, az Alakváltók történetének Aligar-felesége nem szerepel a történetben, viszont van egy nagyon fon-

tos különlegessége: az umich ténylegesen, a többiekhez képest kimondottan hosszú ideig szerette. Vagy, ha 

szerinted nem így volt, akkor nem és teljesen kihagyhatod... 

Raszim szerepe megintcsak különleges, hisz könnyen lehet, csak az egyik börtöntoronyban sínylődik végig 

a kalandban – lehet, hogy hőseink csak holtan találnak rá? Vagy rá sem találnak? Esetleg Oriana magával 

viszi, mikor elmenekül? Döntsd el te  
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RILIANE KIVÁLASZTÁSA 

Jelleg: társasági-harci Relatív nehézség: nehéz 

A legkaotikusabb végkifejlet, amit a karaktereknek nem csak szemmel-fejjel követni, de érdemben befolyá-

solni is nehéz, hiszen a hirtelen ellenféllé váló korábbi szövetségesek jelentős számbeli fölényben vannak 

velük szemben. Kifejezetten akkor ajánlott, ha a csapat még nem harcolt eleget – vagy nagyon könnyen 

megúszta az eddigieket. 

Aligar ideig-óráig szerette Rilianét, vagyis a vele való házassága nem csupán érdekből vagy aljasságból köt-

tetett. Mivel a bárdlány tényleg ezer veszélyen át követte az umichot, még Gorvikba is utánament, könnyen 

lehet, hogy a férfi mellette foglal állást. 

Ezt sajnos nagyon nehezményezik a többiek. 

Lalassu és a gyíklényei Aligar vérét, de legalábbis a gyíkmágus ládáit követelik, amiket annak idején az 

umich ellopott tőle. Ráadásul, mint korábban is megmutatkozott, a matróna nem nagyon alkudozik, csak 

cselekszik (üt), hiszen az umich halálával elkerülhető, hogy legközelebb is megrabolja őket valahogy! 

Raszim szintén számot tart ugyanazokra a ládákra, hisz Aligar azokat neki ígérte, vagyis hajlandó beavat-

kozni az umich oldalán és varázzsal (Őrző aura) megvédeni a párt, amíg a karakterek ki nem találnak vala-

mit – Rilianét egyébként is ismeri még régebből (az Ismeretlen vizeken) történetéből), szóval nem esik 

nehezére kiállni mellette. 

Sajnos azonban Welisaréban is feltámad a riegoyi makacs büszkesége, ráadásul őt tényleg csak a pénzéért 

vette el Aligar annak idején, így most, féltékenységből és bosszúból Zathan kapitány és emberei segítségével 

szintén beavatkozik az összecsapásba, hogy kiverje az umichból a bocsánatkérést és családja egykori vagyo-

nát. Hogy ennek elcsalásában Raszim is vétkes? Az külön rontja a végkimenetel békés rendezésének esé-

lyeit... 

 

LALASSU KIVÁLASZTÁSA 

Jelleg: társasági Relatív nehézség: könnyű 

A legkényelmesebb végkifejlet, melyet főként leharcolt, fáradt csapatoknál érdemes választani, vagy akkor, 

ha az idő már kimondottan szorít. 

Aligar úgy dönt, ideje rendeznie korábbi adósságait, ezért hajlandó velük tartani és a biztos rejteken lévő 

snil kincsekkel teli ládákkal együtt visszatérni a Vinisila-síkságra. Mivel a matróna képviseli a legjelentő-

sebb fegyveres erőt, a többiek hagyják őket elmenni. Egyelőre... 
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WELISARE KIVÁLASZTÁSA 

Jelleg: társasági-harci Relatív nehézség: közepes 

Ezen végkifejlet az erős erkölcsi érzékkel bíró csapatok számára ajánlott akkor, ha még van ugyan bennük 

valamennyi szufla, hogy játsszanak és dobjanak pár támadást, ha harcra kerülne a sor, de nem istenítik a 

kockacsörgést. 

Aligar úgy dönt, hogy elég kárt okozott már. Welisaréhoz lép és elmondja neki, hogy egy átok hatására 

történt, amit tett és kész rá, hogy vezekeljen a bűneiért. Hajlandó vele visszatérni a jem-irrei Ommun csa-

ládhoz és vállalja tettei következményeit, a vagyont pedig, amivel már rég nem bír, igyekszik visszaszerezni 

nekik. 

Habár ezzel a válasszal megnyugtatja a makacs riegoyi lányt, a nála jóval makacsabb snil matrónának ez 

egyáltalán nem kielégítő eredmény – hisz az ő vagyonáról egy szó sincs. Aligar ráadásul tagadja is, hogy 

tudna bármit a snilek kincséről (habár mágikus hazugságérzékelés leleplezheti) és azt mondja, az Arundel 

asszonyával együtt elsüllyedt több, mint egy éve a Keleti óceánon, a Riegoyi-öböl közelében. Mindezt 

Riliane is alá tudná támasztani, ha nem lenne vérig sértve Aligar választása miatt...  

Lalassu azonban meggyőzhető, de ehhez a karaktereknek legalább egyízben segíteniük kellett neki koráb-

ban, akár az ostrommal, akár a tűzkővel – mindenesetre jó beszélőkére és még jobb szerepjátékra van szük-

ség mindehhez. 

 

RASZIM KIVÁLASZTÁSA 

Jelleg: társasági-harci Relatív nehézség: közepes 

Ha a csapat számára váratlan végkifejletet szeretnél vagy úgy érzed, Raszim megérdemli, hogy az elmúlt öt 

kaland végén végre csurranjon-cseppenjen neki valami – esetleg te is azok közül való vagy, aki biztos benne, 

hogy a dzsad/dzsenn papok mind melegek, ez a neked való végkifejlet. 

A kaland során minden lényeges, központi nőalakról kiderül (Lauwát leszámítva), hogy Aligar korábban 

feleségül vette őket. Ha a végén mégsem az asszonyai mellett dönt, hanem régi cimboráját választja, az 

minden résztvevőt meglepi, vagyis Aligar és Raszim helyzeti előnybe kerülnek. 

Nem feltétlen arról van szó, hogy Aligar és Raszim egymásba szerettek az együtt kalandozott évek során – 

habár semmi nem tiltja, hogy így meséld –, inkább arról, hogy az umich egyszer s mindenkorra le akar lépni 

az átkos asszonyok mellől és jólétben, gazdagon akar meghalni, ha kitelik az ideje. Elvégre eddig is ezen 

dolgozott... 

Szóval Aligar úgy dönt, Raszimmal lépnek le. Mivel Raszim számít erre (ugyanis ha ez a végkifejlet, amit 

választasz, úgy a dzsenn eleve emiatt jön a szigetre és minden a tervei szerint alakul,  ha nem hal meg ), 

már korábban iderendelt egy tuggari csempészhajót, ami felfegyverezve várja őket. A dzsenn varázsgyűrű-

jének Repülés varázslatával odaröppennek, a többiek pedig ekkorra ocsúdnak csak fel.  

Lalassu elrendeli a hajó megtámadását, Welisare azonban ezúttal kimarad a játékból, hisz Raszim korábban 

már bebizonyította neki (Meggyőzés varázslattal), hogy családi vagyonának egy részét rég visszaküldték 

Jem-irre kincstárába és neki amúgy sincs semmi keresnivalója Aligar mellett. 
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A csempészeknek a megmaradó snilekkel kell felvenniük a harcot, és habár az előbbiek messze nem olyan 

kipróbált gyilkosok, mint a gyíklények, ez utóbbiak halálosan fáradtak az elmúlt pár nap miatt. Raszim és 

Aligar meg tud lógni – ha a karakterek nem tesznek ellenére, legalábbis. 

Ha viszont a karakterek esetleg Raszimmal érkeztek a szigetre, netán Lalassu számára úgy tűnhet, hogy 

tudtak erről a tervről, jobb, ha maguk is a páros után sietnek, mert a matróna velük kezdi haragjának ki-

élését... 

 

ALINZA KIVÁLASZTÁSA 

Jelleg: társasági 

Relatív nehézség: könnyű 



 
99 

 

A legbékésebb és leginkább időtakarékos megoldás és talán ez illik legjobban Aligar eddigi viselkedé-

séhez. 

Amikor kész tények és egy nagyon fontos választás elé állítják, Aligar úgy dönt, hogy ideje kiállni az 

érzései mellett. Mivel most is szereti még Alinzát, gorviki kedvesét, nem hajlandó mással elmenni. 

Egy kis időt kér, hogy gondolkodjon, ami alatt, kihasználva képzettségeit és különleges képességeit, 

utolérhetetlen helyismeretét és persze a benne égő szerelem erejét, megszökik és nyomtalanul eltűnik. 

A többiek persze haragosak lesznek, de Aligar hiányában csak magukban puffoghatnak. Raszim egész 

jót szórakozik a dolgon és elismeréssel adózik az umich emlékének, aki mindegyiküket átverte még 

egyszer, utoljára. 
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MELLÉKLETEK 

A HAJÓSKAPITÁNY KOCKAJÁTÉK 

A játékot hat darab hatoldalú kockával játsszák, a cél, hogy a dobások eredményeképp az épp soron 

lévő játékosnak összejöjjön egy legénység, egy hajó és egy kapitány no meg a lehető legtöbb rakomány. 

Minden körben minden játékos dob, játékosonként négy dobás engedélyezett. Nem kötelező mindig 

minden egyes kockát eldobni, sőt, a legtöbbször az elsőt követő dobásoknál kifejezetten nem is érde-

mes, de ha egy kockával egyszer nem dobnak újra, azzal később sem lehet. Az asztalon maradó kockák-

ról el kell dönteni, hogy milyen szerepben maradnak az asztalon. A játék akkor ér véget, ha valamelyik 

játékos az előre meghatározott pontot eléri (ez általában 100). 

A legénységet bármilyen 1-3 közötti, a hajót 2 vagy 3, a kapitányt pedig a 3-as dobás jelképezheti. A 

fennmaradó kockák jelképezik a hajó rakományát, amelynek összege nem haladhatja meg a legénység-

hajó-kapitány kockák eredményeinek kétszeresét. A hajó csak akkor tud kifutni, ha van legénysége és 

kapitánya is, vagyis anélkül hiába gyűlik össze hatalmas rakomány, az egész sorozat értéktelen. A játé-

kos annyi pontot kap, amennyi rakománnyal az adott körben ki tudott futni. 

A játék toroni változatában általában 99 pontig tart egy forduló és egymást váltják a 3 és 5 dobásos 

körök, vagyis a játékosoknak egyszer 3, azután 5 dobásuk van, hogy felszereljék a karakkájukat.  

Példadobások 

Riliane és Tréfamester egy aszisz kikötőben hagyományos szabályok szerint játszanak és ezúttal egyi-

kük sem csal. 

Riliane első sorozatának eredménye 2,3,3,4,5,5. Ezzel a dobással akár ki is futhat. 2-es legénységgel, 3-

as hajóval és kapitánnyal összesen 2x(2+3+3), vagyis 16 rakományt tudna kivinni, a jelenlegi rakomá-

nyának értéke 14. A bárdlány kifut és bezsákolja a 14 pontot. 

Tréfamester első sorozata 1,1,1,4,6,6. Ezzel egyelőre nem futhat ki, de zsíros rakománynak néz elébe. A 

4,6,6 eredményt hozzárendeli a rakományhoz és újradobja a három egyest. A második sorozata 2,4,6. 

Ezzel ugyan továbbra sem futhat ki, de most már hozzárendeli a 2-est a hajóhoz, majd a maradékot 

tovább dobja. Az eredmény 3 és 4, vagyis még mindig nem tud kifutni, viszont van egy kapitánya is. Az 

utolsó dobással már 1-3 eredménnyel is ki tudna futni, de a kockája a 6-oson állapodik meg. A goblin 

ebben a fordulóban nem szerez pontot. 

  



 
101 

 

TUGGAR-SZIGETEK 

Tuggar, vagy más szóval a Tuggar-szigetek a tiadlani fenségvíznek számító Velerian-tenger szigetcso-

portja. Annak ellenére, hogy a szigetek összterülete meghaladja sinemos szigeteinek összesített szára-

zulatát vagy Keskellon szigetországának méretét, illetve megközelíti a Karkvin-szigetekét, Tuggar 

mégis egy kevéssé ismert területét jelenti Ynev földjének. 

Helyével és jellemzőivel a Velerian hajósain, Tiadlan Nastar-papjain és bíráin kívül elsősorban az 

északi földtudósok vannak tisztában, a silányabb minőségű, olcsóbb földabroszokra fel sem kerül. A 

déli kontinensfélen már hiába is keresnénk róla bármilyen feljegyzést, talán csak Krad egyházának leg-

nagyobb könyvtáraiban találnánk vonatkozó fülszövegeket. 

Mintha Ynev népei általános feledéssel sújtották volna ezt a vidéket… 

Akik azonban mégis vállalják a kihívást, hogy megismerjék a szigeteket, ősi, vadságában csodálatos 

tájat tapasztalhatnak meg. 

Földrajz 

A tenger fölé legmagasabb pontján is csak párszáz lábbal kimagasodó, három nagyobb és tucatnyi ki-

sebb szigetet szinte mindenhol komoran susogó fenyőerdő borítja, de itt-ott üde foltként nyír- és ju-

harligeteket, magányos cédrusfákat is találhatunk. A szigeteken az ilanori Csillag-pusztát borító har-

sány, kékeszöld levelű perje is megtelepedett; különösen a Kis-Tuggaron, a szigetcsoport második leg-

nagyobb szigetén jellemzőek a tágas, láthatárig húzódó füves mezők, ahol csakis ezt a szívós füvet bil-

legeti a szél. Az élhetetlen fűfélének köszönhetően a helyiek mindenféle gabonának híján vannak, az 

éghajlatnak köszönhetően így elsősorban almát és különféle bogyós gyümölcsöket termesztenek.  

A Tuggart ősidők óta ostromló szélben és esőben elkopott puha mészből hátramaradt, némán strázsáló, 

ujjhegynyinek tűnő felületen egyensúlyozó, hatalmas sziklák fenséges látványt nyújtanak a szemlélő-

dőknek, különösen olyankor, ha Ville helyi papjai áldozatokat mutatnak be mellettük. Az ingókövek 

ugyanis a száműzöttek kóbor papjainak természetes oltárai, amelyek istennőjük védelmét élvezik. Nem 

lehet véletlen, hogy ezek közelében a nap szinte bármely percében könnyen találunk ragadozó mada-

rakat, amelyek kilövése főbenjáró bűn a Vadászatok Istennőjének hagyományai szerint.  

A Velerien tenger legfontosabb áramlatai, az északi Kékliliom, a keleti Ikrafutó és a déli Tekkan a szi-

getek körül érnek össze, így a környék roppant gazdag tengeri életvilággal büszkélkedhet. Kiterjedt 

kagylótelepek, legalábbb tucatnyi halfaj, delfinek és bálnák gondoskodnak a helyiek bőséges élelmezé-

séről. Pontosabban tennék, ha a szigetcsoport vizei nem lenne legalább annyira veszélyesek, mint ami-

lyen élettel telik. 

A víz mélysége akár öt-tíz lábanként is drasztikusan változhat, így míg az egyik pillanatban roppant 

mélységbe süllyed a horgony, a következőben már csak a hajófenék vészterhes recsegése-ropogása hal-

latszik, ahogy egy alattomos zátony belemart. 

Az ilyen rendkívül változékony mélység elsősorban a Nagy-Tuggar északi partvidéke mentén teszi élet-

veszélyessé a hajózást, bár az egész szigetcsoport életét meghatározza. A tengerfenék ráadásul mintha 

kifejezetten a hajók elveszejtésére lett volna kialakítva – éles zátonyok, sziklafogak, metsző peremek 

dominálják a felületét. 

S ha mindez önmagában nem lenne elég, a szigetcsoport körül szinte bármikor feltámadhat az a köny-

nyen orkánná fokozódó erejű, fertályórás rohamokban támadó szél, amit a helyiek Hósárkánynak ne-

veznek. A Hósárkány erejének átvészeléséhez általában elégtelenek az egyárbocos vitorlások, az ennél 

nagyobbak merülése pedig általában elég nagy ahhoz, hogy a sárkány zátonyra vesse őket.  
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Történelem 

ÖTÖD- ÉS HATODKOR 

A mostoha tengertől viszonylagos védettséget csak egyetlen partszakasz, a Nagy-Tuggar déli, félköríves 

öble, a Csendesöböl élvez, ahová a Hósárkány ereje csak megtörve ér el és a vízmélység is megbízható. 

Nem véletlen, hogy az ötödkori kyrek is itt hoztak létre egy kisebb kikötőt a beltengert felvigyázó hadi-

hajók és az őket ellátó csekélyszámú gálya ellátására. 

Ez a kikötő a mai Seik, a szigetek egyetlen városának alapja. A kyr kikötő köré idővel a hajókat kiszol-

gáló épületek, szórakozóhelyek, fogadók és céhes műhelyek egész sora épült, utcák születtek, míg végül 

a tartományi Hatalmasok akarata szerint felépült a párezres várost óvó erődítmény is. A kikötővár pon-

tos funkciója mára már nem ismert, a fennmaradt feljegyzések ugyanis csupán elhanyagolható kalóz-

tevékenységről beszélnek az ötödkori Velerian tengeren. 

A kyr építészet bölcsei szerint a kikötővár elsősorban nem is a halandóktól, hanem a természet erőitől 

volt hivatott megvédeni a hajókat és a szigeteket. A Tuggaron elszórva fellelhető romokat, egykori csil-

lagvizsgálók, fürdők és nagyobb kőházak alapzatait és sarokfalait megvizsgálva igazoltnak is látszik ez 

a feltételezés, hisz úgy tűnik, akkoriban jóval élhetőbb lehetett a vidék. Bárhogy is volt, az erődítés ezen 

funkciója mára valószínűleg megszűnt, vagy legalábbis szigorúan a Csendesöbölre korlátozódik. 

A birodalom fennállásának utolsó időszakában, az egyre szaporodó belső gondok idején Sogron egyik 

anyrja a ma Cápaszirtként ismert apró szigeten kezdett építkezésbe. Hogy pontosan mi is lett volna az 

elkészülő épületből, templom, palota vagy bármi más, mára nem tudni, annyi viszont biztos, hogy ösz-

szesen másfél torony készült el belőle, mielőtt felhagytak volna a munkálatokkal. A tornyok és az egy-

kori épület alapfalai azonban máig megvannak, átmeneti gazdái, kalózok, száműzöttek, sötét vallások 

szektái, gyorsan váltják egymást. 

A birodalom bukásával kalandos, kaotikus időszak kezdődik a sziget történelmében, mellyel kapcsolat-

ban leginkább csak találgatásokba bocsátkozhatunk. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Tuggar egy ideig 

független tényezőként gondolt magára, s ez alatt az idő alatt Seik hajósai megteremtették a veleriani 

kalózkodás hagyományát. 

A sziget neve azután Dawa birodalmával összefüggésben kerül újra elő; a mágusbirodalom szintén meg-

hagyta saját keze nyomát a vidéken. Valószínűleg állandó, vagy legalábbis rendszeresen megnyitott tér-

kapu kötötte össze a szigeteket Dawa valamely városával vagy városaival s a térkapu hatalmas kőpillér-

jei máig láthatók Kis-Tuggar keleti partja mentén. A kapuból persze már régen elillant a mágia, de a 

környéken emberemlékezet óta nem nő egyetlen fűszál sem és állatot sem látni soha fél mérföld távol-

ságnál közelebb s csak csupasz, kopár rögök várják a látogatót.  

A mágiát értők úgy sejtik, ez a térkapu pillér felelős azért, hogy a szigetek környékén könnyebb ugyan 

a térmágia használata, ám hatása sokkal kiszámíthatatlanabb. 

HETEDKOR 

A P.sz. 6. századtól folyamatosan benyomuló ilanori portyák miatt a Preatlon-félszigetet lakó két ork 

törzs egyre inkább visszaszorult. A 10. században az egyik rendületlenül fogyatkozó ork törzs, a Tűz-

markúak egy portyázó nemzetsége úgy határozott, nem csatározik tovább az íjászok népével. Társaik 

megvetésével mit sem törődve, kevés megelőző szakértelemmel ácsolt hajóikon a szigetek felé vették az 

irányt, s habár sokuk odaveszett az úton, az átvészelők ágyékából születettek azóta is fenn tudták tartani 

állandó kolóniájukat néhány szigeten, habár az elmúlt évszázadokra a szállásterületeik a harmadik leg-

nagyobb szigetre korlátozódtak, amit a tiadlaniak találóan Orkzátonynak neveztek el. 
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A Hármas Királyság összetett társadalmában az erv lovagok és grófok gyakorlatilag függetleníthetik 

magukat a királyi akarattól – sem adóval, sem elszámolással nem tartoznak a koronának. Mindez addig 

tart, amíg főbenjáró vétséget nem követnek el, mint amilyen a felségárulás vagy a királyság egysége 

elleni lázadás, amely esetben azonban cím, rang és birtokvesztést követő száműzetés jár nekik bünte-

tésül.  

Sokáig csak ezek a birtokaikat, jobbágyaikat vesztő száműzöttek jelentették a káoszkori maradványné-

pekhez, haszonleső kalózokhoz és orkokhoz csapódó utánpótlást. Mivel a legtöbben egyénileg vagy csa-

ládjaik, leghűségesebb szolgálóik körében érkeztek, jelentőségük és létszámuk is elhanyagolható, külö-

nösen, hogy az így érkező családok legtöbbje nem érte meg a második generációt, mert a vidéket jobban 

ismerők áldozatává váltak. Ez az elhanyagolható beszivárgás, ami népesedésnek semmiképp nem ne-

vezhető, a XIII. Zászlóháborút követő időszakban hirtelen többszörösére duzzadt. 

A 3600-as években egymásnak feszülő tiadlani társadalmi érdekek, az ulu és nara ősökkel rendelkező 

kereskedő klánok gazdasági ereje és az önállósulni vágyó erv nagybirtokosok többször fel-fellángoló 

belháborúba torkolltak, ami sokszor és könnyen vezetett a vesztes fél száműzéséhez, különösen, hogy 

ez a koronának is megérte, hisz a szabaddá váló földek az ő kezére kerültek. Az évszázad első felében 

több, mint háromezren érkeztek a szigetre és döntően az egyetlen városra emlékeztető helyen, az 

ötödkori kyr romokon épült, akkor nyomorúságos állapotban lévő Seikben telepedtek meg.  

Tuggar ma 

SEIK ÉS A TUGGARI GRÓFI CÍM 

A XIV. Zászlóháború idejére, vagyis kevesebb, mint egy évszázad alatt az új lakók mintha felébresztet-

ték volna az ősi várost annak tetszhalálából. A régi kyr romokon, sokszor azok köveit használva újraé-

pítették a kikötőt és a várat, házak tucatjait húzták fel, ivókat és egy fogadót is nyitottak, Velarnak 

templomot emeltek, miközben hajókat szereztek és nekiláttak a szervezett mezőgazdaságnak és vadá-

szatnak, feldolgozásnak. 

A száműzöttek menedéke mindennek köszönhetően az elmúlt időben ismét elkezdte egy élhető vidék 

képét ölteni. Mindehhez hozzájárul, hogy a XIV. Zászlóháborúban számos tuggari vett részt a toroniak 

elleni küzdelemben – ami automatikusan elhozta számukra az örökölt bűnök bocsánatát, vagyis szá-

mos família visszatérhetett Tiadlan földjére. A bűnbocsánatot szívesen fogadták és megünnepelték, de 

az azóta eltelt két évtized alatt szinte senki nem élt a visszatérés lehetőségével. Mindez jól jelzi, hogy a 

szigetek lakói az utóbbi időben már inkább tuggariként, mint tiadlaniként tekintenek magukra.  

Az elyai udvar is felismerte az ebben rejlő lehetőségeket – és persze a veszedelmeket is –, így Nastar 

papjainak tanácsára a király alig egy évtizede grófi birtokközponttá nyilvánította Seik kikötővárát. A 

száműzöttek szigetei felett azóta hivatalosan is egy tiadlani koronára felesküdött lovagi família, a 

Hattehan család gyakorolja a hatalmat. 

A gróf mellett szinte rögtön megjelent néhány tudós pap-tanácsadó, így a família hamarosan egy sze-

rényebb Nastar szentély építésébe kezdett és külön épületet jelölt ki a vitás ügyek bíróságának, melyben 

Velar papjai segédkeznek a grófnak. A tuggariak a legtöbb esetben bajvívást rendelnek el a vitás felek 

között, ám itt, a tiadlani gyakorlattól eltérően, nem lehet a feleknek bajnokot állítani maguk helyett, 

ami miatt sok olyan bűn nem is kerül a bírák színe elé, amelyért az anyaországban súlyos elmarasztalás 

és büntetés járhatna. 

Habár a legtöbb szigetlakót megnyugtatta és az összetartozás érzésében erősítette meg a Hattehanok 

elismerése, néhányan megrettentek a változástól és szinte azonnal az újdonsült grófi család ellen kezd-

tek szervezkedni… 
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KALÓZOK, GYILKOSOK ÉS SZÁMŰZÖTTEK 

Nem szabad azonban azt feltételeznünk, hogy a Seik környéki „civilizálódás” és a Hattehanok máris a 

szigetek teljes egészére kiterjedő változást hoztak volna el. A kisebb szigetek és zátonyok számos olyan 

alak búvóhelyeként és menedékeként szolgálnak, akikről nem is tudnak Seikben, nemhogy ők hallottak 

volna bármiféle tuggari grófról. 

A legtöbben a klasszikusnak mondható módon, rangjukat és vagyonukat vesztve kerültek a szigetekre, 

mert olyan bűnt követtek el, amire nem létezik felmentés. Kisebb barlangokban, ingókövek árnyékában 

húzzák meg magukat, esetleg csatlakoznak valamelyik kalózkapitány legénységéhez. A tengeri rablók 

dolga az utóbbi időben, a seiki változásoknak köszönhetően megnehezedett, viszont a megnövekedett 

kockázat sokkal nagyobb nyereséggel is kecsegtet, mióta a város és a tiadlani partok, elsősorban 

Ottenby között megindult a kereskedelem. 

A sötét vallások, Orwella és Tharr követői közül senki nem Seikben keres menedéket, hisz ott ugyanúgy 

rájuk akadhatnak Velar helyi papjai és a gróf emberei, mint a kontinensen, vagyis számukra is termé-

szetes, hogy a kisebb szigeteket választják menedékül. Sokan a Cápaszirtet célozzák meg elsőként, ahol 

a régi kyr romok nem csak jól védhető menedékkel, de elfeledett mágikus hagyományok ígéretével is 

csábítják őket.  

A harmadik legnagyobb szigetet lakó orkok pedig természetesen nem tartoznak a gróf fennhatósága 

alá, sőt, sem a kalózokkal, sem holmi istenfélék papjaival nem kívánnak osztozni a szépen hízó zsák-

mányon, így állandó a harc a tuggari gróftól független erők között is. 

Érdekességek, helyi vonások 

A TUGGARI ORKOK 

A tuggari orkok az itt töltött évezredek alatt jól megtanultak úszni és egész ügyesen hajóznak, de messze 

nem érhetnek mondjuk a Viharkeltők törzsének nyomába. A szigetzátonyokat azonban mindenkinél 

jobban ismerik, beleértve az emberek kalózait is, akiket viszont nem szívlelhetnek, így rendszeresen 

indítanak portyát a menedékeik ellen. 

Habár máig Tűzmarkúnak vallják magukat, a helyi orkok szó szoros értelmében már rég nem alkotnak 

törzset, mivel nem rendelkeznek a hagyományos értelemben vett vezéri nemzetséggel és énekmondók-

kal sem. Előbbieket a legerősebb jogán választják, utóbbiak feladatát, az orkok legrégebbi legendáinak 

örökítését a sámánok végzik. 

A tuggari orkok szent állata mára a barrakuda lett. Az erősebb sámánok képesek egész rajokat maguk-

hoz szólítani ezekből a vérengző, mohó ragadozókból. Az időről időre bemutatott emberáldozataik is 

úgy zajlanak, hogy a leghúsosabb rabszolgát egy szirtről a barrakudáktól hemzsegő vízbe lökik.  

Mivel a barrakudák felismerik a tuggari orkokat, sőt, maguk közül valónak tekintik őket, a helyiek fel-

nőtté avatási szertartása is ezek bevonásával zajlik. A barrakudák párzási időszakában, egy kisebb eve-

zősön a viharos vízbe dobják a próbatevőt a halak ívó területein, a szállásterületektől néhány mérföldre, 

s az ifú orknak valahogy vissza kell jutnia az Orkzátonyra. Ha kudarcot vall, a halak legalább jóllaknak.  
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A HAJÓTEMETŐ 

Nagy-Tuggar északi partjain találjuk a helyiek által találóan hajótemetőnek nevezett területet, ahol a 

tengervíz legalább kéttucatnyi, a rothadás, korhadás és algásodás változatos szakaszában lévő hajóron-

csot mos. A Velerian ezen a környéken a szigetcsoportnál megszokottnál is sokkal alattomosabb, várat-

lanul kialakuló örvények, a természet törvényeire fittyet hányó árapály, pillanatok alatt megerősödő 

áramlatok nehezítik a hajósok életét még a parttól még egy mérföldnyire is. 

A szigetek területén sok helyen tetten érhető az elmúlt idők mágikus csatározásainak hatása, s valószí-

nűsíthető, hogy a hajótemető körüli hirtelen, gyilkos áramlatok is egy hatodkori átokból erednek, mely-

nek erejét még nem kezdte ki az idő… 

A hajótemetőben főként tiadlani kalmárhajókat és a tuggari kalózok, csempészek pórul járt vitorlásait, 

orkok evezőseit ostromolják a hullámok, de a zátonyok között sokkal távolabbi vizek emlékét őrző ha-

jókat, így bálnavadász harksheffeket, a legutóbbi zászlóháborúban elsüllyesztett barbár tramonokat is 

találunk, sőt, egy képzett merülő akár jóval ősibb, akár ezer év óta a tengerfenéken pihenő roncsokra 

is bukkanhat. 

A hajótemető azonban nem csak a járműveknek szolgál zord síremlékül. Az egykori hajósok közül na-

gyon sokan képtelenek megnyugodni hirtelen, sokszor nagyon váratlan halálukban – a környéket tu-

catjával járják a különböző erejű élőholtak, így a hajóroncsokban maradt értékek kimentésére, felho-

zatalára vállalkozók általában szörnyű halált halnak. 

TÉRMÁGIA 

Már korábban, a szigetek történelmét tárgyalva szóba került az a feltételezhetően dawai térkapu-ma-

radvány, amelynek térmágiára gyakorolt hatása máig tetten érhető a szigeten. 

Tuggar területén sajátos módon működik a térmágia. Egyrészt könnyebb létrehozni a térmágikus ha-

tásokat, varázslatokat, mintha maga a szigetet borító sűrű manacsatornák segítenének mindebben. 

Másrészt viszont a tengeri áramlatokhoz hasonlóan alattomosak a mana itteni csatornái, így megeshet, 

hogy hirtelen sokkal több mágikus energia kerül a varázslatba, mint az szükséges lenne, vagy éppen az 

utolsó pillanatban illan el belőle egy kevés mana. 

A Tuggaron létrehozott térmágikus hatások annyi E-vel erősebben jönnek létre, mint a varázstudó 

szintje és a varázsláshoz szükséges Mp is csak ¾-e a megszokottnak. Ezzel együtt minden tuggari tér-

mágia (100 - varázstudó szintje x 5)% eséllyel torz mágia, annak minden veszélyével együtt. 

AZ INGÓKŐ HARCMŰVÉSZ ISKOLA 

Az egyik kisebb zátonyszigeten, a két legnagyobb szigetet elválasztó tengeri csatorna közepén található 

az Ingókő harcművész iskola. A stílust Dara Lak alapította mintegy hatszáz éve; mikor a mester elláto-

gatott a szigetre száműzött korábbi tanítványához, egy toroni boszorkával szövetkező kardmesterhez, 

a Hósárkány szél orkánként zúdult rájuk és egy jókora ingókő alatt találtak menedéket a késként alá-

zúduló jégszilánkok elől. Dara Lak ekkor tapasztalta meg az ingókövek csodálatos nyugalmát  és szuny-

nyadó erejét, így visszatérve Tiadlanba a dorcha elé járult és alig egy évvel később neki is láthatott az 

Ingókő iskola kolostorának építéséhez. 

A stílus azóta nagy népszerűségre tett szert a száműzöttek körében, mert tanításai révén megnyugvást 

találhattak sorsukban és ismét kezükben érezhették annak irányítását – mindezt csak tetézte, hogy a 

technikák, amiket a kolostorban megtanulhattak, segítettek a kalózok és orkok portyáinak túléléséhez, 

sőt, a helyiek egymás közti küzdelmeiben is hasznosíthatók voltak 
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Az Ingókő iskola a kivárás, ellenszegülés és ellenállás iskolája. Tanításai szerint az ideális állapotban a 

lélek feladata az ellenszegülés; az ugyanis képes rá, hogy ellenszegüljön bármilyen hatásnak, ami őt 

vagy a testet éri, és ha a vihar, legyen az harc, asztrális vagy mentális hatás, ki is mos mellőle mindent, 

ő akkor is állja majd a sarat. 

A stílust követő harcművészek képesek rá, hogy Chi-harcban lemondjanak az extra támadások jogáról, 

de minden egyes elhalasztott támadásért cserébe +1 SFÉ-t és +5 ME-t kapnak. Mindezen túl Chi-harc-

ban úgy alkalmazhatják az Aranyharangot, mintha két szinttel magasabbak lennének, vagyis több SFÉ-

t nyerhetnek vele és hosszabb ideig tudják azt fenntartani büntetlenül. 

A stílus harcosainak pusztakezes harcértékei alacsonynak számítanak a többi harci iskola között, kö-

rönként csak egyszer támadnak, ráadásul használatakor a harcművész automatikusan elveszíti a kez-

deményezést. A stílusban 5. szintet elérők már kétszer is támadhatnak körönként, de mindkét támadá-

suk a kör legvégén következik, miután ellenfelük már leadta ellenük összes támadását. A harcművé-

szekre Chi-harcban is vonatkozik iskolájuk megkötése: minden támadásukat csak a kör legvégén hajt-

hatják végre. A kör végén leadott támadások viszont élvezik a kivárás technikájának előnyeit, vagyis a 

támadás(ok)ra +10 Té-t kapnak.  

Az iskolát követők egyedi felszerelésként különleges kéz- és karvédőt használnak, mely a váll alsó ré-

szétől tenyérközépig ér, a kart kályhacsőszerűen beburkolja, így nem csak a védekezést segíti elő (Vé 

+15), de a sérülésektől is véd (SFÉ 1). A harciasabb harcművészek fémlemezekkel erősítik meg a kézfe-

jet borító részt, ami így vasökölként funkcionál (Sebzés +1k3). 

Kéz     T/k 1 (2)     Ké – Té 10 (+10) Vé 15 (+15)     Sebzés 1k6+1 (+1k3) 
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HELYSZÍNEK 

Seik városa 
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Seik alapját az ötödkori kyr kikötő jelenti. A hóhajú építőmesterek munkája kiállta az idő próbáját, és 

habár egykori időjárás-manipuláló, tenger-szelídítő mágiájuk már elenyészett, a kikötők azóta is meg-

maradtak (E). Az egykori kikötővár maradványai a mai Seiktől észak-nyugatra fekszenek, néhány épü-

letét azóta a Hattehanok pénzével megszelídített egykori martalócok újították fel és alakítottak ki ott 

hivatalosan is hadikikötőt (C). Ezt a részt a partszakaszt egy rövid, partmenti sétány köti össze a város-

sal, melyen itt-ott még láthatók kyr utcakövek. 

A Hattehanok erőssége (1), a városban divatos szóval palotája egy korábbi kalózvárból magasztosult fel 

grófi palotára és több melléképülettel bővült. Egy kisebb szirten található, Seikkel egy széles, akár öt 

megrakott társzekeret is elbíró, szépen faragott fahíd és egy vékony, de annál masszívabb, kőből készí-

tett gyaloghíd köti össze. A várszirt saját kikötővel is bír (B), ahová a fontos személyeket várják, de ide 

irányítják a legszebb, vagyis háromnál több árboccal érkező hajókat is, a gróf ugyanis szeret ezekben 

gyönyörködni. Általában 1-2 ilyen hajó ringatózik a kőmólónál. 

A városba érkezőket (A) a város kikötőmestere, a Hattehanok egy rokona és maréknyi katonája fogadja 

és a vámházba (2) illetve a lajstromházba (3) irányítja. Ez utóbbi különleges épület, funkciójára pedig 

a nevéből lehet következtetni. Az itt dolgozó néhány hivatalnok listát vezet az érkezőkről aszerint, hogy 

milyen szándékkal érkeztek és a választól függően a megkérdezettek valamilyen jelölést kapnak. 

Azok, akik büntetés miatt érkeztek, fekete edzett vas karperecet kapnak, amit pontosan egy évig visel-

niük kell. A saját akaratból költözőknek egy ékszert adományoznak, amit a helyi asszonyok és gyerme-

kek készítenek a tenger mindenféle kincséből, kagylókból és kavicsokból, míg az alkalmi látogatókat (a 

kalandozók is feltehetőleg ilyenek) egy rongykötéllel jelölik meg, melyet a karjukon, övükön vagy nya-

kukban kell hordani, ha a városban vannak. Ezzel a megjelölgetéssel a helyiek az elyai királyi udvar 

akaratát teljesítik, akik többek között ehhez a feltételhez kötötték a Hattehanok grófi címét.  

A legutóbbi Zászlóháború előtt kevéssel Chasiel városának kőműves céhe két részre szakadt; a torzsal-

kodás eredményeképpen hamarosan egy csonka céh érkezett Seikbe, akik a városban szinte rögtön 

munkához is láttak. A szerteszét heverő romos épületek jó részét elbontották és rengeteg teret és utat 

alakítottak esőállóvá az így nyert kőből. 

A legnagyobb lekövezett tér a seiki piactér (4), amelynek mérete egyelőre nem kifejezetten indokolt a 

város lélekszámát tekintve, ám népszerűsége töretlen. Azóta, hogy a Hattehanok hivatalosan is grófi 

címet nyertek, melyet Tiadlan-szerte nagy ünnepélyességgel ki is hirdettek, mindenféle színjátszó és 

mutatványos csoportok, bárdok és másféle csepűrágók kerekedtek fel, hogy részesüljenek a város és a 

gróf öröméből és a saját szemükkel is megnézhessék a rosszhírű vidéket. 

A hét-nyolc kisebb ivó mellett, melyeket elszórva találunk a kikötőben és a szűk lakóházak (D) közé 

ékelődve, a hivatalos állásfoglalás szerint csak egyetlen fogadó, a Nastar köpenye (5) üzemel a város-

ban. A kétszintes épület az egyik legkellemesebb és legnagyobb a város házai közül, pincéje és padlózata 

még a kyr időket idézi, egy-két padlómozaik a csodával határos módon túlélte az egymást követő koro-

kat; a kőfalak és az emelet faváza azonban már nagyon is új. 

A gróf csak a Köpeny üzemeltetésére adott engedélyt, törvényesen tehát ezen kívül csak két helyen lehet 

vendéget altatni: a grófi palotában (1) és az egyházi épületekben, vagyis a templomokban (7, 8) és a 

Nastar szerzetesinek kolostorában (10). Mivel a tuggari Nastar-szerzetesek még sajátjaik között is el-

vadult aszkétának, sőt, önkínzónak számítanak – rendszeres önkorbácsolással vezekelnek a szigetlakók 

minden bűnéért –, a kolostor hideg, fűtetlen hálótermeiben kevesen találnak békés éjszakára. 
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A helyiek, beleértve a grófot is, tudnak még egy helyről, a Vidrafarkáról (6). A Farka teljes nevéről 

megoszlanak a vélemények; egyesek szerint Késes- és Vadászház, mások szerint Vadász- és Vendégház. 

Annyi biztos, hogy a tágas ivóba betérőket olyan füst fogadja, amit vágni lehet és olyan emberszag és 

alkoholbűz, amitől előszörre egy korgnak is felfordulna a gyomra. Az ital olcsó és a fogadós családja itt 

is alhat – azok, akik kiérdemlik a kipróbált tolvajok, akasztófa-szökevények és mindenféle csempészek 

között is legzsiványabb fogadós megbecsülését, azokat a fogadós a Farka hagyományai szerint ünnepé-

lyesen a családtagjaivá fogadja és a különteremben megaltatja, ha rászorulnak. 

A kyr romokon túl, dawai épületmaradványok és árkádok között, ahol már kívül esnek a hadikikötő 

világítótornyának fényén, több csempészodú is megbújik, így aki nem kíván a gróf kincstárába vámot 

fizetni, itt szabadulhat meg az árujától (F). 

 

Cápaszirt és a Sogron-templom alaprajza 

 

A szirt két forrásból meríti a nevét. Környéke egyrészt ismert ívóhelye a vöröscápáknak, habár ez a 

kalandmodul idején nem okoz különösebb problémát, hisz abszolút nem ilyenkor párzanak, így való-

színűleg kevesen ússzák a környéki vizeket; másrészt az alakja felülről egy kitátott pofára emlékeztet, 

amiben több sor fog húzódik. A sziget déli, délkeleti partját végig tűhegyes, veszedelmes zátonyok bo-

rítják, melyek egyenes, magas sziklafalként törnek elő a tengerből, kikötésre alkalmatlanná téve a part-

szakaszt. 

A Sogron-templomból mára jóformán csak a főépület néhány fala maradt meg, a külső kertek, pavilo-

nok és kutak legtöbbje rég eltűnt, széthordták vagy betemették, a kyr kertészeti remekek, oltott platá-

nok és gyümölcsfák, melyeket a mesterségesen, mágiával alakított időjárásnak köszönhetően tartottak 

(volna) fent a templom mellett, rég eltűntek, helyüket tüskés, zord bozótos vette át. 

 

  



 
110 

 

A főépület egyik tornyát, többször kiegészítve ugyan, de sikerült megőrizni az ezredévek alatt és Lalassu 

támadásakor is ezt a tornyot védik a legádázabban, itt egy tekintélyes őrtűz is ég (3E) és itt van a pán-

céltörők közül kettő. A harmadik az egyik romfal mellett van elbarikádozva, ahonnan az egyetlen kikö-

tésre alkalmas szakaszt figyelik (habár a snilek nem ezen az úton érkeznek, a csónakkal érkező csapat 

számára problémát jelenthetnek). 

A templom tornya eredetileg egy 9 egyenes és 1 kerek oldalból állt, melynek kerek része egy csodá-

latos, nyitható-zárható kupola alapja volt, amit a Sogron-oltár fölött helyeztek el. A többi helyiség ere-

deti funkciója mára ismeretlen, a legtöbb helyen lekopott vagy bemohásodott a falakon a festék, az 

egykori mesteri faragványok pedig már évszázadokkal ezelőtt más helyre kerültek.  

Az első szint magassága öt ynevi láb, a leghosszabb észak-déli fala 21 láb, melyhez 15 láb átmérőjű 

körszentély tartozik. A legtöbb fal áll még, a rég elrohadt ajtók pótlásával viszont senki nem próbálko-

zott érdemben, a mostaniak rongyfüggönyökkel és szakadt, használhatatlan vitorlákkal oldják meg a 

helyiségek szétválasztását. A fal résein besüvítő szélben lengedező, egykor csodaszép oszlopok és osz-

lopcsonkok közé kifeszített, koszlott, lyukacsos vitorlák és rongyok egy elhagyott ispotály hatását keltik, 

különösen a földön izzó parányi viharlámpások bizonytalan fénye mellett, amivel a martalócok fényt 

próbálnak csinálni. 

A bejárati helyiséget (A) raktárnak, az északi helyiséget (B) pedig, mivel ennek még kiváló állapotban 

van a teteje, hálóteremnek használják a martalócok. A kupolatoronyban még most is egy kisebb lép-

csősor tetején várná Sogron híveit az egykori félköríves oltár (D), mélyén sosem kialvó tűz parázslik. 

A kupolatorony délnyugati fala mentén egy hiányos, de járható lépcső (C) vezet fel a második szintre, 

ami már lényegesen rosszabb állapotban van. 

A második szinten, mely eredetileg szintén 5 láb magas lehetett, de mára a legtöbb falszakasz nem éri 

el a két láb magasságot is, nem is találni semmit, kivéve a két páncéltörős martalócot (E), akik egyike 

a hálóterem tetjén, másika pedig a kupolatorony szentély feletti kerengőjén helyezkedett el, legalább 

feles fedezékben vannak. 

Ebből a kerengőből egy, az utóbbi évtizedben összetákolt, rossz létra vezet fel a kupolaszintre, ahonnan 

csodálatos kiáltás nyílik a környékre, habár a térdig érő falak és a kupolaszint közepén tátongó üreg (a 

kyr korban egy zárható-nyitható fény- és füstcsatorna volt az oltár felett) életveszélyessé teszik a pró-

bálkozást a tornyot ostromló tuggari szélben. 
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Az umichok barlangja 

 

A barlangban több sziklás terület is a víz fölé emelkedik, ezeket az alaprajzon satírozással jelöltük, köz-

tük (a simán hagyott területeken) legalább térdig érő víz van. A hely hosszabbik átlója ynevi 25 láb, a 

rövidebb 12. A különféle tárgyakat, romokat, ládákat nem jelöltük az alaprajzon, ezek elhelyezését vagy 

feltüntetését a mesélőre bízzuk. 

A karakterek bemesélés esetén alulról (délkelet felől) érkeznek, a tenger felől; az itteni folyosóban lévő 

Z alak lehetetlenné teszi, hogy akár természetes, akár mesterséges látással még időben belássanak. Az 

egyik umich a közvetlen bejárat melletti-feletti árkádból (●) támad a karakterekre. Ha A bor és a kard-

művész mellékküldetés miatt érkeznek, az északnyugatról befelé vezető lépcsősor vezeti le őket és a 

bemesélés szerint is itt tudnak távozni. A lépcsősor és a bejárat egyaránt szűk, nagyjából 1,5 láb széles 

(a bejárat az árkád oszlopai miatt talán még kevesebb). 
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Nastar köpenye (fogadó) 

 

  Földszint 

 

 Első emelet 
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Vidrafarka Késes- és Vadászház (fogadó) 
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Boszorkánypagoda (egy apró sziget és két kis szirt) 

 

A boszorkánysziget 

A pagoda három egymáshoz közeli szigetre épült; a legnagyobb szigeten emelkedik maga a 

pagodaépüle, a két kisebb, szomszédos zátonyra egy-egy torony épült. A pagoda felé folyamatosan ma-

gasodó nagysziget szabálytalan formájú, legnagyobb átmérői 160 illetve 135 ynevi láb hosszúak. A szi-

get emelkedése 22 láb, a térképen az egyes vonalak mindenhol 4-5 láb emelkedést jelentenek (vagyis 

ahol csak 1-2 „vonással” el lehet jutni a pagodáig, ott a sziget eleve jóval magasabban kezdődik, 10-12 

láb magasságban). A szirt-szigetek átmérői 23 és 13 ynevi láb a kisebbik illetve 30 és 21 ynevi láb a 

nagyobbik esetében. 
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A szirteken emelt tornyok és a központi erősség egy-

egy fedett-zárt függőhíddal kapcsolódnak egymáshoz 

30-35 ynevi láb magasságban. Ezek a függőhidak 22 

illetve 28 ynevi láb hosszúak és 2 láb magasak; alat-

tuk és felettük vadul süvít a szél, ami a Tuggaron is 

szokatlanul veszélyessé teszi az alattuk való elhajó-

zást. 

 

A boszorkánysziget nem mindegyik partszakasza alkalmas a kikötésre. Egész pontosan a délnyugati  

nyúlvány egészén kívül csakis a déli félköríves öböl, itt azonban a partraszállókra elsőként egy 10-12 

méteres sziklafallal is meg kell birkózniuk, ahová a kalózok az utóbbi időben több kötéllétrát is elhe-

lyeztek – ezek +30% Mászást bizotsítanak (a nagy szél és a nedves-hideg sziklafal nem engedik az au-

tomatikus sikert). 

Szirti tornyok 

A két kis szirt tornyainak felépítése hasonló egymáshoz, funkciójuk azonban különböző; míg a kisebbik 

a boszorkány foglyainak lassú halálát szolgálja, a másik Oriana kínzással kapcsolatos kísérleteinek en-

ged teret és mint ilyen, árnyakkal és fantomokkal van tele (1k5+5 összesen). 

Mindkét torony három emelettel rendelkezik. A földszint szinte kizárólag a belépést és a raktározást 

szolgálja, lépcsőknek, dobozoknak, ládáknak ad teret. A második szintből nyílik egy szintközi lépcsősor 

végén a függőfolyosó, mely átvezet a pagodavár egy-egy bástyájába. A harmadik szint pedig feltűnően 

kis átmérőjű, egyszerre 4-5 ember már bajosan fér el benne, s ez felel a torony funkcióiért, vagyis itt 

van berendezve az éheztető tömlöc (kisebb szirt) illetve a kínzókamra (nagyobb szirt). 

A pagodavár 
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A pagodavár a nara (hadi)építészet elvei szerint épült; a központi épületet szerzetesek emelték évszá-

zadokkal ezelőtt, ám Oriana érkezésétől kezdve folyamatosan bővült, épült. Az elmúlt másfélszáz év 

alatt, mióta a fekete asszony a környéken kísért, a szerzetesi pagoda köré egy kisebb belső udvar és 

négy bástyatorony épület, ahová csak négy, csakis egymásból nyíló fedett udvaron keresztül lehet be-

jutni. Az egész épületegyüttesben, melyet nyugodtan nevezhetünk egy kisebb várnak is, egy nyílt udvar 

egészíti ki a fedett ostromudvarokat, mindezeket pedig vaskos kőfal veszi körül. Az épületek külső falai 

kőből vannak, ám a belsők már lakkozott, ám varázzsal tűzállóvá (5E) tett fából vannak, a központi 

épületet tartó oszlopokat és az emeletek padlózatát is beleértve. A külső falak egy 1x1 ynevi lábas terü-

leten 65 STP-vel, a lakkozott fafalak pedig jellemzően 30-35 STP-vel bírnak. 

 A nara technikának köszönhetően minden tető járható és könnyen megközelíthető kisebb (esetleg rej-

tett) lépcsőkön, létrákon és ostromfolyosóként is használható, hisz minden irányból túllóg a fedett te-

rületen; ennek köszönhetően a tetőből is tűz alatt tartható minden falszakasz. Ezekben a tetőkben csak 

görnyedten lehet közlekedni, ám ezért a kényelmetlenségért a funkció kárpótol. 

A külső falakon a vár déli falán 

egy kisebb kapubástya van kiala-

kítva (A), rajta a jellegzetes nara 

tetővel és lőrésekkel. Két vasalt 

kapu vezet a pagoda első udva-

rára, egy nagyobb, kétszárnyas a 

szekereknek és bevontatott csó-

nakoknak és egy másik, egysze-

rűbb a gyalogosoknak. A na-

gyobb kapu a külső fedett udvar 

(B) déli sarkában épített raktár-

helyiségbe (C) nyílik, ahol jelen-

leg is több csónak várja a haszná-

latbavételt. Itt ezen kívül min-

denféle vontató és ácseszközöket 

találhatnak a karakterek. 

A külső fedett udvar északi oldalán egy másfél ember széles, fafalú fo-

lyosó vezet tovább a középső fedett udvarba (D), amely néhány szép, 

keskeny kőösvénnyel megszakított, dús botanikus kerttel várja az ér-

kezőket. A kerti növények között hivalkodnak azok, amelyek elsősor-

ban mérgek vagy herbáriumok előállítására alkalmasak, némelyek, kü-

lönösen az ösvények mellett pedig akár aktív védelemre is alkalmasak 

(pöfetegek, folyondárok). 

 

Ha Oriana tud a támadásról, a növények elrendezésével és némi egyszerű Asztrálmágiával gondoskodik 

róla, hogy a növények megtámadják a karaktereket (pl. felrobbanjanak, rájuk tekeredjenek) és így aka-

dályozzák a továbbjutást. 

A középső fedett kert ösvényei körbevezetnek a kerten és a déli falon nyíló fafolyosóba torkollnak, amit 

egy zárt, lakkozott ajtó választ el a gyilokudvartól (E). 

  

Szelíd égető pöfeteg (5) 

3k10 Fp sikertelen méregE esetén 

Vad égető pöfeteg (1) 

2k10 /1k10 Sp (tűz) 

Barlangi folyondár (1k3) 

Ké 10 Té 40 Vé 80 (95) 2k10 csáppal 

megragadás után Sp 1k6 (csáponként 

1) 

Ép 2/csáp + 26 Fp 10/csáp + 58 

tűzzel, savval 1k10 Sp elpusztítja 

 



 
117 

 

A gyilokudvaron gyertyák és, ha a boszorka számít rájuk, mágikus gyertyák együtt adják a világosságot, 

melynek mérgei a legkülönbözőbb boszorkányvarázslatok közül kerülnek ki. Oriana kedvencei a Vériz-

zító méregből készített Zöld gyertyák (6. szintű méreg, 6k6/3k6 Fp vesztés, Gy/Ügy 5 körre 10 alá csök-

ken; 26 Mp) és a mágikus álmot okozó Vörös gyertyák (AME és MME ellen 40E, egyébként alvás 5 

percig (80 Mp)). A gyertyák füstje a gyertyamágia szabályai szerint kontaktméregnek számít, vagyis a 

levegő visszatartása nem segít a velük való küzdelemben. 

A gyilokudvaron valahol a második harmadban egy veremcsapda várja azokat, akik nehezek; 90 ynevi 

font súly aktiválja a csapdát és egy 8 láb hosszú szakaszon egyszerűen lecsapódik a talaj. A verem 6 láb 

mély és karókkal van kibélelve (3k6+6 Sp), a mélyén pedig néhány kígyó várja, hogy megismerkedjen 

a lezuhanókkal. Ezek mérgét odabízom, de Oriana nem szórakozik, vagyis lehetnek bénító vagy halálos 

mérgek. A csapda egyébként a lakkozott ajtóval elválasztott belső fedett udvar (F) falán kapcsolható ki 

egy kar meghúzásával illetve elfordításával. 

A belső fedett udvar egy szépen kövezett, faragott szobrokat bemutató kiállító terem hatását kelti és 

csak néhányban rejtőzik kóbor lélek (1k3), amit a harmadik szem fel is fed. Ezen szobrokat megérintve 

a lélek megpróbál a megérintő testébe költözni, 14+k6-os Akaraterővel átvenni felette az irányítást és 

elmenekülni a palotából árkon-bokron át. A szobrok egyébként nem bírnak egyéb hatással – kivéve, ha 

a csapat észrevétlenül jutott volna el idáig. A lelkek ugyanis bármikor képesek üzenni Orianának és 

nagyjából érzékelik is szoborbörtöneik körül a világot, vagyis azonnal jelentik, hogy hívatlan vendégek 

érkeztek (mindezt azért, mert a boszorkány kilátásba helyezte a szabadságukat, ha leleplezik az ellene 

törőket).  

A belső fedett udvarból ki lehet jutni a nyitott udvarra (G), amely fe-

lett már lehet látni az eget. Itt csak egyetlen kőösvény vezet végig 

körbe az udvaron. A dús, ilor fűből csak egy szépen faragott kőkút (1) 

és két jókora, göcsörtös fa emelkedik ki, ez utóbbiakat a boszorka az 

Elátkozott vidékről hozta ide még közel egy évszázaddal ezelőtt (2). 

A vámpírfák megtámadnak minden élőt, kivéve azokat, akik a Sötét 

utat járják (vagyis nekromanták). A kút mélyén megtalálhatják 

Aligart, aki jelenleg egy, esdeklőn az ég felé nyújtózó karú szobor for-

máját viseli. A szobortesten és a tövében is összesen 2k6 kígyó teke-

reg, ezek mindegyike mérges. 

A belső fedett udvarból lehetséges bejutni a központi nagypagodába is, egész pontosan annak egyik 

bástyájába (H), mely kifejezetten a belső pagoda védelmére lett kiépítve. 

 

  

Seidal (vámpírfa) (2) 

Ké 15 Té 65 Vé 65 Cé 35 

Sp gyökerek 1k6 (x10); levelek 1k5 

Ép 100+sebzett Fp ME imm 

körönként 100 levelet tud ledobni, 

egy emberre max. 6 levél tapad 
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A belső pagoda 

 

 

A belső pagoda épületegyüttese magában hordozza a nara építészet védelmi feladatainak alapjait, 

vagyis az esetleges támadóknak, hacsak nem képesek keresztülvágni-lépni a fán, szinte folyamatosan 

keringve kell haladniuk, egyenes út gyakorlatilag nem vezet két pont között. 

A teljes belső pagodát vastag fal veszi körül, kívülről kő, 

belülről azonban fa; a két réteg között van annyi hely, 

hogy a karcsúbb védők tudnak a falban közlekedni, persze 

vértezet nélkül. Ez sem Orianát, sem a tanítványokat, de 

még a kalózokat sem feltétlen zavarja, vagyis a karakte-

rekre bármikor, bárhonnan ráronthatnak valamilyen rej-

tekfalon keresztül. Mindez lehetővé teszi a boszorkák szá-

mára azt is, hogy megfigyelve illetve esetleg vérüket ösz-

szegyűjtve elkészítsenek róluk egy bábot, mely Fehér 

bábu (33 Mp) vagy, ha a karakterek Ép-t is sebződtek, Vö-

rös bábu (55 Mp) lesz. Előbbi 1k6 Fp, utóbbi 1k3 Ép oko-

zására alkalmas a bábu vagdosásával és szurkálásával, de 

csak amíg az áldozat magánál van. A bábok használatához 

már nem kell látni az áldozatot. 
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No persze hőseink is rábukkanhatnak ezekre a rejtekfalakra, amihez sikeres Titkosajtó keresésre (-

60%) és legalább 1k6 perc nyugodt kutakodásra van szükség. Építészet (Mf) felezi a levonást, viszont a 

Mechanika képzettség ezúttal nem segít a karaktereken, vagyis annak módosítóit nem vehetik figye-

lembe, ti. ezek az ajtók nélkülöznek bármiféle szerkezetet. 

A belső fedett udvarról nyíló ajtón megközelíthető a bejárófolyosó (A), amin keresztül 4 kanyarral lehet 

bejutni az épületbe. A pagoda szépen gondozott udvarán a régi szerzetesi pagodát megkerülve lehetsé-

ges bejutni oda, vagyis mindenképpen keresztül kell vágni az egész kerten. 

A belső pagoda udvara (B) szépen gondozott, csodaszép, harsány színezetű virágot bontó, mérgező nö-

vényekkel szegélyezett széles kőlapokkal kifejezetten festői látványt nyújt. Ezt mondjuk elrontják a ka-

rakterek érkezésének tiszteletére előérkező zombik és más, alapvetően veszélytelen élőholtak. Az ő fel-

adatuk az, hogy puszta jelenlétükkel feltartsák a karaktereket, amíg Oriana és tanítványai az esetleges 

időigényesebb varázslataikat be tudják fejezni. 

A négy saroktorony négy külön feladatot lát el, ti. védelem és átjáró a tömlöctoronyba (D), szentély és 

átjáró a kínzótoronyba (E), könyvtár és mágikus tanulmányok (F) és alkímia, herbalizmus és méregke-

verés (G). Minden saroktoronyba egy-egy háromméteres szobor mellett vezet egy-egy tolóajtó. A szob-

rok hatszögletű alapzaton állnak és utalnak a mögöttük lévő helyiségek funkciójára. Ha a karakterek 

sikeres Asztrál-próbát dobnak vagy rendelkeznek valamilyen képzőművészeti képzettséggel (Af), akkor 

meg tudják állapítani, hogy mi vár rájuk odabent. A saroktornyok csak egyszintesek, de galériázottak, 

ahová két vékony lépcsősor is felvezet. Ez a galéria nem más, mint a földszinti rejtekfolyosók tetőge-

rendáján elhelyezett padlózat, amelyet a tervezők egy kicsit megnyújtottak a tényleges földszinti helyi-

ségek fölé. 

A galéria általában néhány könyvet és a ritkább vagy jobban kinéző kincseket tartalmazza, míg a föld-

szinten a torony funkciójához igazodó, viszonylag átlagosnak mondható berendezéseket, vagyis üveg-

cséket, hímzett oltárterítőt, füstölőt, varázsköröket, mágikus varázskönyveket vagy épp gázfejlesztőket 

találni. 

A védelmet szolgáló toronyban (D) jóformán nincs semmi felszerelés, csak egy Elemi sötétség kupola 

(varázsjelből, 2 ynevi láb sugarú félkörben, 12E, 69 Mp), viszont egy egyszerű, a bejárati lengőajtók 

lendületét érzékelő mechanikus csapdával a betévedőket az aktiválás után 3 körrel egy többmázsás vas-

rács lezuhanása vágja el a pagoda udvarától. Ha valaki épp akkor a torzpofájú őrző-vízköpő szobra 

mellett áll, Gyorsaság-próbával (-3) kerülheti el, hogy 5k10 Sp sebet szenvedjen el a rácstól (10 Fp => 

1 Ép). A csapdát egyébként a központi pagoda fala mellett egy jól álcázott kapcsolóval lehet deaktiválni 

(Csapdakeresés -60%, Álcázás/álruha Af +20%, Mf +40%). Az odabent fogságba esett karakterek meg-

próbálkozhatnak a rács emelésével (összesen legalább 50-es Erő és összesen legalább 10 ponttal meg-

dobott Erő-próba kell hozzá), vagy a lépcsőn kimehetnek a függőfolyosóra és át a tömlöctoronyba, majd 

vissza… 
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A régi szerzetesi pagoda 

A régi szerzetesi pagoda már csak olyan veszélyeket tartogat, amelyeket a boszorkányok és a pagoda 

vendégei jelenthetnek, csapdákkal már nem kell számolni. Ezeken a területeken ugyanis kifejezetten 

gyakran mozognak Oriana tanítványai és maga a fekete boszorka is, így nem nagyon akarnak véletlen 

megsülni egy kegyetlenebb csapdában. 

Fontos lehet, hogy a fekete boszorka bír egy menyét familiárissal (Eggyéválás), de őt a lehető legbizto-

sabb helyre viszi, amint a karakterek túl sikeresnek bizonyulnának (hogy így garantálja a menekülését). 

A tanítványoknak is van familiárisa, egy holló és egy béka (Összetartozás), ezekkel jól ki tudják kémlelni 

hőseinket. Oriana, ha a karakterek már a belső pagodába törtek be, elmondja a Csapdakeresés III va-

rázslatot (20 Mp), így a következő 14 percben mindenfajta rá leselkedő veszélyről előre fog tudni, be-

leértve a karakterek esetleges varázslatait, képességeit, meglepetéseit is. 

A pagoda négy emeletes, minden emelet 5-6 ynevi láb magas. A legalsó szint egy tágas fogadóterem, 

mely mintha kényelmével és nyájas berendezésével kívánná feledtetni a kinti élőholtak állandó nyö-

szörgését és az üvöltő szeleket. A második emelet a ritka vendégeké, szobái általában üresek, viszont 

kiváló rejtekhelyet biztosítanak egymást érő tolóajtóikkal és papírfalaikkal. A harmadik szint a boszor-

kák lakrésze, míg a legfelső szint egy egyszerű csillagvizsgáló. 
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EXTRA MOTIVÁCIÓ 

Megtörténhet, hogy az eseményeket nem érzik igazán maguknak valónak a karakterek, hiszen mind-

ezek nélkülük is elkezdődnek és valamilyen módon le is játszódnak. Ilyenkor jó megoldás lehet, hogy a 

megfelelő motivációs érték biztosításának érdekében további információkat adagoljunk nekik, amivel 

mégis megláthatják, hogy róluk (is) szól ez a történet. 

Oriana ugyanis már korábban ártott a karaktereknek. A mesélő tudja, hogy hol és mikor – de az biztos, 

hogy legalább az egyiküknek már komoly kárt okozott valamikor. 

Oriana történetesen bárkin és bármin átgázolt, hogy a hatalmát növelje és mágikus ismeretekre tegyen 

szert, mindezt pedig még élvezte is. Abasziszban és Alidaxban, majd néhány évtizedig Toronban tanult 

és szolgált. Toroni szolgálatban egy kyr magitorház mellett tevékenykedett és kiérdemelte taníttatását, 

vagyis a Fekete hadurak országában is nagyon sok ellenséget összeszedett. Ha a karakterek múltjában 

bárki bármilyen módon kárt szenvedett egy toroni varázslat vagy betörés vagy más hasonló miatt, az 

Oriana volt vagy benne volt a keze. 

Ezt érdemes úgy időzíteni, mintha a karakternek csak épp akkor esne le, hogy EZ a fekete boszorka AZ 

az illető, akivel neki is van némi elszámolnivalója; mondjuk épp akkor hallanak valami extra infót 

Aligarról vagy a pagodáról, netán meghall valami dallamot, amiről kiderül, hogy tuggari volt és akkor 

hallotta, mikor a tragédia történt vagy esetleg meglátja Oriana egyik ügynökét Seikben, akiről hirtelen 

minden beugrik… 

A példakarakterek között kifejezetten ilyen például a boszorkányvadász, akinek egész faluját kiirtotta, 

a testőrkapitány, akinek hajóját elsüllyesztette és így került még gyermekkhál korában Tiadlanba és a 

kislány, akit ő sodort a seyrine démon figyelmébe. 
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NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK 

A fegyverek harcértékeit, a képzettségek módosítóit a harcértékek nem tartalmazzák. Az egyszerűség 

végett célszerűbb és gyorsabb a számítás, ha Fegyverhasználat (Af) Ké +5 Té +10 Vé +10 Cé +5 módo-

sítókkal, a Fegyverhasználat (Mf) pedig Ké +10 Té +20 Vé +20 Cé +15 módosítókkal számoltok, a fegy-

vertől függetlenül. Mágikus fegyver esetén a bónuszokat ezekhez az aránylag kerek értékekhez számol-

hatjátok hozzá. 

Riliane, Aligar erioni felesége 
A megnyerő küllemű Riliane kifejezetten a hajóúthoz öltözött. Kendőkkel egészíti ki kalózos megjelenését, fülbevalót, bő in-

get, mellényt, szűk nadrágot vett fel. Élénk, zöld szemeiben épp olyan könnyű elveszni, mint a búgó hangon elmesélt törté-

neteiben. Alapvetően vidám, de a történeteinek jelentős része mégis szomorkás,,  mindegyikben ott bujkál az elveszettség, 

magányosság – és ezt a gyakori alkalmi kapcsolatai sem enyhítik. Lant helyett a (toronszerte) népszerű kyr hangszeren, 

samballán játszik, holott vörös hajáról azonnal látni, hogy semmi köze a szörnybirodalomhoz.  

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Antoh-Arel-Ellana; szint 11 (bárd); Szépség 16 

Ké 30 Té 53 Vé 107 Cé 30 Ép 7 Fp 78 Pszi 48 Mp 66 

Éneklés/zenélés Mf, Legendaismert Mf, Szexuális kultúra Mf, Kétkezes harc Af, Rapír Mf, Kötéltánc 65%, Lopózás 75%, Zseb-

metszés 60% 

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

itala 

 

Tréfamester, Riliane állandó társa 
Riliane társaságának mágiatudora állandósult nevét még törzsi portyákon szerezte süldő korában, amikor tehetsége a mágia 

irányában először megmutatkozott. Rengeteg viszontagság és árulás vezetett ahhoz, hogy az apró, narancsszín bőrű, savó-

szemű, tetovált testű jószág mostanra valódi hatalommal rendelkező tréfamester lehessen. Vigyori, iszákos kalandozó, aki 

elmondása szerint nem retten meg semmitől, különösen, ha felhörpint egy adagot a bátorság italából. Nem kedveli a hatal-

mas, pusztító mágiákat, inkább tréfálkozásra használja az erejét és kisebb erejű rontásokkal, villámokkal dobálózik.  

Jellem: Káosz; Vallás: nem jellemző; szint 9 (boszorkánymester); Szépség: 8 

Ké 25 Té 44 Vé 103 Cé 37 Ép 10 Fp 54 Pszi 47 Mp 63 

Hátbaszúrás Mf, Kézi nyílpuska Mf, Hárítófegyver (Mf), Méregkeverés Mf, Lopózás 80%, Rejtőzés 90%; Sugallatok előny 

(olykor látja a jövőt) 

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

ragd 

 

derat Ceion, a Szemérmes virágkötő kapitánya 
A sötét humorú derat Ceion, vagyis Ceion atya összesen ennyit őrzött meg korábbi hivatásából. Darton papi rendje kitaszította 

soraiból, hogy miért, senki nem tudja és nem is igen firtatják. A pocakos, bulldogarcú, fakó bőrű, őszülő erv egyetlen hivatá sa 

mára a tenger, de soha nem tudna Antoh vallására térni – de soha nem mulasztja el bemutatni a hal-áldozatot az istennőnek. 

Halk szavú, de valahogy a legnagyobb viharban is mindenki hallja azt a Szemérmes virágkötőn. Valamiért nem hajlandó 

harcolni… 

Jellem: Rend; Vallás: nincs; szint: 7 (pap, Hiterő 0); Szépség 15 

releváns Ké, Té, Cé 0 (nem hajlandó támadni); Vé 110 + alkarvédő + védekező harc; Ép 7 Fp 54 Pszi 45  Mp – 

Vallás (Mf), Lélektan (Mf), Hárítófegyver (Mf), Hajózás (Mf), Hadvezetés (Af) 

 

Patkány Dar, kockajátékos matróz 
Aprócska, jelentéktelen emberke, sunyi tekintettel és olyan arccal, amiről lerí, hogy mindig rosszban sántikál. Ezt elsősorban 

nevetségesen ritka bajszának köszönheti, ami egy sovány hernyóként fekszik az ajkain. Elképesztően vékony, minden csontja 

jól látható, zsíros, félhosszú haja a nyakára tapad. Beszéde óvatoskodó, nyájas – vagy épp rikácsolva védekezik, hogy ő már-

pedig nem csalt. 

Jellem: Káosz; Vallás: Antoh (-); kaszt: nem jellemző; Szépség 10 

harcértékek jelentéktelenek; Hajózás (Af), Kagylóbontó kés (Af), Hamiskártya (Af), Zsebmetszés 35%  
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Lalassu, egy snil fészek matrónája, Aligar második felesége 
Még a hímek között is hatalmas nőstény, pikkelyei pedig mintha a gyíkmágusok ezüstös színét idéznék – Lalassu valóban 

fenséges és ijesztő látványt nyújt. Páncélját számos vonással maratta végig; ezek jelzik a  kikötőket, ahol mindhiába kutatta 

Aligart és a gyíkmágus elrabolt kincsét. Hamar felkapja a vizet és nem tűri az ellentmondást.  

Jellem: Halál, Rend; Vallás: Phet; TSz 6/3 (harcos/boszorkánymester); Szépség 10 

Ké 35 Té 65 Vé 115 Cé 15 Ép 15 Fp 75 SFÉ 5 (snil mellvért) Pszi 15 (Mf) Mp 21 

Hosszúkard (Mf) Pajzskezelés (Mf), Hajózás (Mf), Kínzás (Mf) 

 

Alastor, az Érmemérő elsőtisztje 
Vékonydongájú, alacsony, gyorsmozgású fickó, lányosan sima állal, erős vonásokkal, amiben az értők gorvikira ismernek. 

Fekete haját kontyban hordja, akcentusa nincs. Szívesen tréfálkozik és csipkelődik másokkal, ám ő maga nem tűri az ilyes-

miket; hamar megsértődik és mindent a szívére vesz. 

Jellem: Káosz, Élet; Vallás: nem jellemző; TSz: 4 (harcos); Szépség 13 

Ké 25 Té 45 Vé 95 Cé 5 Ép 10 Fp 30 SFÉ 1 (kivert bőr) 

 

Raszim Dsemsyd Nászaf 
Ki tudja, hány és miféle év áll a szélhámosból lett alkalmi kereskedő és tanácsos és orgazda és még ki tudja, miféle -fajta 

dzsenn mögött?! Annyi biztos, hogy a karizmatikus férfi rengetegszer keveredett  már kétes ügyekbe, amelyek Dzsah kegyel-

méből rendre megtalálják. Jellegzetes dzsad akcentusát képes levetkezni, ha a tárgyalópartner elég méltónak mutatkozik, de 

erre egyébként nem szívesen hajlandó. Általában világos ruhákat visel, széles övet és emámét.  Kurta, vörös botot hord magá-

nál, akár Galradzsa papjai, melyet elsősorban megtévesztésül tesz. Jól borotvált arca és fejbőre szinte csillog, erős rózsail latát 

messziről érezni, mosolyát pedig nehéz elfelejteni. 

Jellem: Rend (de amolyan dzsados); Vallás: Dzsah; TSz: 12 (pap); Szépség 18 (Intelligencia 21) 

Ké 35 Té 50 Vé 115 Cé 10 Ép 10 Fp 60 Mp 72 (Hiterő 5) Pszi 70 (Mf, Mentálmágia mozaikjait is alkalmazza) + 50 (drágakő)  

Különleges Pszi-képzés (erősebben bont) 

Láthatatlanság köpenye, Észrevétlenség medálja, Lapis lazuli 50 karát (okozás), különféle gyógy- és varázsitalok 

 

Umaru, a Nastar köpenyének fogadósa 
Nagydarab, pocakos, albínó udvari ork egyetlen savószín szemmel. Harsány nevetését a fogadón kívül is lehet hallani, de a 

mogorvaságot csak mogorvasággal tudja lereagálni, így érdemes kedélyesen viselkedni vele. Drágaköves nyaklánca önmagá-

ban megér egy fogadót, állítása szerint egy csata után kapta jutalmul magától Mogorva Cheitől.  

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Ville; TSz: 6 (tolvaj); Szépség 11 

harcértékek jelentéktelenek 

 

Lauwa, a szigetek legismertebb Ville-papnője 
A harminc éves papnőt egy jó éve öregítette meg a fekete boszorkány, így most egy zöld szemű, derékig érőn ősz hajú, ráncos, 

remegő kezű vénasszonnyá vált, holott azelőtt csodálatosan szép volt. A városban csakis Umaru beszélget erről, no meg 

Urigayu, az öreg kardművész. A modora még most is a régi, szívesen próbálkozik a korban hozzá illő karakterekkel – akiknek 

persze az átokról és valódi koráról fogalma sincs. 

Arel-pap (Sólyomszív) 6; Káosz, Élet; Szépség 15 (még így, öregen is!) 

Boszorkányos szépség előny (most inaktív) 

Morias, Krad-szerzetes a Nastor köpenyében 

Halk szavú, első ránézésre kicsit szerencsétlen, de minden mondattal egyre szimpatikusabb figura, akit könnyű megkedvelni 

és ezt ő is tudja magáról. Nem nagyon vannak ellenségei, mondjuk nem is keveredne soha bajba. Fehér ruhákat visel, amiket 

valahogy mindig sikerül tisztán tartania annak ellenére is, hogy ujjai mindig tintásak. Kék szeme és szőke haja van, akár egy  

pyarroninak. 

Jellem: Élet, Rend; Vallás: Nastar; Szépség 14 

harcértékek jelentéktelenek, Vallató előny (hazugságértékelése 26%) 

Ilima, komorna a grófi családnál 
Pattogós modorú, telt alkatú, állandóan piros arcú, szűk felsőruházatot és pártát viselő komorna, sötéten villogó szemei 

mintha mindig haragvók volnának, pedig csak Mirát félti. 

Jellem: Élet, Rend; Vallás: Velar (nem jellemző); Szépség 11 

harcértékek jelentéktelenek 
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Mira Hattehan, a gróf lánya 
Jellegtelen megjelenésű, semmitmondó arckifejezésű, tizenkettő egy tucat lány. Huszonéves, aki nagyon szereti a kellemes 

ruhákat, a nyarakat épp ezért Elyában tölti, hogy ott takácsokkal és kelmefestőkkel tölthesse idejét.  

Jellem: Élet; Vallás: pyarroni; Szépség 11 

harcértékek jelentéktelenek; Átlagos előny 

Randhul Hattehan, a tuggari gróf 
Oroszlántermészetű, jókora termetű, széles vállú, őszülő, de jóképű előkelőség rövidre nyírt szakállal és hajjal.  Jellegzetes erv 

vonásai vannak, vaskos karján vas karperecek sorakoznak, nyakában egy vastag ezüstlánc, rajta egy kis kagylós medállal. Ezt 

még az életénél is jobban félti… 

Jellem: Rend; Vallás: pyarroni; TSz 7 (lovag); Szépség 14 

Ké 15 Té 75 Vé 125 Ép 14 Fp 75 SFÉ páncél szerint 

Másfélkezes kard (Mf) Pajzshasználat (Mf), Lovaglás (Mf), Kiegészítő támadás (Mf)  

 

Urigayu, egy borkedvelő, idős kardművész 
Görnyedt hátú, hosszú, frissen metszett botra támaszkodó férfi, kopasz fejjel, hosszú szakállal és kedves, mosolygós, piros-

pozsgás ráncos arccal, piros orral. Már túl van a hatvan éven, de még mindig úgy kedveli a bort, mint tizenéves korában, csak 

most már szívesebben beszél, ha iszik. Kedves, de a sötét dolgokat nem kedveli, ilyenkor hamar elkomorodik vagy akár fa-

képnél is hagyja a társaságot. Egyébként jellegzetes ’szórakozott idős mester’ típus. 

Jellem: Rend, Élet; Vallás: pyarroni; Tsz 12 (kardművész); Szépség 10 

Ké 37 Té 74 Vé 141 Ép 10 Fp 107 Pszi 63 

Slan-kard(Mf), Kétkezes harc (Shien-su) (Mf), Írás/olvasás (Mf), Festészet (Af) 

 

Uludzs Ali, a feketeboszorka leglelkesebb kapitánya 
A féllábú Ali kemény szavú, karcos hangú, ápolatlan szakállú férfi, aki teste egészén hegeket visel; a korbáccsal elsőként a 

fájdalmasabb oldalon találkozott, nem is egyszer. Beszéde kifejezetten műveletlen, rendszeresen sző trágár kifejezéseket, szó-

kapcsolatokat, tapintatlan mondásokat a mondataiba, arcát ilyenkor a szokottnál is jobban uralja sunyi, kegyetlen tekintete. 

Testén és arcán egyaránt találunk gorviki és dzsad vonásokat; beszédében pedig mindkét nyelv kifejezéseit szívesen használja . 

Jellem: Káosz; Vallás: nem jellemző; szint: 6/6 (tolvaj/harcos); Szépség: 11 

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

Szablya (Mf), Harc helyhez kötve (Mf), Pusztítás (Af), Korbács (Mf), Kínokozás (Mf), százalékos képzettségek 60% felett 

Zathan, az áruló kapitány 
A kapitány sokat látott tengeri farkas, ifjabb korában toroni pénzen tevékenykedő kalózként kereste a kenyerét, de mára sokat 

szelídült. A negyvenes éveiben járó Zathan mára vörösesbarna pofaszakállat, mackós termetet és kopaszra borotvált, cápákkal 

tetovált fejbőrt növesztett magának. Karjain bronz csuklópántokat visel, öltözéke inkább praktikus, mint hivalkodó, habár 

pecsétgyűrűje nemesi származást sejtet (valójában egy tiadlani nemesúrtól lopta még pályafutása kezdetén; Heraldika Mf 

illetve tiadlani származás / Kultúra (tiadlani) képzettség mellett Af azonosíthatja). Általában kedélyes, vendégszerető termé-

szet, kifejezetten jóindulatúnak tartják – habár a Zátonyverőt, ahogy az el is várható, bősz eréllyel védelmezi. 

Jellem: Élet, Káosz; Vallás: Antoh; TSz: 8 (harcos/tengeri farkas); Szépség 14 

Ké 33 Té 67 Vé 114 Cé 16 Ép 13 Fp 77 AME 33 (25 statikus, 5 medál) MME 30 (25 statikus)  

Szablya (Mf), Hárítófegyver (Mf), Hajózás (Mf), Hadvezetés (Af), Mászás 60%, Esés 50%, Kötéltánc 50% 

 

Ghorka, a Zátonyverő elsőtisztje 
A ruganyos mozgású khál nőstény kora gyermekkorától hajón nevelkedett, eleinte egy toroni rabszolgabárka fedélzetén, mint 

a legénységet szórakoztató, városról városra hurcolt különlegesség. E sorból Zathan szabadította ki, amiért a khál örökké 

hálás lesz – háláját pedig elsősorban kemény munkával mutatja ki. Vad, temperamentumos asszony, akinek termete és fizi-

kuma veszedelmes összhangot alkot jellemével. Habár alapvetően jóindulatú, kitörései miatt ez sokszor háttérbe szorul; a 

kapitány nem is engedélyezi neki fegyverek használatát a fedélzeten. Bő nadrágot visel széles övvel, alkarjain pedig számo-

latlanul csörögnek a fém karperecek. 

Jellem: Káosz, Élet; Vallás: Antoh (nem jellemző); TSz: 3/7 (tolvaj/harcos); Szépség 10  

Ké 40 Té 76 Vé 124 Cé 22 Ép 14 Fp 76 AME 20 (35 statikus, 5 tetoválás); MME 25 (20 statikus) 

Ökölharc (Mf), Hárítófegyver (Af), Harci láz (Mf) Mászás 80%, Esés 80%, Ugrás 95%, Kötéltánc 115%  
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Welisare, Aligar harmadik, riegoyi felesége 
Őzbarna szemű, szívarcú, erős állú, göndör hajú nagyjából 18 éves lány, akit az elmúlt két év tengeri élete kissé megviselt és 

ez elsősorban a szemein látszik. Szép, de beszédéből hamar kiderül, hogy kifejezetten zavaró a stílusa és a hangszíne, amit 

használ, ráadásul lobbanékony, különösen, ha nem kapja meg a neki kellő figylemet. Antoh-papokhoz hasonlóan, köntösbe 

öltözködik és kagylókkal, csigákkal díszíti magát. 

Jellem: Káosz, Élet; Vallás: Antoh; Szépség 15 

harcértékei jelentéktelenek 

 

Oriana Arleth, száműzött tiadlani boszorkány, Aligar első felesége 
A vékony, erősen festett, szoborszerűre mázolt arcú nő a mérgek megszállottja, akin a Sötét út alig látszik meg. Bőre feszes, 

tekintete sötét és lenéző, de nem ég állandó lázban, hajában néhány őszes tincsen kívül semmi nem mutatja a sorozatos 

megpróbáltatásokat. Kedveli az ékszereket, testét azonban a szél miatt több rétegben takarja, szoknyanadrágot és köpeny-

szerű tunikát visel. Ujján körömgyűszű, kékes szemében számító intelligencia és ravaszság, éles hangjával és hangulatával 

mintha rezonálna a szigetek körül az időjárás. 

Jellem: Halál; Vallás: nem jellemző; TSz: 8 / 6 (boszorkány / toroni famor magitor); Szépség 16 

harcértékek elhanyagolhatók; Vé 110; Pszi 70 (kyr) Mp 80 / 60 / 10 

Kínzás Mf, Időjóslás Mf, Méregkeverés Mf, Rúnamágia Mf, Mágiahasználat (boszorkánymesteri) Mf (kagyló mozaikkal va-

rázslói mágiából) 

a legkülönfélébb mérgek változatos eszközökön és szelencékben, gyógyitalok és Hatalom itala  
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HAJÓK JEGYZÉKE 

Szemérmes virágkötő 

derat Ceion iburnja, Riliane ezen érkezik; Seik kikötőjében várakozik a bemesélést követően 

Hasas ramagar 

Lalassu bárkája, elsüllyed a hajótemető mellett a bemesélés alatt/után 

Érmemérő  

Raszim karavellája, a kalandban kevés szerepe van, a Sinemosi tengeren várja vissza a kalmárt és a 

csónakokat 

Zátonyverő 

Zathan kapitány sinemosi karavelje, az Orksziget közelében vesztegel két szirt között 

leírását lásd az Ismeretlen vizeken végén 

Tüskerája 

Uludzs Ali dzsunghaja, a boszorkánypagoda környéki vizeket járja 

1: Tatbástya, 2 balliszta helye 

2: Orrbástya, katapult helye 

3: Főfedélzet, evezőpadok 

4: Folyosó 

5-6: Kalóztisztek kabinjai 

7: Uludz Ali kabinja 

8: Általános raktér, dobozok, hordók, 

kötelek  

9: Zárt raktér, valódi értékek, rabolt 

kincsek  

10: Legénység függőágyai és ládái, 

evezők szükség esetére 
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FÜGGELÉK 

 

 

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK 
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SZABÁLYOK A VÍZ ALATT 

(Magyar Gergely nyomán) 

 

A víz teljesen idegen közeg az ember számára. 
Képzetlen úszó annyi körig képes a felszínen maradni, amennyi az Ereje.  
Egy ember a víz alatt annyi körig bírja levegő nélkül, amennyi az Állóképesség értéke, azután elájul, 
újabb egy perc múltán pedig vízbe fúl. Az Úszás képzettség megtanulásával az úszó teljesítménye sokat 
javulhat (l. lentebb) 
 
Amennyiben a vízbe magával vitt felszerelés ynevi fontban mért súlya meghaladja az Erő értékét, az 
úszó elmerül, akár a kő. Ez egyben határt szab a páncélok viselésének is.  
Természetesen a felszerelés súlya jelentősen csökkenti az úszó teljesítményét. A súly minden fontja 
egyel csökkenti az úszó effektív Erejét és Állóképességét. 
 
A felszínen úszót a hullámverés erőssége is érzékenyen érintheti. A hullámverés erőssége (0-9 között, 
ahol 0 a sima tükör, 3-4 az általános tengerfelszín, 7 pedig a viharos tenger fokozata) a súlyhoz hason-
lóan a vízre vonatkoztatva levonódik az úszó Erő és Állóképesség értékéből. 
 
Képzetlen úszó mélyvízben képtelen harcolni, hiszen a megfulladás ellen küzd. Amíg levegőhöz jut, 
Akaraterő-próbára jogosult, amelynek elvétése esetén pánikba esik, míg siker esetén megpróbálhat vé-
dekezni. Módosítók a képzettségek függvényében: 
 

Úszás nincs: kezdeményezést elveszti, nem támadhat, Vé: -50 
Úszás Af: Ké: -15, Té: -20, Vé: -20 
Úszás Mf: Ké: -10, Té: -10, Vé: -10 
Vízi küzdelemhez szokott lények: 3 nincs levonás 
Vízben élő ragadozók: 4 nincs levonás, sőt, ha szárazföldi ellenféllel küzdenek, +10 jár minden 
harcértékükhöz 

 
A tőr és a szálfegyverek (szúró típusú) a vízben sem veszítenek harcértékeikből. A hajítófegyverek, 
íjak és pajzsok értelemszerűen használhatatlanok. A nyílpuskák alkalmasak víz alatti lövésre is, de 
lőtávolságuk a tizedére csökken, sebzésük pedig negyedelődik. A vízben a nagyobb fegyverekkel nehe-
zebb a harc, ezért azok forgatóját levonások sújtják, melyet az alábbi táblázat mutat meg:  
 

Fegyvertípus Té/Cé, Vé Seb-
zés 

Szúrófegyver - 5 0 Sp 
Vágófegyver - 10 - 2 Sp 
Zúzófegyver - 20 -5 Sp 
Kétkezes fegyver - 30 -10 Sp 

 
Víz alatt a harc fekve, alacsonyabbról és magasabbról harci helyzetek nem módosítják az esélyeket; 
alulról vagy felülről közelítve a támadás félhátulról módosítói érvényesek.  
 
A pszi diszciplínák közül csak olyanok alkalmazhatóak, amelyek koncentrálási ideje nem hosszabb 1 
körnél. A Slanek nem alkalmazhatják harci diszciplínáikat (pl.: Chi-harc, Halálos ujj, Aranyharang). 
A víz alatt legfeljebb 1 kör hosszú varázslatokat lehet létrehozni, ám a varázsigék kimondása szegmen-
senként egy környi idővel csökkenti a víz alatt tölthető körök számát. A robbanással, kitöréssel járó 
varázslatok sebzése megháromszorozódik, ám a tűz és őstűz alapú varázslatok 15E-t vesztenek az erős-
ségükből.  
 

  

                                                         
3 ide tartozik a yamm-haikan, a vaynak és az umichok 
4 ide tartozik a cápa, a barrakuda és az aquir keltető két őrzője 
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SZÓSZEDET 

(kalandozok.hu alapján) 

 
Arkat: Jem-irre köznyelve a romlott kyr dialektusra visszavezethető arkat, amely több elf, de még egy-két crantai szót is 

tartalmaz. 

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

mán jött létre a karakkából; ma a legelterjedtebb hadi- és kereskedőhajónak számít az északi vizeken. Tekintélyes méretű 

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

tökéletesen kihasználja a hajózási idényben kiszámítható és egyenletes erejű quiron-tengeri szeleket, és tartani tudja a 15-18 

mérőköves sebességet is. Többnyire három vagy négy árbocot hordoz, elő- és főárbocán keresztvitorlákkal, a tatárbocon lant-

vitorlával, orrárbocán pedig vakvitorlával. E szabály alól kivételt jelent az aszisz hajóépítők által megalkotott szkogg, mely 

abban különbözik a galleontól, hogy tat- és főárbocát egyaránt lantvitorlákkal látják el. A hátszélben használt vakvitorla ne-

véhez méltóan szinte lehetetlenné teszi, hogy a taton álló kormányos belássa a hajó előtti vízfelületet. Éppen ezért a vakvitor-

lát csak akkor vonják föl a sebesség fokozására, ha már minden más lehetőséget kimerítettek. Orra hosszan előrenyúlik a 

főfedélzet folytatásában; mögötte kap helyet az általában egyszintes előfedélzet, a legénység szállása. Két-, esetleg három-

szintes hátsó felépítménye egyre keskenyedve, szelíden emelkedik a szögletes tat felé. A Quiron-tenger galleonja színpompás 

díszítményeivel és faragásaival a toroni karakka kistestvérének tűnik, míg a típus Mer'Daray-tengeri változata alacsonyabb 

építéséről, és a tat körül futó galériáról ismmerszik meg. Ma a legelterjedtebb hadi- és kereskedőhajónak számít az északi 

vizeken. Hadászati célre épült változatai húsz-negyven ballistát és más ostromgépet hordoznak, és hajózó legénységük mellett 

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

(Abbitkirálynő, 338/5; Szürkecsuklyás, Északfölde) 

 

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

letése a Psz. II. évezredben fellendülő kereskedelemhez köthető. Viszonylag kicsi (húsz-huszonöt láb hosszú, legfeljebb hét 

láb széles) hajó, a partközeli aszisz bárkák egyenesági leszármazottja. Általában három árboccal épül: az előredőlő orrárboc 

a huszonöt láb hosszú hajó közepén, a másik kettő e mögött kap helyet. Lantvitorlája segítségével kedvező szélben néha na-

gyobb hajókkal is versenyre kelhet, és igen éles szögben képes szél ellen haladni. A karavellnél elől ritkán található felépít-

mény, csupán hátul, a főfedélzet fölé építenek hosszú, bástyaszerű tatfedélzetet, mely rendszerint egyenes tattükörben vég-

ződik. Mivel főleg kalmárkodásra használják, ritkán hordoz nehézfegyverzetet, de fedélzetén rendszerint található egy-két, a 

tengeri rablók elleni védekezésre szolgáló dárdavető. (Abbitkirálynő, 340/6; Csillagvető, 313/3; Szürkecsuklyás, Északfölde)  

 

Tabrak: A gálya egyenes ági leszármazottja ez a fürge  vitorlás, mely örökölte annak minden jó tulajdonságát. Orra és ala-

csony hátsó felépítménye messze kinyúlik a víz fölé, ami a hajónak igen könnyed megjelenést kölcsönöz. Noha két vagy három 

árbocán rendszerint ágvitorlát hordoz, a fedélzeti mellvéden evezőnyílások is találhatóak, így 12-14 pár evezőjével szél híján 

is mozgásképes maradhat. Mivel a tabrak egyéb előnyei mellett alacsony merüléssel is büszkélkedhet, csempészek és kalózok 

kedvelt járműve a Gályák tengerén, a Corma-dina szigettengerén és a Ravanói-öbölben. Mérete miatt a nyílt óceánra ritkán 

merészkednek ki vele. 

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

Quiron-tenger bejáratát. A több tíz láb mélységű, sűrű tengeri növénytelepeken még a legnagyobb karakkák sem tudnak át-

törni, csak azok ismerik a folyamatosan vándorló növényszigetek közötti hajóutakat, akik itt nőttek fel. A sinemosi szigetek 

lakói számtalan módon hasznosítják a növényeket, szövetet, ételt készítenek  belőle, a tengeri kenyér az itt élő szegények fő 

tápláléka. Antoh egy rendje, a Vízililiom leányai a növényszigetek gondozását tekintik fő feladatuknak. (Szürkecsuklyás, 

Északfölde) 

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

- aquir faj. A humanoid, félelmetes mágikus képességű lények egyes források szerint aquirok, vagy legalábbis egykor azok 

voltak. Más tudósok szerint csak azok távoli rokonai. Egyedei a hetedkor végén a hajózási útvonalaktól távoli korallszigetek, 

homokpadok lábazatánál, a feneketlen óceánárkok mélyén rejtőznek. Időnként előfordul, hogy egy képviselőjük - rejtélyes 

okokból - fellátogat a felszínre; ilyenkor eltűnt kalmárhajók és kihalt halászfalvak jelzik útját; sőt arra is akadt példa, hogy 

sötét mágiájával élő és halott híveket toborzott magának, a tengerfenékről kiemelt hajóroncsok fedélzetére. (B, 218/1/1; Karr-

Khazad kapui, 398/3) 

Szajhabárka: Boszorkányhajó, mely elsősorban Toron partjait és folyamait járja, fedélzetén folyamatosan működő bordély-

házzal. Vezetőjét nagyasszonynak hívják, biztonságára egy-két pietor és számos, őket szolgáló sympietor, no meg varázslatok 

egész sora vigyáz. 

Zanir: Jem-irre fizetőeszköze. Az arany zanir kisebb tenyérnyi, hatszög alakú, vastag, magas nemesfémtartalmú, hagyomá-

nyosan Jem-irre látképe díszíti. Az ezüst ötszögletű, recés szélű, általában harci kutyát ábrázol. A réz zanir kerek, apró. A 

Riegoy városállamokban mindenütt szívesen látják az itteni pénzt, ám külhonban már jobban örülnek az ismert erv, vagy 

éppen erioni érméknek, akik azonban ismerik, nem utasítják vissza a jem-irrei arany zenirt  
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KARAKTERALKOTÁS 

A versenyenek az alábbi karakteralkotást használták a játékosaink – azt javasoljuk, ti is használjátok 

ezt a csapat megalkotásához! 

 

FELHASZNÁLHATÓ ANYAGOK 

 

Szabálykönyvek 

Első Törvénykönyv 

Második Törvénykönyv 

Harcosok, Gladiátorok, Barbárok Kézikönyve 

Papok, Paplovagok Kézikönyve I és II 

Játékosok készlete 

Summarium (elf és törpe faji kiegészítések, kráni elf és (vad) ork fajok) 

Új Tekercsek (goblin és gnóm fajok, fegyvertáblázat) 

 

Rúna cikkek 

Rúna I/1 A tolvajok felszerelése 

 A bárd hangszerei 

Rúna I/4 Slan - legendák és valóság 

Rúna I/5 Boszorkánymesteri tetoválások 

 Kadal-pap 

Rúna I/9 Tooma-pap 

Rúna II/1 Harcművész fegyverek 

Rúna II/3 Kráni fejvadász 

Rúna II/4 A pyarroni varázslóbot 

 A dorani varázslóbot 

Rúna III/1 Pszi diszciplínák 

Rúna IV/4 Boszorkánymesteri tetoválások 

 Boszorkánymágia (éjmágia) 

Rúna VI/1 Új papvarázslatok 

 

Netes anyagok 

Ynev fejvadászai 

Ynev lovagjai 

M.A.G.U.S. Örökség (varázstárgyak, pszi diszciplínák, varázslatok, képzettségek, felszerelés)  

 

ALAPOK 

Alapesetben minden karakter ember fajú, nem rendelkezik pszivel és nem tud varázsolni, rendelkezik 

alapfelszerelésével és 10 arany vagyonnal; 10 Képessége között 130 pontot oszthat el. 

Ezek a karakterek 10-10 tápot visznek a csapatba. 
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FEJLESZTÉS 

Amennyiben a versenyen nem egy, a fentiek szerint megalkotott karakterrel szeretnétek játszani, a ren-

delkezésre álló tápot csökkenteni kell 

 1 ponttal, ha a karakter elf, félelf, törpe, udvari ork vagy ork 

2 ponttal, ha a karakter amund, dzsenn, khál, wier, goblin vagy gnóm 

 1 ponttal minden +5 elköltött Képesség-pont után 

 1 ponttal, ha a karakter legalább 3. szintű, mesterfokú pszi-használó 

 1 ponttal, ha a karakter legalább 3. szintű mágiahasználó, vagy 

2 ponttal, ha a karakter boszorkány vagy varázsló 

3 ponttal, ha a karakter varázsló és rendelkezik a Rúna II/4 szerinti botjával 

 1 ponttal minden (10 x csapat létszám) arany extra vagyonért 

 1 ponttal, ha a karakter egyszer használatos varázstárgyakat készítene, vagy 

2 ponttal, ha a karakter egyszer használatos ÉS maradandó tárgyakat is szeretne alkotni  

 1 ponttal minden felvett előny után 

Hátrányok felvételével ellensúlyozható az előnyök miatt elvesztett táp, de kizárólag az. Minden hátrány 

1-1 pontot ér, ahogyan minden előnyért is 1-1 tápot kell fizetni. (lásd a Nagy Mentálcsavar Listát) 

 

CSAPATSZINT 

A megmaradt tápok összege alkotja a csapattagok tapasztalati szintjének összegét. A csapat legalacso-

nyabb szintű karaktere legalább fele akkora szinttel kell, hogy rendelkezzen, mint a legmagasabb. To-

vábbi megkötés, hogy egyik karakter sem haladhatja meg a 8. szintet. 

 

DOBOTT ÉRTÉKEK 

A dinamikusan számolandó értékeket a játék megkezdésekor a mesélő előtt kell kidobni, azaz egész 

addig ismeretlen lesz a csapat papjának manája, tagjainak Fp értéke vagy a törpe racklalovasok sod-

ronyingének minősége. 

Azokban az esetekben, ahol a dobás befolyásolja a kaszt választását (elf lelki torzulások, tűzvarázslók 

belső kasztjai), a dobást k6 esetén maximum 4-nek, k10 esetén maximum 7-nek kell tekinteni. 

 

NEM SZABÁLYKÖNYVEKBEN TALÁLHATÓ DISZCIPLÍNÁK ÉS VARÁZSLATOK 

A Rúnákban és a felhasználható netes kiegészítő cikkekben talált új diszciplínák és varázslatok, bele-

értve a boszorkánymesterek tetoválásait is, nem ismertek automatikusan a karakterek számára, hanem 

Kp rááldozásával tanulhatók: 

• alapfokú Pszi-alkalmazás: 2 Kp/diszciplína 

• mesterfokú Pszi-alkalmazás: 4 Kp/diszciplína 

• varázslat vagy varázstárgykészítés lehetősége: 5 Kp/varázslat 
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INDULÓ FELSZERELÉS 

A karakterek a fajukból, kasztjukból és képzettségeikből eredeztetik kezdő felszerelésüket. Ezután a 

tápból vásárolt aranyból vehetnek további felszerelési tárgyakat. A lentieken kívül a karakter minden-

képpen kap 1 rend utazóruhát és 1 fegyvert legfeljebb 3 arany értékben. Az így kapott felszerelések nem 

adhatók el, vagyis extra aranyra nem válthatók. 

 

Fajból származó 

Elf elf íj (ha elfendeli, sirenari vagy kráni elf és előtörténetben indokolt) 

Amund meneth (ha mélysivatagi, Amhe Ramun híve és előtörténetben indokolt) 

Dzsenn dzsenn szablya (ha ibarai és előtörténetben indokolt) 

Khál khál ősi fegyverzet és vért (ha előtörténetben indokolt; ez esetben nincs kasztfelszerelés)  

Goblin goblin íj 

Ork 1 tetszőleges fegyver 

 

Kasztból származó 

Harcos iskolájának megfelelő fegyver és páncél (HGB szerint) 

Gladiátor képzésének megfelelő fegyverzet és vért (HGB szerint) 

Fejvadász klánjának megfelelő fegyverek (ETK és Ynev fejvadászai szerint) 

Lovag rendjének megfelelő páncél és fegyver, utazó ló (Ynev lovagjai szerint) 

Amazon emrelin kard 

Barbár tetszőleges kétkezes fegyver 

Bajvívó stílusának megfelelő fegyverek 

Tolvaj – 

Bárd iskolájának megfelelő hangszer 

Pap szent szimbólum, vallásnak megfelelően fegyver, vért (PPL szerint) 

Paplovag szent szimbólum és vallásnak megfelelően fegyver, vért (PPL szerint) 

Szerzetes – 

Nomád Sámán sámáni felszerelés 

Harcművész stílusának megfelelő fegyverek 

Kardművész Slan kard és tőr 

Boszorkány 3 hatalom itala 

Boszorkánymester 3 hatalom itala 

Tűzvarázsló lángkard és pikkelyvért 

Varázsló varázslóbot (Rúna szerint; ha elköltötte érte a 3 tápot) 
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Mesterfokú képzettségből származó 

Éneklés/zenélés adott hangszer 

Etikett egy rend udvari öltözék 

Fegyverdobás adott hajítófegyverből 3 darab 

Fegyverhasználat adott fegyver 

Hajózás galló vagy hasonló, kisméretű vitorlás 

Hátbaszúrás tetszőleges egykezes szúrófegyver 

Kocsihajtás szekér vagy hintó 

Lovaglás könnyű harci ló és könnyűbőr lóvért (nem-lovag kasztúaknak) 

 nehéz harci ló és sodrony lóvért (lovag kasztúaknak) 

Méregkeverés/seml. 5 adag, összesen legfeljebb 25 szintnyi méreg 

Nehézvértviselet abbitacél sodronying vagy acél félvért 

Pajzshasználat kis vagy közepes pajzs 

Rúnamágia 5 varázstekercs 

Térképészet térkép a kalandmodul településéről 

 

JELLEMZŐK 

A Nagy Mentálcsavar Lista tartalmaz egy fejezetet, melyben ún. Jellemzők találhatók. Ezek olyan ké-

pességek vagy tulajdonságok, melyek bizonyos előnyöket nyújtanak a karakternek, de ezzel együtt sú-

lyos hátrányokkal is sújtják. Egy karakternek legfeljebb három Jellemző választható, de ez  nem kerül 

tápba. 

A Jellemzőkkel járó hátrányok általában számszerűen vagy nagyságrendileg meghaladják az előnyöket, 

ugyanis a játékosok értelemszerűen olyan Jellemzőt választanak maguknak, ami a karakter eleve hang-

súlyos oldalát egészítik ki vagy erősítik tovább. A Jellemzővel járó hátrányok így eleve nehezebben jö-

hetnek elő vagy a karakter számára relatíve kisebb értékűek. 
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NAGY MENTÁLCSAVAR LISTA 

FIZIKAI JELLEMZŐK 

 

HARCI SZÖRNYETEG 

A karakter elsősorban harci technikáival foglalkozott képzése során. 

Előny: +10 HM 

Hátrány: -10 Kp; nem Harci képzettségeket +2 (Af) illetve +5 (Mf) Kp rááldozásával tanulhat.  

 

ERŐS TESTFELÉPÍTÉS 

A karakter csontozata és izomzata úgy fejlődött, hogy sokkal inkább tűrje a sérüléseket.  

Előny: +2 Ép, +10 Fp. 

Hátrány: Gyorsaság- és Ügyesség-próbáihoz -2 módosító, Kötéltánc és Ugrás próbáihoz pedig -15% 

módosító jár alkata miatt. 

 

IDŐSKOR 

A karakter már nem ifjú korú. 

Előny: 2 extra pont elosztható az Intelligencia, Akaraterő és Asztrál képességek között minden kategó-

ria után, amivel a karakter idősebb az ifjú kornál, de korkategóriánként mindegyik legfeljebb 1 ponttal 

növelhető. 

Hátrány: korból adódó módosítók, -10 HM és -10 Fp minden korkategória után, amivel a karakter idő-

sebb a középkorúnál. 

 

KÜLÖNLEGES FEGYVERES KÉPZÉS 

A karaktert különös figyelemmel képezték ki a lefegyverzés, a fegyvertörés, a vakharc, a belharc, a föld-

harc, a pajzshasználat, a kétkezes harc, a célzás vagy a fegyverdobás technikáiban. 

Előny: A karakter +10 Té/Cé bónuszt kap a vonatkozó képzettséggel tett támadásaihoz. 

Hátrány: Az összes többi technika elhanyagolása miatt azokat -5 Ké és -5 Té/Cé sújtja. 

Megjegyzés: A jellemző felvételének feltétele a vonatkozó képzettség Mesterfokú ismerete. A jellemzőt 

többször is fel lehet venni, minden esetben más és más technikára vonatkoztatva; a hátrány ekkor ösz-

szeadódik. 

Belharc-technika esetén a közelkerüléshez nem jár a +10 Té, csupán a belharcban végrehajtott táma-

dásokhoz. 

 

KECSES FEGYVER 

A karakter harci képzése könnyű fegyverekre és légies technikákra alapozott. 

Előny: A karakter az egykezes szúrófegyverek sebzéséhez az Erő 16 feletti része helyett Ügyességének 

16 feletti részét adhatja hozzá. 

Hátrány: a páncélok SFÉ-je duplán érvényesül a karakter minden fegyvere ellen; kétkezes fegyverekkel 

szemben a karakter sokkal bizonytalanabb, így az első körben automatikusan átengedi a kezdeménye-

zést ellenfelének 

 

VÉRVONAL 

A karakter távoli felmenői között van egy olyan nem-ember, akinek egyes jellemzői váratlanul kiütköz-

tek a karakteren is. 

Előny: A karakter ősének egyik pozitív tulajdonságát vagy Képesség-módosítóját örökölte, de csak fele 

hatékonysággal (pl. az elfek futása vagy a törpék Erő-módosítója) 

Hátrány: A karakter ősének egy negatív tulajdonságát vagy Képesség-módosítóját teljes hatásfokkal 

örökölte (pl. ork Szépség levonása vagy az elfek Nekromancia érzékenysége). 

Megjegyzés: Csak emberek vehetik fel. Választható vérvonalak: elf, törpe, ork (udvari orkként), wier.  
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MENTÁLIS JELLEMZŐK 

  

KÖNYVMOLY 

A karakter elsősorban a tudományokkal foglalkozott képzése során. 

Előny: +15 Kp tudományos képzettségekre. 

Hátrány: -10 HM, “gyakorlati” képzettségeket +2 (Af) illetve +5 (Mf) Kp rááldozásával tanulhat  

 

IRÁNYÉRZÉK 

A karakter kifejezetten jól tájékozódik egy választott terepen (város, erdő, hegy, tenger, sivatag).  

Előny: a választott területen a karakter nem tud eltévedni, vagyis mindig, minden körülmények között 

megtalálja a megfelelő útvonalat (kivéve varázslat hatására). 

Hátrány: a többi területen a karakter egy rövid szakaszon is hajlamos eltévedni még varázslat segítsége 

mellett is. 

 

FIGYELMESSÉG 

A karakter sokkal figyelmesebb egy választott terepen (város, erdő, hegy, tenger, sivatag).  

Előny: +10% Csapdakeresés, Titkosajtó felfedezés és +1 az Érzékelés-próbákra a választott területen 

Hátrány: -15% Csapdakeresés, Titkosajtó felfedezés és -2 az Érzékelés-próbákra a többi területen 

 

SZOCIÁLIS JELLEMZŐK 
  

A NÉP GYERMEKE 

A karakternek híre van, mint az alsóbb osztályok pártfogója és hőse. 

Előny: Az egyszerűbb népek felismerhetik a karaktert, mint segítőjüket, így kisebb dolgokban szívesen 

állnak rendelkezésére (fogadószoba, információ, ital). 

Hátrány: A felsőbb körök lenézéssel, megvetéssel fogadják a karaktert, sőt, egyes területeken akár ül-

döztethetik is. 

Megjegyzés: Nem vehető fel az Előkelő jellemzővel együtt. 

 

ELŐKELŐ 

A karakter igazoltan nemesen született vagy komoly befolyású polgári, egyházi család sarja. 

Előny: A karakter a felsőbb körökbe tartozik, a kékvérűek és előkelők maguk közé tartozónak ismerik 

el, így a karaktert megilletik az ezzel járó különféle előjogok. 

Hátrány: Az egyszerűbb népek távolságtartással, gyanakvással közelítenek a karakter felé, a tolvajok és 

rablók szívesen veszik célba őt és kompániáját. 

Megjegyzés: Nem vehető fel A nép gyermeke jellemzővel együtt. 

 

VALLATÓ 

A karakter különösen tehetséges mások kivallatásában, az igazság megérzésében. 

Előny: A karakter (Intelligencia x 2)%, a Kyel-papokhoz hasonló hazugságérzékelést kap. 

Hátrány: A karakter egész kiállása olyan, amitől mindenki tart, még azok is, akiknek egyébként nincs 

titkolnivalója; ez akkor is érvényesül, ha a karakterről nem is tudják, hogy milyen adottsággal bír. 

 

BOSZORKÁNYOS SZÉPSÉG 

A karakter különös kisugárzással bír, mellyel azonnal felkelti mindenki figyelmét.  

Előny: az ellentétes neműekre (Szépség/2)E szerelemvarázsnak megfelelő hatás 

Hátrány: az azonos neműekre (Szépség)E bizalmatlanság és (Szépség/2)E gyűlöletnek megfelelő hatás; 

a boszorkányvadászoknak és inkvizítoroknak (mint nő) illetve a boszorkányoknak és sötét papnőknek 

(mint férfi) azonnal felkelti a figyelmét 
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Megjegyzés: A jellemző csak 15 vagy afeletti Szépség birtokában vehető fel. 

 

CSALÓ 

A karakter különösen tehetséges mások átverésében, az igazság elkendőzésében.  

Előny: A karakter (Intelligencia vagy Szépség x 2)%, az amazonokhoz hasonló hazugság-képességet kap 

Hátrány: A karakternek hisznek ugyan, de soha senki nem bízik meg benne, így idővel mindig ellenőr-

zik, amit mondott vagy ránéznek, hogy mit csinál 

 

BÁLKIRÁLY 

A karakter otthonosan mozog a legkülönbözőbb szórakozóhelyeken, ezek hiányában nem is érzi jól ma-

gát. 

Előny. A karakter tud a különféle szórakozási lehetőségekről és megtalálja az utat még a meghívásos 

rendezvényekre is a lebukás veszélye nélkül. 

Hátrány: Társasági események hiányában a karakter egyre hangulata egyre nyomottabbá válik: egy tel-

jes, unatkozással töltött nap után 6 óránként 1-1 ponttal csökken Akaraterő és Asztrál Képességük. 

 

MÁGIKUS ÉS PSZI JELLEMZŐK 

 

FÓKUSZÁLT PSZI-KÉPZÉS 

A karakter képzése során különös gondot fordítottak pszi-tudományának fejlesztésére. 

Előny: +1 alap és szintenkénti Ψp, bonthatatlan statikus pszi-pajzs, választott iskolába tartozó diszcip-

línák +50% hatékonyabban jönnek létre (időtartam vagy Erősség). 

Hátrány: -20 HM, -10 Fp, -3 alap és szintenkénti Kp (ha egyébként kapna, nem kap szintenként eloszt-

ható %-ot). 

Megjegyzés: Iskolák: Pyarroni Af, Pyarroni Mf (csak másra alkalmazva), Slan Út, Kyr Metódus 

 

FÓKUSZÁLT MÁGIKUS KÉPZÉS 

A karakter specializált varázstudó, különösen képzett egy mágiaterület varázslatainak létrehozásában.  

Előny: +1 Mp/szint, választott mágikus iskola varázslatai +25% hatékonyabban jönnek létre (Időtar-

tam vagy Erősség). 

Hátrány: -20HM, -10 Fp, -3 alap és szintenkénti Kp (ha egyébként kapna, nem kap szintenként eloszt-

ható %-ot). 

 

SUGALLATOK 

A karaktert néha természetfeletti sugallatok segítik élete során. 

Előny: A karakter a kaland során 3 alkalommal megpillanthatja a közeljövőt és 1 alkalommal álmot lát 

az eljövendő történésekkel kapcsolatban. 

Hátrány: A karakter látomásainak legfeljebb legközelebbi barátai (csapattársai) hisznek, mindenki más 

automatikusan hazugnak tartja érte. Az álommal terhelt éjszaka után -10 minden harcértékére és -1 

módosító minden Képesség-próbára a kialvatlansága és fáradtsága miatt, melyet leghamarabb a követ-

kező éjszakán tud/mer kipihenni egy legalább 8 órás alvással. 

 

SÖTÉT ÚT 

A karakter gyakorlott és rendszeres használója a fekete mágiának. 

Előny: +4 Asztrál, nem szenvedi meg, ha fekete mágiát használ 

Hátrány: -3 Állóképesség, Egészség és Szépség, fekete mágia nyoma a zónán és aurán 

Megjegyzés: A karakter jellemében szerepelnie kell a Halálnak. 
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FIZIKAI ELŐNYÖK 

 

AKROBATIKUS HARCMODOR 

A karakter képes kihasználni mozgékonyságát harc közben is. A karakter megkapja az Ugrás képzett-

ségének 1/5-öd részét a Védő értékéhez. 

Normál: A versenyen a karakterek alapból nem élvezik ezt a bónuszt. 

 

ÁTLAGOS 

A karakter nem lóg ki a tömegből. A karakterre vonatkozó Követés/lerázás képzettségpróbák az ellenfél 

számára (30- az üldöző Intelligencia értéke)%-kal nehezebbek vagy a karakter számára (10 + a karakter 

Intelligencia értéke)%-kal könnyebbek (a játékos dönt), ha a karakter tömegben kíván jelentéktelennek 

mutatkozni. A kiszúrására tett Érzékelés-próbát -2 nehezítés sújtja tömegben. 

Feltétel: Szépség 10-13 

 

EGYENSÚLYÉRZÉK 

A karaktert nehéz kibillenteni egyensúlyából, macskaügyességgel fut a tetőkön, egyensúlyozik kötélen. 

+10% a Mászás, Esés, Ugrás és Kötéltánc képzettségekhez. 

 

ERŐS SZERVEZET 

A karakter szervezete fajtársainál jobban ellenáll a mérgeknek és betegségeknek, vagyis immunis a 3. 

vagy alacsonyabb szintű káros hatásokra. 

Feltétel: Egészség 15+ 

 

FEGYVERRÁNTÁS 

A karakter megtanulta pillanatok alatt felfegyverezni magát, így nem kell erre külön támadást áldoznia.  

Feltétel: Gyorsaság 15+ 

Normál: A karakternek egy támadásába kerül, hogy előkészítse fegyverét. 

 

FEJLETT ÉRZÉKEK 

A karakter fajtársaihoz képest jobban lát, hall vagy jobb a szaglása. A kiválasztott érzékszervre dobott 

Érzékelés- vagy szaglás alapú Nyomkövetés-próbákat természetes körülmények között nem ronthatja 

el. 

Feltétel: Érzékelés 15+ 

 

KÉTKEZESSÉG 

A karakter egyformán jól harcol mindkét kezével. A karakter felveheti a Kétkezes harc képzettség Mes-

terfokát vagy megkapja azt, amikor a kasztjából fakadóan jár neki. 

Feltétel: Ügyesség 15+ 

Normál: A versenyen a karakterek legfeljebb a Kétkezes harc képzettség Alapfokával rendelkezhetnek 

akkor is, ha a kasztból esetleg megkapnák a Mesterfokot. Ez a kitétel a fajokra, azaz a khálra és dzsennre 

nem vonatkozik. 

 

KIVÉTELES KÉPESSÉG 

A karakter egyik Képessége fajtája legnagyobbjait is képes felülmúlni. +1 Faji maximum és +1 pont az 

adott Képességre. 

Feltétel: legalább 2 elköltött táp (+10 pont) a Képességekre, a vonatkozó Képesség a kaszt-faj megha-

tározta maximum értéken áll. 

 

LÉTAKARAT 
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A karakter szívósan kapaszkodik az életébe. A 0 Ép-re került karaktert a Morális szabály jóval hosszabb 

ideig, 10 kör helyett 5 percig (30 kör) tartja életben. Természetesen eközben a karakter továbbra is 

magatehetetlen és ugyanannyira szenved haldoklás közben, mint kevésbé szívós társai. 

Feltétel: Egészség 15+ 

 

VASGYOMOR 

A karakter olyan ételeket is meg tud enni, amitől egy kecske is elhányná magát. A karakter számára 

nem veszélyes a romlott étel, a megbuggyant bor vagy a penész – ha az ízét nem is szereti, könnyen elél 

mindenféle ételen. 

Feltétel: Egészség 12+, Állóképesség 12+ 

 

VILLÁMGYORS 

A karakter különösen gyorsan tud futni, így futáskor a Gyorsasága 3 ponttal magasabbnak számít a 

megtett távolság kiszámításakor. 

Normál: A karakterek teljes erejükből rohanva Gyorsaságuk ötszörösét teszik meg egy kör alatt.  

 

MENTÁLIS ELŐNYÖK 

 

IDŐÉRZÉK 

A karakter kiváló időérzékkel rendelkezik, így bármilyen segítség vagy tájékozódási pont nélkül is tudja, 

hogy melyik órát írjuk. 

 

KÖNNYŰ ALVÓ 

A karakter hozzászokott, hogy akkor alszik és annyit, amennyire ideje és a körülmények engedik. Ösz-

tönösen képes alkalmazni a Pszi Ébresztés diszciplínáját és a szokásoshoz képest 2 órával kevesebb 

pihenésre van szüksége ahhoz, hogy teljesen kipihenje magát. 

Feltétel: Akaraterő 15+ 

 

MEGELŐZŐ ISMERET 

A karakter, mielőtt kalandozóvá vált volna, szerzett magának néhány hasznos ismeretet. +15% valamely 

százalékos képzettségre vagy egy extra Alapfokú képzettség (legfeljebb Intelligencia-10 Kp). 

 

TÜKÖRMEMÓRIA 

A karakter tükörmemóriával rendelkezik, így automatikusan sikert dob minden írásra, képre való em-

lékezéssel kapcsolatos Intelligencia-próbáján. 

Feltétel: Intelligencia 15+ 

 

SZOCIÁLIS ELŐNYÖK 

 

ACÉLOS TEKINTET 

A karakter a végtelenségig képes farkasszemet nézni akár egy sárkánnyal is, szigorú pillantása elől senki 

nem menekülhet. Amennyiben a karakter tekintete találkozik másokkal, azok átverésre használt kép-

zettségei eggyel alacsonyabb fokúnak számítanak, kivéve, ha maguk is bírják ezt az előnyt.  

Feltétel: Akaraterő 15+ 

 

HAZAI TEREP 

A karakter különösen otthonosan mozog a kalandmodul helyszínén, vagyis megkapja a Helyismeret 

képzettség Mesterfokát Kp rááldozása nélkül (mindazon Helyismereten felül, amit a kasztból fakadóan 

kapna meg). 
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Normál: A versenyen a karakterek Helyismeret képzettsége nem vonatkozhat a kalandmodul konkrét 

helyszínére. 

 

MÁGIKUS ELŐNYÖK 

  

MÁGIKUS ÉRZÉKENYSÉG 

A karakter érzékeny a Manaháló rezdüléseire, így érintésével képes érzékelni a mágiát a bárdokhoz 

hasonlóan. Bárdok esetében az előny a varázslókhoz hasonló mágiaérzékelést ad, ahol a karakter „zó-

nájának” sugara az Intelligencia 10 feletti része méterben. 

Feltétel: Asztrál 15+ 

 

TAPASZTALATI MÁGIA 

A karakter az ETK képzettségei közé tartozó Mágiahasználat képzettség Mesterfokának felvételével 

nem a varázslói mozaikmágia alapjaiba, hanem egy másik tapasztalati mágiát alkalmazó kaszt (bárd, 

boszorkány, boszorkánymester, tűzvarázsló, nomád sámán) varázslataiba nyer betekintést.  

Feltétel: Intelligencia 13+, Akaraterő 13+, Asztrál 13+ 

 

VÉDŐSZELLEM 

A karakter elméjét pajzsok helyett szellemek védelmezik a mágiával szemben, Tudatalatti 

Mágiaellenállása így a teljes Akaraterő (Mentális)  illetve Asztrál (Asztrális) Képességével egyenlő. A 

védőszellem mágiával asztrál- vagy mentállényekhez hasonlóan elűzhető vagy elpusztítható, így a vé-

delem megszűnhet. A szellemek megléte kizárja a Pszi-pajzsokat. 

Feltétel: Pszi képzettség hiánya, Barbár kasztúak nem vehetik fel 

 

FIZIKAI HÁTRÁNYOK 

 

EGYETLEN SZEM 

A karakter korábban elveszítette egyik szemét, így rosszabbul méri fel a távolságokat. Célzófegyverével 

szemben az ellenfél távolságból eredő Vé-je duplán számít, dobófegyvereivel szemben az áthajított tá-

volság kétszerese hozzáadódik az ellenfél Vé-jéhez. Több résztvevős harc esetén egyetlen ellenfélen kí-

vül mindegyikük a Támadás félhátulról vagy Támadás hátulról módosítóival támadhat a karakterre a 

KM döntése szerint. Feltétel: hiányzó szem 

 

GYENGE ÉRZÉKEK 

A karakter fajtársaihoz képest rosszabbul lát, hall vagy rosszabb a szaglása, így a kiválasztott érzék-

szervre nem dobhat Érzékelés-próbát, azt ugyanis mindenképp elrontja. 

Feltétel: Érzékelés 14- 

 

GYENGE SZERVEZET 

A karakter szervezete fajtársainál rosszabbul áll ellen a mérgeknek és betegségeknek, így a 4. szintnél 

magasabb betegségek és mérgek automatikusan kifejtik rá hatásukat. 

Feltétel: Egészség 14- 

 

KÖTÖTT TESTCIKLUS 

A karakter nehezen marad ébren éjszaka és nehezen alszik el nappal. Minden erre irányuló próbálko-

zását óránként sikeres Akaraterő-próbával kell biztosítania, melynek módosítója az első órát követő 

minden óra után -1, vagyis ha a karakter az éjszaka negyedik órájában is ébren kíván maradni, 3-mal 

nehezített próbát kell tennie. 

 

TÚLSÚLYOS 
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A karakter komolyan el van hízva. Futás képzettségét csak fele hatékonysággal tudja kihasználni, erő-

feszítést igénylő tevékenységeket (pl. harc, falmászás, úszás) 1 percen túl csak halmozódó, 3 körönként 

-5% ill. -5 Té/Vé levonással végezhet. 

 

MENTÁLIS HÁTRÁNYOK 

  

ÉRTETLEN 

A karakternek kimondottan nehéz a felfogása, a bonyolult okfejtéseket nem nagyon képes befogadni, 

de nehezen látja át a gyorsan változó helyzeteket is, így nem nevezhető egy taktikai tehetségnek sem. 

Nem rendelkezhet Hadrend Mesterfokkal, harcban mindig a hozzá legközelebb álló ellenfélre támad, 

ha egy harcban legalább tízen vesznek részt (pl. egy kocsmai verekedésben), úgy a képzetlen fegyver-

használat módosítóit szenvedi el harcértékeire. 

Feltétel: Intelligencia 14- 

 

FELEDÉKENY 

A karakter meglehetősen feledékeny, így a kisebb részletekre vonatkozó próbáit automatikusan el-

rontja. Olyan részletekre, aminek megjegyzését külön a lelkére kötötték, megpróbálkozhat emlékezni. 

Ha rendelkezik Pszivel, akkor is csak olyan dolgokra alkalmazhatja az Emlékfelidézés diszciplínát, ami 

ez utóbbi csoportba tartozik. Feltétel: Intelligencia 14- 

 

FÓBIA 

A karakter betegesen retteg valamitől, mellyel találkozva azonnal menekülni kezd, esetleg elrejtőzik 

vagy, ha a rettegés tárgyának elkerülésére nincs lehetősége, a Harc félelem hatása alatt módosítóival 

cselekedhet. Feltétel: Akaraterő 14- 

 

KELLEMETLEN TERMÉSZET 

A karakter nem tudja megállni, hogy rosszindulatú megjegyzéseket tegyen, amivel komoly bajba kever-

heti magát és a társait. Ahhoz, hogy ne fűzzön valami effélét a beszélgetésekhez, Asztrál-próbát kell 

tennie. 

Feltétel: Asztrál 14- 

 

MEGSZÁLLOTTSÁG 

A karaktert valamilyen megszállottság hajtja oly mértékben, mely később akár holtából is előszólíthatja 

őt. Ha nem megszállottságának megfelelően akar cselekedni, sikeres Akaraterő-próbát kell tennie. 

Feltétel: Akaraterő 14- 

 

SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK 

  

BESZÉDHIBA 

Lehet jó a karakter nyelvismerete, de szóban nagyon rosszul adja elő magát (selypít, pösze és raccsol 

vagy dadog vagy csak össze-vissza hadovál). Annyira rosszul közli gondolatait, hogy a mondandója 

megértéséhez, különösen, ha fontos dolgokról van szó, Intelligencia-próba is szükséges lehet. 

Feltétel: Papok, a Varázshasználó Főkaszt tagjai és olyanok, akik rendelkeznek a Mellébeszélés kép-

zettséggel, nem vehetik fel. 

 

BŰNBAK 

Ha valami rossz történik a környezetében, az emberek valamiért rögtön a karakterre gyanakszanak. 

Nem kell hozzá bizonyíték sem, a dühös társaság valószínű a karakteren tölti ki a haragját, így utazásai 

során lincselésre, kalodára, börtönre vagy csak kiadós verésre mindig számíthat. 

Feltétel: Szépség 14- 
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HAZUG 

A karakter képtelen magától igazat mondani, rendszeresen lódít, ferdít, terel. Igazán fontos dolgokban, 

komoly erőfeszítések árán képes rá, hogy a lehető legkevesebbet ferdítse a valóságból, ha sikeres Aka-

raterő-próbát tesz. 

Feltétel: Akaraterő 14- 

 

JÓSZÍVŰ 

A karakter nem bírja nézni mások szenvedését, mindenképpen a bajbajutottak segítségére siet, ellen-

feleivel szemben mindig a legenyhébb támadásait alkalmazza. Harcban mindig a Harc az ellenfél fog-

lyul ejtéséért módosítóival küzd, nem veheti fel a Pusztítás és Kínokozás képzettségeket, Elemi tűzzel 

vagy villámmal nem támadja ellenfeleit. 

Feltétel: Élet, Élet, Rend vagy Élet, Káosz jellem 

 

SÖTÉT TITOK 

A karakter múltjában van valami olyan tény, amelyről a legkedvesebb barátai (csapattársai) sem tud-

nak, ám ha kiderül, komoly gondokat okozhat neki. Amennyiben a mesélő nem találja kellőképpen 

kellemetlennek a karakter sötét titkát, azt kedvére kiegészítheti (akár a játékos tudta nélkül is). 

 

TÉRÍTŐ 

A karakter mindenképp feladatának érzi, hogy egy olyan (eretnek/sötét) vallás vagy szekta érdekében 

végezzen térítő munkát, amit a környéken nem tűrnek meg, sőt, akár üldöznek is. Ahhoz, hogy a ka-

rakter képes legyen visszafognia magát, Intelligencia-próbát kell tennie az Erkölcs képzettségének 

megfelelő módosítóval. 

Feltétel: Erkölcs Alapfok 

 

MÁGIKUS HÁTRÁNYOK 

 

MÁGIKUSAN ÉRZÉKETLEN 

A karakter nem rendelkezik a kasztjára vagy képzettségére jellemző varázsérzékenységgel. A bárd a 

tárgyakban megkötött varázst, a varázsló a zónáján belüli leplezetlen mágiát nem érzékeli (de egy másik 

varázslót továbbra is), a Mágiaismeret Mesterfok birtokában pedig az adott mágiahasználók varázsla-

tainak rezdülései maradnak rejtve a karakter előtt. 

Feltétel: Bárd vagy Varázsló kaszt vagy Mágiaismeret Mesterfok 

 

SZERENCSÉTLEN 

A karakter különösen balszerencsés. Minden játékbeli napon a karakter három dobásának eredményét 

a KM határozza meg. 

Feltétel: Nomád sámán és Barbár kasztúak vagy a Pap Főkaszt tagjai nem vehetik fel. 


