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Bevezetés

A hextérkép

A szerepjátékok hajnalán a kampány és a hozzá
tartozó háttér előre meghatározott dolgok voltak.
Mondhatnánk azt is, hogy megelőzte magát a szerepjátékot is, mikor Dave Arneson átültette David
Wesely Braunstein játékának ötleteit saját
Blackmoor kampányába. Kicsit később Gary
Gygax létrehozta a Greyhawkot. Miután leszűrték
a tapasztalatokat ezekből a kampányokból, megírták az első szerepjátékot. Az azóta eltelt években is
a kampány maradt a középpontban. Mégis nagyon
kevés szerepjáték foglal magába teljesen bevetésre
kész hátteret a szabályok mellett.
A szerepjátékok határait csak a játékvezető és
játékosai fantáziája szabja meg. Elsőre sok játékvezető elrettenthet a feladat, hogy a szabályok
elsajátítása mellet még a kampány hátterét is neki
kell megalkotnia. Sokan azt a tanácsot adják, hogy
kezdjünk kicsiben, és csak egy kazamata közelében fekvő kis várost vagy falut dolgozzunk ki részleteiben a kampány kezdeti fókuszaként. Ahogy a
játékvezető tapasztaltabb lesz, később folyamatosan kibővítheti a kezdeti környezetet, és olyan
mértékben teheti élővé a kampány hátterét, amenynyire csak szeretné.
Akármennyire jó is ez a tanács, azért jó lenne
példákat látni arra, hogy néz ki egy élő kampányháttér. A Feketeláp nem arra hivatott, hogy a régebbi kiadások határait definiálja, hanem inkább
feltárja a bennük rejlő lehetőségeket, megmutassa
a játékvezetőknek, hogyan rendszerezhetik saját
kampányaikat és nem utolsó sorban, hogy ihletforrás legyen.
A Feketeláp azért készült, hogy felidézze a legkorábbi kampányait a világ legnépszerűbb szerepjátékának. Egy veszélyekkel teli vadonban játszódik, ahol hatalmas kincsekre lelhetnek a kalandozók. A térkép hexráccsal ellátott, egyes hexekhez
pedig helyszínek kapcsolódnak. Ezeket a helyszíneket röviden néhány bekezdésben vázolom. A
legtöbb helyszín támpontként szolgál a játékvezetőnek, hogy saját maga dolgozhassa ki a részleteket. Ráadásként a földrajzi jellegzetességek, szervezetek és több hexre kiterjedő birodalmak is ismertetésre kerülnek.

Egy oszlopokba rendezett hexrács alkotja a térképet. A hexek számozása négy számjegyből áll
(1213, 0114, stb.). Például, 0211 a "02" oszlop (a
második oszlop a térképen) 11. hexét jelöli. Néha a
hex számozása nem lesz teljesen kivehető az ott
található terep miatt. Ebben az esetben nem marad
más, meg kell számolni a hexeket. Minden hex a
térképen 5 mérföldet jelöl.
A számozott hex-rendszer lehetővé teszi a játékvezető számára, hogy gyorsan megtalálja a
helyszíneket a térképen, és hogy mi található annak környezetében. Ez átláthatóvá és könnyen
olvashatóvá teszi a térképet. A földrajzi sajátosságok − melyek több hexet ölelnek fel − közvetlenül
a térképen olvashatóak. Betűrendben megtalálhatóak az adott térkép fejezetében is.

Kalandozási tanácsok
Azért született ez a formátum, hogy a játékosokat
egyszerű legyen felügyelni, miközben felfedezik a
világot. A helyszínek felsorolásával a játékvezetőnek egyszerű dolga van, mikor meg kell határoznia, hogy mi vár a csapatra a következő hegy mögött és milyen esetleges kihívásokat kell legyűrniük a kalandozóknak. Ráadásul, mivel a játékosokat
nagyrészt sorsukra hagyhatja, a játékvezető több
időt fordíthat kampányának alapvető kalandjaira.
Nem minden hexnek van leírása, a háttér információt pedig egy laza keretként érdemes értelmezni. Bátorítom a játékvezetőket, hogy maguk
dolgozzanak ki részleteket, ezáltal egyedivé téve
kampányuk hátterét.
A háttér legteljesebb kihasználásának érdekében azt javaslom, hogy a játékvezető nézze át a
helyszíneket, majd válassza ki a legalkalmasabbakat kampánya számára. Írd le az NJK-kat és helyzetüket. Készíts egy idővonalat az események
számára, ha a karakterek épp nem érintettek bennük. Részletezd a fontos helyszíneket és adj hozzájuk saját készítésűeket is. Tedd ugyanezt az
NJK-kkal is, jegyezd le személyiségüket és motivációikat.
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Minden játékülés végével érdemes végigvenni a
játékosok tetteit. Nézd meg az eredeti idővonalad,
gondold végig, milyen hatással voltak a játékosok
cselekedetei az eseményekre, majd ennek megfelelően változtass a dolgokon. Néha a játékosok tettei
egy új és váratlan eseménysort eredményezhetnek.
A játékvezető kreativitása abból fakad, hogy
nem kényszeríti játékosait egy előre meghatározott
történetvonal követésére, hanem a karakterek cselekedeteiből új és érdekes fejleményeket kerekít.
Használd az érintett NJK-k motivációit és személyiségét a lehetséges következmények felvázolásához és válaszd közülük a legérdekesebbet!
Mindezek eredménye egy olyan kampány lesz,
ahol a játékosok azt érzik, hogy önmaguk kovácsolják karaktereik sorsát egy élő, lélegző világban. Így nem csak szórakoztató és kalandos lesz,
de meglepetésekkel teli is. A cselekedetek következményei összeadódnak és a kampányt új, váratlan irányokba sodorják.

A Feketelápot uraló öböl több mint két évezreddel
ezelőtt keletkezett egy katasztrófa folytán, melyet
úgy ismernek, hogy az „Alázuhant Hegy”. Az
Alázuhant Hegy után különös és rettenetes lények
jelentek meg a környező földeken. Kicsit később
tündék érkeztek és bujkálásra kényszerítették ezeket a teremtményeket, a vidéket pedig meggyógyították. Két és fél évezred után viszont erejük megcsappanni látszik, és a szörnyetegek újra ott ólálkodnak a vadon árnyas tájékain.
Ezer évvel ezelőtt a Fényes Birodalom felépítette Feketeláp kastélyt, és egy rövid időre a fajok
összefogtak és visszaszorították a szörnyetegeket.
Majd rá kétszáz évre a Fényes Birodalom összeomlott, miután vereséget szenvedett a barbároktól
a Megtörésként ismert hatalmas csatában. Feketeláp az első területek között volt melyet sorsára
hagytak. A birodalom visszavonulása után tartományok laza fércelete maradt, kiskirályok és zsarnokok uralma alatt.
A Megtörés óta a határ lassan visszább szorult.
A Fényes Birodalom rendezett biztonsága helyén
szörnyetegek, barbárok és egyéb szerzetek portyáztak ellenőrizetlenül. Mostanság a Feketeláp
területére érkezőket jobban érdekli viz, a szörnyvadászat, vagy az Alázuhant Hegy után keletkezett
varázstárgyak felkutatása, mint új települések létrehozása. Az egyedüli erő mely szembeszáll a
vadonnal a Feketelápi Kószák. Szívesen befogadnak soraikba bárkit, aki hajlandó védelmezni ezt a
vidéket és annak lakóit.

Áttekintés
Feketeláp a civilizáció peremén terül el, a Szürketenger nyugati szélén található öböl mentén. Egy
rövid ideig hatalmas birodalmak határai hálózták
be a térséget, de már évszázadokkal ezelőtt visszavonultak innen. Csak pár helyőrség maradt a civilizációból a burjánzó vadon veszélyei közepette.
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Az Alázuhant Hegy

Délvidék

Mikor az emberek még csak a kő megmunkálását
ismerték és puszta létükért küzdöttek az orkokkal
és goblinokkal, az ég hamuszürkévé változott és
egy tüzet okádó hegy zuhant alá az égből. Megnyílt a föld, és a kráterbe piszkosszürke víz özönlött. Akik túlélték a becsapódást hamarosan szintén
elvesztek, mikor fortyogó felhők terítették be a
vidéket, kietlen pusztát hagyva maguk után.
Az Alázuhant Hegy hagyott maga után egy
ajándékot: a mágiát. Azok, kik megfelelő tudással
és kellő lelkierővel rendelkeztek, új módokat fedeztek fel a világ befolyásolására. A Füstölgő-öböl
mentén elterülő kies vidékeken a kalandra vágyók
megtalálták a viz-t, a testet öltött mágiát. Volt ott
még más is, a kopár vidéken szétszóródva különös
varázstárgyak és még különösebb szörnyetegek
rejtőztek, melyek túlélték az Alázuhant Hegyet.
Egy ideig az emberek, törpék, orkok, goblinok és
egyéb szerzetek dacoltak a veszélyekkel és egymás
ellen harcoltak a pusztaságban. Majd érkeztek a
tündék, kiűzték a marakodó fajokat, elkergették a
szörnyetegeket, és meggyógyították a vidéket.

Délvidék természetesen délről határos Feketeláppal. A Dicső Királyság Vasa tartománya határán
húzódik, és mostanában nyitották meg a letelepedni vágyók számára. A Fehér-hegységbeli Bolzak
Királyság rengeteg feketelápi törpe szülőhelye.

Alkalmazási lehetőségek
Feketeláp térképe úgy készült, hogy kiegészítse a
Lands of Adventure-t, egy korábbi hátterek sorozatát. Akik rendelkeznek a Lands of Adventure kiadvánnyal (vagy a korábbi Points of Light termékekkel a Goodman Games gondozásában), Feketeláp
északról csatlakozik a Délvidékhez, és mintegy
száz mérföldre fekszik a Vadvidékektől. A Délvidéknél leírt időszakban, a Dicső Királyság idején
uralkodó állapotokat tükrözi.
Több módja létezik, hogy beilleszd Feketelápot
meglévő kampányodba. Az első lehetőség, hogy az
„ismert világ” peremén helyezkedik el. Egy régebben hatalmas birodalom, mely magába foglalta
Feketelápot is, visszahúzódott és összeomlott. Egy
másik módszer, hogy Feketeláp a világ egy kietlen
csücskében fekszik, ahol a vidék elég mostohán
bánik a földművelőkkel és bányászokkal. Hanyatlás idején ez a terület az elsők között van, amelyet
elhagynak, vagy legalábbis hanyagolnak.
A négy faj települései (emberek, tündék, törpék
és félszerzetek) távoli helyőrségei szülőföldjeiknek. Feketeláp elszigeteltsége azt jelenti, hogy
ezek a kolóniák gyakorlatilag függetlenek.
Feketelápon négy elkülöníthető csoportja van
az embereknek. Az ostrobardoknak új dolog a
cilizáció, hiszen csak a múlt században szakítottak
barbár életmódjukkal. A Füstölgő-öböl déli partjain a nyugati Feketeláp kastély és a keleten fekvő
Jorvik között is emberek laknak. Ők a Fényes Birodalom túlélőinek leszármazottai. A Vasa vikingtörzsnek négy települése található Feketeláp keleti
peremén. Ők azután érkeztek ide, hogy területeik
nagy részét elvesztették a Dicső Királysággal
szemben. Végezetül ott van maga a Dicső Királyság, mely mostanában kezdett Feketeláp területén
is terjeszkedni.
Többször felbukkannak utalások Bolzak törpe
királyságára, mely a Délvidéken található. Ezt
nyugodtan lecserélheted egy tetszőleges, általad
választott vagy alkotott törpe királyságra. Az
Olden erőd a törpék legfőbb központja Feketeláp
felfedezésére, így nem életbevágó, hogy rögtön
délre egy teljes királyság terpeszkedjen.

Viz
A viz egy sokféle alakban előforduló mágikus
anyag. Lehet egy fiola tiszta forrásvíz, egy bimbózó virág, vagy egy szivárványszín kődarab. Ami
közös ezekben a tárgyakban, hogy mindegyiküket
átjárja a tiszta mágia. A viz-t varázslásra és mágikus tárgyak készítésére használják leginkább.
A viz segítségével a mágiahasználó úgy varázsolhat, hogy nem veszíti el memorizált varázslatát, de a művelet során a viz-t elhasználja. Egy viz
szükséges egy első szintű varázslathoz, kettő egy
második szintűhöz, három egy harmadik szintűhöz
és így tovább. Egy viz 100 aranynak számít egy
varázstárgy elkészítésekor. A játékvezető használhatja a viz-t kincsként is ahelyett, hogy még több
aranyat adna a csapatnak. A leleményes kalandozók tudják majd mire használni.

A Vad Észak
Feketeláptól északra terül el a Vad Észak, egy
hideg tajgavidék, sötét fenyvesekkel. A vidéket a
hatalmas Belaya-folyó szeli át. A Vad Északon
elszórtan találhatók meg az emberek uralta Rurasin
városállamok.
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A Feketelápi Kószák a terület „bennszülött”
szervezete. Ha a játékvezető szeretné a Kósza
kasztot engedélyezni a játékosainak, ez egy magától értetődő kiindulópont lehet.
A Holló Testvériségéhez a játékvezető átveheti
a sötét tündéket más szerepjátékokból. Feketeláp
úgy mutatja be őket, mint egy olyan csoportot
mely úgy hiszi, hogy a tündéknek kellene uralkodnia a többi fajon, rabszolgasorba taszítva őket. Ez
iszonyatot kelt Feketeláp többi kultúrájának körében.

Lanis-folyó
A Lanis-folyó észak felé folyik Délvidékről és
mire beér Feketeláp területére már három mérföld
széles. Az áramlása mély és lassú, így a hajók és
uszályok könnyedén közlekedhetnek mindkét
irányba. Gyakran látni kereskedőket utazni Feketeláp kastély, Nyugatvég és Bolzak törpe királysága
között. Néha egy-egy magányos vasa hosszúhajó
teszi próbára szerencséjét egy messzi déli portyával.
Pendar-hegység
A Fehér-hegység nyúlványaként százmérföldekre
nyúlik északnyugat irányába. Számos goblin törzs
vert tanyát ritkán járt völgyeiben.

Domborzat
Az Alázuhant Hegy utóhatása mély nyomot hagyott a régió domborzatán. A becsapódás rengeteg
repedést és földmozgást okozott, számos mocsarat
és tölcsértorkolatot létrehozva. Még kétezer év
eltelte után is a partsáv túlnyomó része vízi utak
kusza labirintusa, melyen még a tündék sem tudtak
sokat segíteni.

Vörösdió-folyó
A folyó a nevét a partját szegélyező számos
vörösdió ligetről kapta. A vörösdió ízletes csemege
Feketeláp lakói és állatai számára. Minden ősszel a
lepotyogó vörösdiók szőnyegként borítják a folyó
felszínét. Ez a jelenség viszont odacsábítja a
hippogriffeket és griffeket, akik előszeretettel lakmároznak belőle, röptükben lecsapva a felszínre.
Ilyenkor nem vetik meg a húsosabb falatokat sem
a vízen óvatlanul közlekedő utazók személyében.

Alhert-sziget
Ezen a hosszú zátony-szigeten kevés említésre
méltó dolog található néhány cserjén és homokon
kívül. Az egyetlen különleges növény a
Pyrocantha cserje, mely bőséggel terem itt. Bogyóit ősszel takarítják be és a belőle készített kenőcsöt, ha páncélra kenik, akkor -1 VO-t ad. Sajnos
egy adag mindössze egy csatán keresztül tart ki, de
utána újabb rétegek kenhetők fel. A kenőcs egy
alkalommal való többszöri felkenésekor a hatás
nem adódik össze.

Homokkő-sziget
A szélvédett oldal (mely a Csendes-öbölre néz)
egy halom homokkő, melyet repedések barázdálnak az Alázuhant Hegy becsapódása következtében. A sziget teljes hosszában számos hasadék,
vízmosás, és szakadék található. Ez a vikingek és
kalózok kedvenc törzshelye, hol elrejthetik kincseiket. A szeles oldalt beteríti a homok az első parti
dűnékig.

Sárkánycsont bércek
E magas hegyek nyugati lejtői kapták az Alázuhant
Hegy által kivetett törmelék oroszlánrészét, mely
most vastagon beteríti az itt elterülő völgyeket. Az
azóta eltelt évszázadok alatt egy terjedelmes barlangrendszer formálódott. Úgy hírlik, hogy ez a
barlangháló mérföldeken keresztül nyújtózik a
hegység nyugati szélén.

Csendes-öböl
Szigetek lánca nyeli el a Szürke-tengerről érkező
viharok haragjának oroszlánrészét. A Füstölgőöböl és Feketeláp többi részének egyetlen bejárata,
így 1:3 esélye van annak, hogy találkozhatunk egy
hajóval, mely érkezik, vagy épp elhagyja a Füstölgő-öbölt.

Uszadék-sziget
A Szürke-tenger áramlatai rengeteg uszadékfát
hordtak a szigetre sok más egyéb mellett melyek a
szelekkel és a dagállyal érkeztek. A délkeleti félsziget mentén egy hajó roncsai találhatók. Egy
kupac hínár alatt egy fiatal férfi holtteste fekszik,
öltözéke a Dicső Királyság főnemeseiéhez hasonlatos. Kezében egy nyakláncot szorongat, melyen a
királyi pecsét díszeleg.

Füstölgő-öböl
Az Alázuhant Hegy hozta létre a Füstölgő-öblöt és
még egy évszázadon keresztül gőzoszlopok csaptak fel a vízből, melyek még száz mérföld távolságból is láthatóak voltak. Azóta a gőzoszlopok
eltűntek, de a név megmaradt. A tengerfenék a
lerakódott törmelék kusza labirintusa, melynek jó
része még felfedezetlen. Számos tengeri lény választotta ezt a kaotikus terepet búvóhelyéül.
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Feketeláp
Az Alázuhant Hegy becsapódása széttördelte ezt a
területet, létrehozva a mocsarat melyről a vidék a
nevét kapta. A láp tizenöt mérföld hosszú északdéli irányban és mintegy ötven mérföld kiterjedésű
kelet-nyugat felé. A becsapódás több nagyobb
tavat hagyott maga után, melyeket vízi utak és
zsombékok kusza útvesztője köt össze. Egy kézenfekvő búvóhelyet kínál azok számára, akik el szeretnének rejtőzni a kutató tekintetek elől. A víz
fekete színét az ásványok okozzák, melyek a talajból és a növényekből szivárognak.

Alázuhant Hegy maga után hagyott egykor. A
kőrismagvak emellett jelentős viz forrást is képviselnek, ezt a tündék egy rozsomák elszántságával
védelmezik másoktól.

Karmazsin-hegység
E hegyek között számos ork törzs hódított és vált
hódítás áldozatává az évszázadok során. Az állandó csatározások miatt kapta ez a környék a Karmazsin-hegység nevet. A két legmeghatározóbb
törzs a Haragfalók és a Vérfakasztók, de több kisebb ork klán és család is bujkál és vadászik a
hegyek közt.

Fehér-hegység
E fenséges, hófödte hegyek messze északnyugaton
nyújtóznak, és a térség legmagasabb hegyeiként
ismerik őket. Bolzak törpe királysága innen délre
található, legészakibb helyőrsége az Olden erőd.
A Fehér-hegység bővelkedik vadhúsban, és otthont ad néhány nagy ragadozónak is, mint amilyenek a griffek és hippogriffek, melyek a legmagasabb bérceken fészkelnek. Olykor látni kőóriásokat
kóborolni a hegység peremvidékein. Habár ritkán
támadnak, előfordul, hogy rajtaütnek kisebb utazócsoportokon.

Tave-mocsár
Feketeláppal ellentétben a Tave-mocsárban alig
találni tavakat. Tölcsértorkolatok hálója szövi be,
melyeket kisebb patakok és zsombékok kötnek
össze. E területet a többi faj nagyban elkerüli, köszönhetően a vértigriseknek, akik itt ütötték fel
tanyájukat.

Szürke-tenger
A Szürke-tenger híres viharairól, erős áramlatairól,
alattomos zátonyairól és kiváló halászterületeiről.
A Fényes Birodalom összeomlása után martalócok, vikingek és kalózok uralták e vizeket, de a
Dicső Királyság jórészt békét teremtett a Szürketengeren. Egyedül Vasa vikingjei és néhány kalózhajó teszik próbára a Dicső Királyság flottáját
olykor.

Töviscsalit-sziget
A sziget szélvédett oldalát vastagon borítja a tövises-tüskés bozót. Számos vadcsapás hálózza be a
csalitost, melyeket vaddisznók és egyéb teremtmények előszeretettel használnak.

Hamuerdő
Több mint ezer tünde lakja ezt az erdőt. Nevét az
itt elterjedt szürke kőrisfákról kapta, melyek magvai ősszel megszáradva hamuszürke színt öltenek.
A lehullott magvak beterítik a erdő talaját, mely a
tündéket arra a pusztaságra emlékezteti, amit az

A Nyugati Fal
Messze délen a Nyugati Fal jelenti a Dicső Királyság Vasa tartományának nyugati határát. Északon
határos Feketeláppal, néhány hegyi óriás nemzetség pedig itt rendezte be otthonát.
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Pletykák
1

Furagödrösben a félszerzetek egy erős mágiát sugárzó kardra leltek, mely a rendet szolgálja. (H)

2
3
4
5
6

Goblinok portyáznak a Pendar-hegységben. (I)
Óvatos légy, ha a Hamuerdőben kóborolsz, a világokat elválasztó fátyol gyenge ott. (I)
A tündék vad dorbézolásokat csapnak a Feketelápi kastélyban. (H)
Az ostrobardok nagyhercege ismert vad tivornyáiról. (I)
A Sziget Varázslója szabad tartózkodást engedélyez az Alázuhant Hegyen annak, aki olyan talányt ad
fel neki, amit nem tud megfejteni. (H)
Mazardan nagyúr az Olden erődből 1,000 aranyat fizet bármilyen viz-ért. (részben hamis, 200 arany az
összeg)
Ragnar király alatt inog Taldane kastély trónja. Közel a polgárháború. (I)
A Feketelápi Kószák új tagokat toboroznak. (I)
Sir Causari, Inuacus várának ura hadsereget gyűjt, hogy leigázza a tündéket. (H)
Feketeláp legnyugatibb tavában három gyönyörű hajadon lakozik, kik kincseikkel jutalmazzák azokat,
akik kedvükre tesznek. (H)
Vigyázz azokkal, akik a Holló szárnyai alatt masíroznak. (I)
Eskütartó Atacyl túlélte a világítótorony megtisztítását és most Jorvikban sereget toboroz. (H)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Időnként egy különös örvény jelenik meg a Füstölgő-öböl nyugati részén. A tengerfenéken ekkor kincsek pillanthatók meg. (I)
Az ostrobardoknak gondjaik vannak az egyre gyakoribb hippogriff támadásokkal. (I)
Mazardan nagyúr minden évben fényűző lakomát ad az Olden erődben. Csak a legsikeresebb felfedezőket hívják meg ide. (I)
Sarrath mürmidónjai egy inváziót vezetnek Feketelápra. (H)
Annyi ork vesztette életét a Karmazsin-hegységben, hogy nyughatatlan szellemeik állandóan kísértenek a bércek között. (H)
A Fényes Birodalom idején a legtöbb mágiahasználó zárt közösségekben élt Feketeláptól délre. Romos
otthonaik ezer veszélyt rejtenek, de legtöbbjük érintetlen még. (I)
Az ostrobardok nagyhercege egy hatalmas lovagi tornát fog tartani, elsőként Feketeláp térségében. (H)
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Helyszínek

Kapitány (1): HD 6, VO 6, Tám. kard (1d6), Sebesség 120', Mentők T6, Morál 8, TP 275, Jellem
K.
HP: 27

0105 Ezek Daur Anthar romjai, a híres törpe
vasmester, Égerpajzsos Gamli hajdanvolt erődjéé.
Itt lelt egy gazdag érctelérre, mely bővelkedett a
viz-ben, és itt kísérletezte ki, hogyan tudja felhasználni ezt az anyagot fegyverek és vértek kovácsolásához. Az erődöt elhagyták több száz évvel ezelőtt, de egy földelementál itt maradt őrizni a romokat.

Kapitány (2): HD 5, VO 6, Tám. harci kalapács
(1d6), Sebesség 120', Mentők T5, Morál 8, TP
175, Jellem K.
HP: 18

Földelementál*: HD 12, VO 0, Tám. csapás
(2d6), Sebesség 60', Mentők F12, Morál 10, TP
1900, Jellem S, Spec. extra 1d8 sebzés talajon álló
ellenfelek ellen.
HP: 65

Hadnagyok: HD 4, VO 6, Tám. fejsze (1d6), Sebesség 120', Mentők T4, Morál 8, TP 75, Jellem K.
HP: 15, 22, 17

0107 Egy martalócbanda bosszút fogadott a
Feketelápi Kószák ellen és most Feketetölgy kastélya felé vonulnak. Gerinctelen Sigrun, két kapitánya és három hadnagya 115 zsiványt vezetnek a
kastély ellen.

0211 Newcombe félszerzeteit könnyű prédának
tekintve, az Óriási Graptar király 150 goblint telepített a Pendar-hegységbe, ahol kiépítették új
törzshelyüket. A királyt egy tucat hobgoblin őr
védi mindenfajta bitorló ellen.

Gerinctelen Sigrun: HD 9, VO 4, Tám. láncos
buzogány (1d6), Sebesség 90', Mentők T9, Morál
9, TP 900, Jellem K.
HP: 31

Óriási Graptar király: HD 1+1, VO 6, Tám. +1es harci kalapács (1d6+1), Sebesség 90', Mentők
F1, Morál 8, TP 10, Jellem K.
HP: 9

Zsiványok: HD 1, VO 6, Tám. dárda (1d6), Sebesség 120', Mentők T1, Morál 8, TP 10, Jellem K.
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Goblinok: HD 1-1, VO 6, Tám. bunkó (1d4), Sebesség 60', Mentők F1, Morál 7, TP 10, Jellem K.

Sziklapiton*: HD 5, VO 6, Tám. harapás (1d8),
Sebesség 90', Mentők F3, Morál 8, TP 300, Jellem
S, Spec. sikeres támadás után automatikusan szorít
és 2d6 sebzést okoz körönként.

Hobgoblin testőrök: HD 1+1, VO 6, Tám. lándzsa (1d8), Sebesség 90', Mentők F1, Morál 8, TP
10, Jellem K.

0309 Ez az omladozó mágustorony ezer éves
múltra tekint vissza, még a Fényes Birodalom korából. Egy félresikerült kísérlet elárasztotta a tornyot számos okkerzselével, és egy hatalmas fekete
puding tanyázik a régi nagy csarnokban.

0214 Egy feketesárkány anya és fiókája lemészároltak egy szarvascsordát és épp egy réten lakmároznak a tetemekből.
Öreg feketesárkány anya: HD 8, VO 2, Tám. 2
karom (1d6/1d6) és harapás (2d6), vagy lehelet,
Sebesség 90'/240', Mentők F7, Morál 8, TP 650,
Jellem K.
HP: 48

Fekete puding*: HD 10, VO 6, Tám. nyálka
(3d8), Sebesség 60', Mentők F5, Morál 12, TP
1600, Jellem S, Spec. csak tűz sebzi, egyéb támadásokra osztódik és kisebb (2 HD) pudingok keletkeznek.
HP: 40

Ifjú feketesárkány fióka: HD 7, VO 2, Tám. 2
karom (1d6/1d6) és harapás (2d6), vagy lehelet,
Sebesség 90'/240', Mentők F7, Morál 8, TP 450,
Jellem K.
HP: 28

Okkerzselé*: HD 5, VO 8, Tám. álláb (2d6), Sebesség 30', Mentők F3, Morál 12, TP 500, Jellem
S, Spec. csak tűz és fagy sebzi, egyéb támadásokra
osztódik és kisebb (2 HD) zselék keletkeznek.
HP: 26

0217 Olden erőd, Lakosság: 342, törpe; Jellem:
Törv.; Uralkodó: Mazardan nagyúr; Források:
kereskedelem.

0318 Egy csorda igen rossz természetű vaddisznó kószál a Fehér-hegység lejtőin errefelé. Még az
Olden erőd (lásd 0217) vadászai is elkerülik ezt a
völgyet. Ebben a térségben 1:4 esély van arra
óránként, hogy 4d4 vaddisznóba fussanak bele az
erre járók.

Az Olden erőd a legészakibb helyőrsége Bolzak
törpe királyságának. Bolzak vasmestereinek központjaként alapították, viz utáni kutatásaikhoz.
Azóta egy piaccá alakult, ahová Feketeláp minden
területéről érkezik kereskedő, hogy a törpékkel
üzleteljen. Általában 5d10 kereskedő (ember, tünde, félszerzet) található itt, nem számítva a testőreiket.
Mazardan nagyúr egyike volt a térség legsikeresebb felfedezőinek, két évtizeddel ezelőtt nevezték ki Olden erőd urává. Emellett ő a Kalandozók
Északi Céhének nagymestere, mely felfedezők
szövetsége, akik viz-források után kutatnak. Minden évben Mazardan nagyúr hatalmas lakomát ad a
céh nagy csarnokában, ahol a tagok és barátaik
együtt vacsoráznak és történeteket osztanak meg
felfedezéseikről.

Vaddisznó: HD 3, VO 7, Tám. agyar (1d8), Sebesség 150', Mentők F2, Morál 9, TP 35, Jellem S.
0407 Feketetölgy kastély; Vezető: Sinerian; 50
tünde, 60 ember, 40 törpe, 20 félszerzet.
Ez a kastély a Feketelápi Kószák központja, akik
annak szentelték életüket, hogy megőrizzék a békét a fajok között és megóvják Feketelápot a szörnyetegek pusztításától. A Holló Testvériségének
esküdt ellenségei (lásd 1807). Thor temploma Feketeláp kastélyból a szövetségesük, különösen, ha
szörnyetegekről van szó.
A Feketelápi Kószák rendjét az ostrobard barbár-invázió során alapította Feketetölgy Geran
tizenöt évszázaddal ezelőtt. Feketetölgy Geran
szerepe elvitathatatlan a béke megteremtésében.
Habár nem sikerült a politikai egységet elhoznia a
térségbe, de neki köszönhetően az itt élő fajok
segítséget nyújtanak egymásnak szükség idején.
A kastély az újoncok elsőszámú kiképzőközpontja a térségben, valamint otthont ad a kapitányok kétévenkénti találkozójának.

Mazardan nagyúr: HD 6, VO 4, Tám. harci kalapács (1d6), Sebesség 90', Mentők F6, Morál 9, TP
275, Jellem T.
HP: 34
0302 A Vörösdió-folyó ezen kanyarulatának
belsejét óriási kígyóvermek hálózzák be. Minden
100 yardon 3:6 esély van arra, hogy egy verem
bejáratára bukkanjon a kalandozó (1-4) vagy akár
egy óriási kígyóra (5-6).
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Műhelyek és raktárak állnak a kószák rendelkezésére, kik útjaik során betérnek ide. Hagyományosan mindig található itt Silvanus, az Erdők
Urának néhány papja, kik segítséget és támogatást
nyújtanak a rászoruló kószáknak. A tündéknek
köszönhetően a térség egyik legjobb mágia iskolája található itt. Itt inkább a varázslatok gyakorlati
alkalmazása kerül előtérbe az elmélet helyett.
Sinerian főkapitány a kószák vezére már egy
évszázada, és még hosszú ideig szeretne az maradni. Legnagyobb gondja a vasa vikingek portyáinak
megfékezése a Szürke-tengeren, és a Dicső Királyság növekvő hatalma délkeletre. Ha a rurasin városállamok összefognak északon, újabb veszélyt
jelenthetnek a békére.

Holbein polgármester saját rendőrsége segítségével rendet tart itt, de ha valami szörnyeteg előbukkan északnyugatról, a varázslótorony romjai
közül akkor már igencsak bajban van (lásd 0309).
Polgármesteri tisztsége mellett Holbein tehetséges
festő is, több gazdag feketelápi nemes is adott már
neki megbízást egy remekműre.
0413 A tótól északra elterülő erdőt egy 190 koboldból álló törzs uralja. Cruk Nagyfőnök uralkodik a koboldok fölött a törzs 6 kisebb vezérének
támogatásával. Ő a szellemi vezetője is a koboldoknak, egy különös, fénylő kardot imádnak, mely
viszont a rendet szolgálja. Az erdő közepén nyugszik egy nyitott sírban. Mikor a koboldok először
rátaláltak egy évszázaddal ezelőtt, megpróbálták
elvinni a kardot, de bármelyikük hozzáért azt elpusztította a kard.

Sinerian főkapitány*: HD 6, VO 6, Tám. kard
(1d6), Sebesség 90', Mentők E6, Morál 10, TP
500, Jellem T.
Varázslatok: 1. szint: Álom, Hasbeszélés, Mágia
olvasása, Védelem a gonosztól; 2. szint: Tükörképmás, Varázslakat; 3. szint: Mágiatörés, Tűzlabda.

Cruk Nagyfőnök: HD 2, VO 6, Tám. harci kalapács (1d6), Sebesség 60', Mentők F2, Morál 7, TP
20, Jellem K.
HP: 9

0409 Furagödrös, Népesség: 292, Félszerzet;
Jellem: Törv.; Uralkodó: Rőtlevél Holbein polgármester; Források: Farm.

Vezérek: HD 1+1, VO 6, Tám. buzogány (1d6),
Sebesség 60', Mentők F1, Morál 8, TP 15, Jellem
K.
HP: mindegyik 6HP-s

Furagödrös egy félszerzet falu, mely körbeveszi a
nagy dombot a Gödrös-folyótól délre. A falu környéke termőföldben gazdag, így a félszerzetek
tanyái jelentős élelmiszer ellátmányt biztosítanak
Feketetölgy kastélynak (lásd 0407).

Koboldok: HD 1/2, VO 6, Tám. bunkó (1d4),
Sebesség 60', Mentők F1, Morál 6, TP 5, Jellem K,
Spec. amíg él a nagyfőnök, 8-as morállal bírnak.
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0415 Ezeket a szigeteket a három nővérként
emlegetik. Mindegyik sziget egy nixi otthona, akik
versengenek egymással. Személyi bűbáj varázslatukkal versengve próbálnak szert tenni a
legjóképűbb fogolyra. Nem restellnek kívülállókkal is összefogni, ha ez azt jelenti, hogy egyik
nővérük hoppon marad.

0608 Kőrisdűlő, Lakosság: 121, vegyes; Törvényes; Uralkodó: Neera Dane tanácsos; Források:
Piac.
Kőrisdűlő több visszavonult kósza otthona, valamint a szolgálatban lévő kószák asszonyai és
gyermekei is itt élnek. Neera Dane, a kószák egyik
hajdanvolt kapitánya vezeti a falut és tanácsát, a
kószák főkapitányának nevében jár el. Ő és a falusiak nyújtanak segítséget a kószák barátainak és
szövetségeseinek. Félszerzetek, emberek, törpök és
tündék is megtalálhatóak itt.

Nixik*: HD 1, VO 7, Tám. apró szigony (1d4),
Sebesség 120', Mentők E1, Morál 6, TP 13, Jellem
S, Spec. Személyi bűbáj és Vízlégzés naponta
egyszer.
HP: 4, 1, 6

Neera Dane tanácsos: HD 6, VO 7, Tám. kard
(1d6) vagy hosszúíj (1d6), Sebesség 120', Mentők
F6, Morál 9, TP 275, Jellem S.
HP: 26

0515 Ez a Tó Királyának otthona, és 80 nixiből
álló udvartartásáé. Bárkit szabadon enged, ha elrabolják civakodó lányait és hazahozzák őket hozzá
(lásd 0415).

0610 Zöldhalom, Lakosság: 642, Félszerzet;
Törvényes; Uralkodó: Paddock Ryburn; Forrás:
Farm.

Tó Királya*: HD 5, VO 7, Tám. szigony (1d8),
Sebesség 120', Mentők E5, Morál 8, TP 300, Jellem S, Spec. Személyi bűbáj, Szörny elbájolása és
Vízlégzés naponta egyszer.
HP: 26

Zöldhalom a félszerzetek egyik legfőbb települése,
és a környező tanyák számára fontos piac. Feketeláp egész területéről gyülekeznek itt kereskedők,
hogy gabonát és egyéb terményt vásároljanak,
hogy aztán otthonukban jó haszonért túladjanak
rajtuk. Itt tartózkodásuk alatt a kalmárok
Zöldhalom mellett egy kis falucskában lelnek szállásra, melyet csak a Zsákként ismernek. A tömött
gyapjúzsákokról kapta a nevét, melyen a kereskedők ülnek, miközben az árról egyeztetnek.
Paddock elöljáró egy 10 főből álló rendőrséget
tart, melyet sheriffje, Vastölgy Barris vezet, így
biztosítva azt, hogy a vendégek betartják a rendet.

Nixik*: HD 1, VO 7, Tám. apró szigony (1d4),
Sebesség 120', Mentők E1, Morál 6, TP 13, Jellem
S, Spec. Személyi bűbáj és Vízlégzés naponta
egyszer.
0605 Egy vékony fal húzódik az itteni világ és
más síkok között a tündék erdejében. E ponton a
valóság fátylán szakadás keletkezett, és épp 48
tünde harcol itt egy tucat lángdémonnal. Még néhány tucat tünde veszi körbe a harcolókat, ők épp a
lángokat próbálják megfékezni melyek a csata
hevében kezdtek elharapódzni.

Paddock Ryburn: HD 1, VO 9, Tám. tőr (1d4),
Sebesség 120', Mentők Fél1, Morál 7, TP 10, Jellem T.
HP: 6

Tünde*: HD 1+1, VO 5, Tám. kard (1d6) vagy
hosszúíj (1d6), Sebesség 120', Mentők E1, Morál
8, TP 19, Jellem K.
Varázslatok: 1. szint: 1 db. véletlenszerű

Vastölgy Barris sheriff: HD 2, VO 6, Tám. buzogány (1d6), Sebesség 120', Mentők Fél2, Morál 8,
TP 20, Jellem T.
HP: 10

Lángdémon: HD 8, VO 2, Tám. tüzes karmok
(1d8), Sebesség 120', Mentők F8, Morál 10, TP
650, Jellem K, Spec. hideg-alapú lények ellen
+1d8 sebzés.
HP: 46

Félszerzet rendőr: HD 1, VO 7, Tám. dárda
(1d6), Sebesség 120', Mentők Fél1, Morál 7, TP
10, Jellem T.
HP: 1, 2, 3, 7, 7, 6, 4, 6, 5, 5
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0616 Rukil Lángja egy 50 láb mély szurdokon
fut keresztül mintegy fél mérföld hosszan. A Fényes Birodalom idején mágiahasználók egy titkos
konklávét hoztak itt létre, hogy kinyerjék a viz-t a
szurdok falaiból. Két évszázaddal a Birodalom
bukása után a konklávét sorsára hagyták. A szurdok falait méhkaptárként hálózzák be a hajdanvolt
konklávé szintjei. Sok szint a szurdok mindkét
oldalán párhuzamosan fut, hajdani lakóik hidakkal
kötötték össze őket. Most már nem mindegyikük
biztonságos...

Maga a vízesés egy gazdag forrása a viz-nek.
Tünde varázshasználók lakják a hozzá legközelebb
eső épületeket. A vízesés mögött rejtőzik Silvanus,
az Erdőúr csodálatos temploma, melyet közvetlenül a sziklába vájtak. A vízesés elképesztő hátteréül szolgál az itteni szolgáltatásoknak, különösen
mikor a Hold vagy a Nap pályája csúcsán jár.
Aerindel úrnő*: HD 10, VO 7, Tám. tőr (1d4),
Sebesség 120’, Mentők E10, Morál 8, TP 1600,
Jellem T.
Varázslatok: 1. szint: Mágia észlelése, Személyi
bűbáj, Védelem a gonosztól; 2. szint: Pókháló,
Tükörképmás, Varázsszáj; 3. szint: Mágiatörés,
Tisztánhallás, Villám; 4. szint: Dimenzióajtó, Mások átváltoztatása, Önmagunk átváltoztatása; 5.
szint: Szörny megfékezése, Teleport
HP: 40

0702 Hat troll lakmározik egy lemészárolt karaván tagjaiból. A karaván Muncaesterből indult, ám
úticélját már sosem éri már el. A trollok tüzeinek
füstje két mérföld távolságból is jól látszik.
Trollok*: HD 6+3, VO 4, Tám. 2 karom (1d6/1d6)
és harapás (1d10), Sebesség 120', Mentők F6, Morál 10, TP 650, Jellem K, Spec. regeneráció
(3hp/kör).
HP: 29, 30, 28, 28, 38, 33

Nilal király*: HD 10, VO 2, Tám. kard (1d6),
Sebesség 90, Mentők E10, Morál 9, TP 1600, Jellem T.
Varázslatok: 1. szint: Álom, Mágia észlelése,
Pajzs; 2. szint: Extraszenzoriális percepció, Folyamatos fény, Tükörképmás; 3. szint: Személy
megfékezése, Tisztánhallás, Tisztánlátás; 4. szint:
Dimenzióajtó, Mágikus szem, Tűzfal; 5. szint:
Telekinézis, Teleportáció
HP: 45

0712 Ezt a romos tornyot valaha világítótoronyként használták. E torony fényét követték a hajók a
Lanis-folyó torkolatához. A Fényes Birodalom
idején épült, de már évszázadok óta az enyészeté
az épület. A káoszt követő vezéreknek hála egy
egész katakombarendszer épült ki a föld alatt, melyet Feketeláp kastély ellen akarnak használni
(lásd 0913). Jelenleg úgy tudni, hogy ezek az alagutak üresen konganak, mióta nagyjából negyven
éve egy csapat kalandozó elpusztította Eskütartó
Atacylt, az élőholt vámpír-mágust.

0814 A láp területén elszórva kisebb épületek
találhatók, melyek egykor azon mágiahasználók
otthonául szolgáltak, akik a környék flóráját és
faunáját tanulmányozták. Kőből készült alapokra
épültek a házak és száraz, biztonságos utakat építettek az otthonok összekötéséhez. A Fényes Birodalom bukása utáni évszázadban megüresedtek
ezek az épületek, azóta pedig az idő és a láp komoly munkát végzett rajtuk. A kiépített út helyenként már eltűnt, és különböző teremtmények választották az elhagyatott épületeket otthonukként.
Az a pletyka járja, hogy a volt lakók félbemaradt
kísérletei következtében néhány romot bizarr növényzet nőtt be.

0804 Csillag Zuhatag, Lakosság: 503; Tünde;
T; Uralkodó: Nilal király; Források: Mágia
A Csillag Zuhatag a Hamuerdő szíve. A falu különálló épületekből áll, melyek egy negyven láb
magas vízesés körül épültek félkör alakzatban. A
zuhatag két oldalán egy-egy torony áll, melyet
csillámló szürke kőből emeltek, egy híd köti össze
őket. A nyugati torony a Király Tornya, a keleti a
Királynő Tornya. Itt lakik Nilal király hitvesével,
Aerindel úrnővel.
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0909 Egy megtermett vízelementál lakja a Füstölgő-öböl ezen részét. Óvatlan hajókra vadászik,
melyeket egy óriási örvénnyel ránt le a mélybe. A
tengerfenéken egy fél mérföld széles árok húzódik,
melyben ott nyugszanak a vízelementál áldozatául
esett hajók roncsai, minden kincsükkel együtt.

Feketeláp kastély az egész térség legnagyobb települése. Egy évezreddel ezelőtt emelte a Fényes
Birodalom és több másik közösség központjaként
és mágiahasználók gyülekezőhelyeként szolgált. A
császár által kinevezett kormányzó irányította egy
varázslókból és kereskedőkből álló tanács segítségével.
Túlélte a Fényes Birodalom bukását és független városállammá vált, irányítása alá vonva a Füstölgő-öböl déli partját szegélyező többi települést.
A Birodalom megszűnése utáni gazdasági hanyatlás következtében a legtöbb külső település elnéptelenedett. A varázslók Feketeláp kastélyba tették
székhelyüket és egy konklávét alapítottak a falakon belül.
Több évszázadon keresztül uralták a városállamot, olykor szövetségre lépve más fajokkal a közös fenyegetésekkel szemben. Ebben az időszakban a város népessége stabilizálódott, sőt gazdaságilag is gyarapodásnak indult, köszönhetően a
kalandozóknak, akik Feketeláp területén viz után
kutattak.
Nagyjából száz évvel ezelőtt egy Eskütartó
Atacyl nevű mágiahasználó a tanács élére küzdötte
magát. Átvette Feketeláp kastély felett az uralmat,
és évtizedeken keresztül zsarnokoskodott felette.

Vízelementál: HD 16, VO -2, Tám. csapás (3d8),
Sebesség 60'/180', Mentők F14, Morál 10, TP
1350, Jellem S, Spec. nem távolodhat el 60'-nál
messzebb a víztől, vízben levő ellenfelek ellen
+1d8 sebzés.
HP: 78
0912 E sziget 100 ember otthona, akik a környező szigetek között halásznak. Ezt a szigetet
Feketeláp kastély urai adományozták nekik, cserébe ők szemmel tartják a térséget fosztogatók után,
elsősorban a vasa vikingek miatt. A sziget déli
csücskén egy 20 láb magas torony áll, melyet a
szárazföldről is jól látni. Vész esetén jelzőtüzet
gyújtanak a tetején, melynek láttán hasonló tornyok láncolatán is meggyújtják a máglyát, idejében figyelmeztetve Feketeláp kastélyt.
0913 Feketeláp kastély, Lakosság: 1,294; Ember; Törvényes; Uralkodó: Tyrilas; Forrás: Piac.
13

Egyesek szerint ezt egy különös sisaknak köszönhette, mellyel képes volt az emberek akaratát
az irányítása alá vonni. Egy birodalom kiépítésére
irányuló tervei viszont meghiúsultak. A kószák
visszafoglalták Feketeláp kastélyt a többi faj és
feketelápi kitaszítottak segítségével.
A tündék átvették a település felett az irányítást
és az újraszervezett tanács élére egy kormányzót
neveztek ki. Feketeláp kastély, a varázslók konklávéjának otthona, helyszíne volt Atacyl számos
mágikus kísérletének és kutatásainak. Még ennyi
idő után is vannak olyan Atacyl által létrehozott
alagutak, melyeket még nem fedeztek fel. Negyven évvel ezelőtt Atacyl újra színre lépett, ezúttal
már egy vámpír varázslóként, és megkísérelte viszszavenni Feketeláp kastélyt. A hírek szerint egy
csapat kalandozó végzett vele, és búvóhelyét az
öreg Lanis Világítótorony alatt megtisztították.

3) Thor temploma
E templomot nem sokkal Atacyl bukása után emelték. Szövetségeseikkel, a Feketelápi Kószákkal,
megtisztították a várost számos hátramaradt mágikus csapdától, szerkezettől és lénytől. Azóta a
legnagyobb népszerűségnek örvendenek, csarnokaik zsúfolásig megtelnek a vallási ünnepek alkalmával. Felkeresik az újonnan érkezetteket és
biztatják őket kalandozó csapatok alakítására. Előszeretettel küldik őket a tündékhez, hogy segítsenek Feketeláp kastély járatainak felfedezésében,
vagy a környező vidékekre, hogy válaszoljanak a
számos segélykérésre.
4) Vigadó Lábak Bankettcsarnok
Ez a legnagyobb bankettcsarnok Feketeláp kastélyban. A Viz Klubbal ellentétben ez nem egy zárt
kör, bármely kalandozó csapat mely hajlandó kifizetni a díjakat használhatja a főcsarnokot és a privát ebédlőtermeket is. Az esti órákban az átutazó
kereskedők, karavánvezetők és hajók kapitányai itt
költik el vacsorájukat és egy ital mellett üzletről
tárgyalnak. Egy órával naplemente után kezdődik a
földszinten
az
előadás,
dalnokokkal,
táncoslányokkal és zsonglőrködő törpékkel.

Tyrilas*: HD 6, VO 4, Tám. kard (1d6), Sebesség
120, Mentők E6, Morál 8, TP 500, Jellem T.
Varázslatok: 1. szint: Álom, Mágia észlelése; 2.
szint: Láthatatlanság, Extraszenzoriális percepció;
3. szint: Személy megfékezése, Tűzlabda
HP: 22

5) A Tudós Fogadója
A város legnagyobb fogadója. Kiterjedt könyvtárral büszkélkedik, melyet fizető vendégei kedvükre
használhatnak. A szobák felét a Feketelápi Varázslócéh megmaradt tagjai bérlik. Atacyl uralmának és a tündék ostromának túlélői itt gyűltek öszsze, hogy újjáélesszék a céhet. Újjászerveződésüket a város bizalmatlansága hátráltatja.

Feketeláp kastély épületei
1) Feketeláp kastélya
A kastélyt a hamuerdei tündék lakják jelenleg.
Kizárólagos irányításuk alatt tartják a helyet, hogy
megakadályozzák Eskütartó Atacyl hajdanvolt
szövetségeseit, hogy hozzáférjenek az alagutak
alsóbb szintjeihez. Ahhoz nincs elég emberük,
hogy megtisztítsák a kazamatákat. Azokat a kalandozókat, akik bírnak a Feketelápi Kószák vagy
Thor templomának támogatásával, leengedik a
járatokba. A tündék egyezséget kötöttek Thor
templomával, hogy a rászorulóknak jutányos áron
biztosítsanak gyógyítást.

6) A Viz Klub
Ezt a bankettcsarnokot csak tagok látogathatják.
Csak a legképzettebb felfedezők és kalandozók
kapnak meghívót, és úgy hírlik, az éves tagdíj egy
kisebb vagyont emészt fel. Cserébe a tagok olyan
információhoz és tudáshoz férnek hozzá, melyet
máshol nem találnának meg. Azon kevesek, akik
meghívót kapnak, örömmel fizetnek.

2) Thoth temploma
Ezt a Tudás Istenének emelt valaha pompázatos
templomot az idő lassan felőrölte. Mivel Atacyl
jórészt kiirtotta a varázslótársadalmat és a tudósokat, igen kevés adományból befolyt pénz jutott az
épületek és kertek karbantartására. A bevétel nagy
része a látogatóktól származik, akik örömest fizetnek, hogy hozzáférjenek a könyvtár hatalmas gyűjteményéhez a mágiáról, legendákról és tudományokról.
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7) Dax Testvérek Szatócsboltja
Egy testvérpár alapította mintegy öt évtizeddel
ezelőtt, azóta ez Feketeláp térségének legkeresettebb szatócsboltja, ha felszerelésről van szó. A
legjobb minőséget importálják a Dicső Királyságból és azon túlról. A portékáik 20%-kal többe kerülnek az átlagosnál, de a minőségük +1-et vagy
+5%-t ad a kockadobásokhoz használatukkor. A
Dax testvérek már hosszú évek óta eltávoztak,
jelenleg unokatestvérek széles köre működteti az
üzletet. Legtöbbjük szétszéledt Feketeláp területén,
minduntalan újabb árut keresve, amit hazahozhatnak az üzletbe.

9) Az Abrams Társaság
John Abrams a legsikeresebb hajómágnás Feketeláp területén, és cége egyike a Szürke-tenger vezető kereskedelmi társaságainak. Több mint két tucat
különböző méretű hajó van a tulajdonában, az
egyárbocos part menti bárkától a hatalmas
karavellákig, melyek képesek hatalmas távolságokat megtenni, egészen a Napkelte tengere mögött
elterülő Arany Partig. Megfelelő ajánlás birtokában megengedi egy kalandozó csapatnak, hogy
bérbe vegye egyik hajóját.

8) Különös és Varázslatos Dolgok Lerakata
Nem minden mágiahasználó sorsa volt nehéz
Atacyl és a tündék beköltözése után. Kámzsás Thil
a tündék és a Feketelápi Kószák barátjának bizonyult, így az első kalandozók között volt, aki meggazdagodott a kastély alatti katakombák felfedezéséből. Miután visszavonult a kalandozástól megalapította a lerakatot és varázstárgyakkal kezdett
kereskedni. Mára már 102. évében jár, a napi teendőket tanoncaira bízza, de a nagy értékű portékáknál csak vele lehet alkudni az árról.
Az itt körbenéző kalandozók 80% eséllyel találnak itt 1000 aranyat vagy annál kevesebbet érő
varázstárgyakat. 5000 aranyig terjedő értékű tárgyak 20% eséllyel vannak készleten. Az ennél
értékesebb tárgyakat negyedévente a Viz Klubban
árverezik el, az eseményre külsősöknek a belépti
díj 1000 arany.

10) A Feketelápi Kalandozók Céhe
A Kalandozók Céhe a legnagyobb tömörülése a
karavánmestereknek Feketeláp területén. Szárazföldi karavánutakat szerveznek a Hamuerdőbe, az
Ostrobard Hercegségbe, Newcombe megyébe és a
Délvidékre. Matthew Tanes a céh mestere, és mindig örömmel fogad új tagokat a karavánok mellé,
legyenek azok kereskedők, felderítők vagy őrök.
11) A Tisztességes Emberek Társasága
Atacyl uralkodása Feketeláp sok tehetős és nemes
tagját megfosztotta javaitól. Bujkálásra kényszerülve, megpróbáltak csapást mérni az Eskütartó
zsarnokságára. Az azt követő évtizedekben leszármazottaik lezüllesztették a Társaságot, ma már
alig többek szervezett útonállóknál. Manapság
bárkinek szívesen segítenek, akik elégedetlenek a
tündék kormányzásával, eközben tiltott üzelmeiket
működtetik saját gazdagodásukra.
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0918 Egy meredélyen, komoran tekintve az
alant elterülő tóra áll az, ami megmaradt a varázslók konklávéjából a Fényes Birodalom idejéről.
Mint a többi sorstársát, ezt is elhagyták röviddel a
birodalom összeomlása után, majd évszázadokig
lakatlan maradt. Atacyl Feketeláp visszafoglalására tett kísérletének meghiúsulása után egyik hadnagya, Sir Setétszív Autse foglalta el. Sir Autse
lidérccé változott, és Atacyl jobbkeze volt. A romok hemzsegnek a csontvázaktól, zombiktól, rémektől (wight) és gyengébb lidércektől, kiket
Setétszív irányít.

1107 E barlang 86 sellő otthona. Uralkodójuk
Neptar király. Épp Neptar király fiát temetik el
ünnepélyesen, kit egy vízelementál ölt meg. (lásd
0909)

1002 Wedmor,
Lakosság:
255;
Ember
(Ostrobard); Törvényes; Uralkodó: Octa nagyúr;
Forrás: Marha

1112 A tengerfenéken nyugszanak a roncsai az
utolsó kincseket szállító hajóknak, melyek Feketelápot elhagyták a Fényes Birodalom bukása előtt.
Arany, adamantium és több láda viz pihen vagy
egy tucatnyi roncs gyomrában szétszórva a tengerfenéken. Az omladozó hajók deszkái közt talált
otthonra egy több tucat cápát számláló raj, valamint egy hatalmas tengeri kígyó.

Wedmort az Ostrobardok alapították néhány évszázada, azóta a marhatenyésztés központjává vált.
Minden ősszel összeterelik a gulyákat és a bikák
többségét és az öreg állatokat levágják. A húst
besózzák és hajóval szállítják le a Vörösdió-folyón
Muncaesterbe, ahol aztán elosztják a Feketeláp
különböző tájai felé induló karavánok közt. Octa
Nagyúr állandóan újabb embereket keres a gulyák
összeterelésére és őrzésére a rablókkal és szörnyetegekkel szemben.
Octa nagyúr: HD 5, VO 7, Tám. kard (1d6), Sebesség 120', Mentők F5, Morál 8, TP 175, Jellem
T.
HP: 22
1014 E nagy sziget Feketeláp közepén egy csorda kiméra fészkelő helye.
Kiméra**: HD 9, VO 4, Tám. 2 karom (1d3/1d3),
kosfej (2d4), oroszlánfej (1d10) és sárkányfej
(3d4), Sebesség 120'/180', Mentők F9, Morál 9, TP
2300, Jellem K, Spec. a sárkányfej harapás helyett
tüzet fújhat (50' csóva, 3d8 sebzés).
HP: 44
1103 Tizenhat kentaur terel össze egy gulyát,
hogy elkössék őket. Egy mérfölddel arrébb két
gulyás vágtat lélekszakadva Wedmor felé (lásd
1002) segítségért.
Kentaur: HD 4, VO 5, Tám. 2 pata (1d6/1d6)
vagy hosszúíj (1d6) vagy lándzsa (1d8), Sebesség
180', Mentők F4, Morál 8, TP 75, Jellem S.
Gulyások: HD 1, VO 9, Tám. bot (1d6), Sebesség
120', Mentők F1, Morál 7, TP 10, Jellem S.
HP: 5, 3

Neptár király: HD 4, VO 7, Tám. szigony (1d8),
Sebesség 120', Mentők F4, Morál 9, TP 75, Jellem
S.
HP: 14
Sellő: HD 1, VO 7, Tám. szigony (1d8), Sebesség
120’, Mentők F1, Morál 8, TP 10, Jellem S.

Cápa*: HD 2, VO 4, Tám. harapás (2d4), Sebesség 180', Mentők F1, Morál 7, TP 25, Jellem S,
Spec. nekirontanak prédájuknak, hogy elkábítsák
(paralízis elleni mentő vagy 3 kör kábulás).
Tengeri kígyó: HD 12, VO 4, Tám. harapás (3d6),
Sebesség 240', Mentők F12, Morál 9, TP 1100,
Jellem S.
HP: 53
1113 Inuacus Erőd; Vezér: Sir Causari; 50
ember.
Az erőd egy Feketeláp kastély által kitelepített
helyőrség, melynek feladata, hogy vigyázza a környező farmokat az átvonuló szörnyektől és Atacyl
hű követőitől, kik Jorvikban tanyáznak. Sir
Causari a vezetője annak a csoportnak kik szeretnék, ha a tündék elhagynák Feketeláp kastélyt és
visszaállítsák az emberek irányítását.
Sir Causari: HD 10, VO 2, Tám. harci kalapács
(1d6), Sebesség 90', Mentők F10, Morál 9, TP 900,
Jellem T.
1213 A Boszorkánydomb tetején fekszenek
Ramat romjai, a hajdanvolt Thot-kolostoré a Fényes Birodalom idejéből. Otthonául szolgált egy
szent ereklyének, melyet Ramat Lándzsájaként
ismernek. A birodalom visszaszorulása során minden feljegyzés elveszett a kolostorról. Sir Causari
kislánya elveszítette kedvenc kiskutyáját mikor a
romok közelében piknikezett.

A kormányzó ezer örömmel fizet annak a kalandozó csapatnak, akik átkutatják a romokat a
kutyáért. (lásd Ramat Romjai-t //Ruins of Ramat//,
a Brave Halfling Publishingtól)

Caedwin herceg: HD 4, VO 7, Tám. ezüstpálca
(1d4) vagy kard (1d6), Sebesség 120’, Mentők F4,
Morál 7, TP 75, Jellem T.
1306 Öt kisebb szigetből álló csoport fekszik
Muncaester-től délnyugatra (lásd 1305). Halász
klánok tucatjainak szolgál otthonául, akik a Szürke-tenger adományából élnek. A halászok közül
néhányan csempészcsaládok tagjai. Specialitásuk a
különböző áruk észrevétlen be- és kijuttatása
Muncaester falai közül, elkerülve így a herceg
adószedőit.

1214 Ez a sziget egy boszorkánymester gyülekezet otthona. Egy évszázaddal Feketeláp kastély
eleste után formálódott a kör. Néhány túlélő varázshasználó ide menekült Atacyl holttestével, és
itt támasztották fel vámpírként. Az átalakulás közben Atacyl lemészárolta a gyülekezet felét mielőtt
a mocsárba menekült. Azóta a kör küszködik a
fennmaradásért, mindössze néhány idősödő tag
maradt közülük.

1307 Ez az érintetlen, erdős sziget a Füstölgőöböl közepén rejtőzik. Naomi, a varázslónő tesz
róla, hogy ez így is maradjon. Ebben segítségére
van néhány driád. Naomi valaha a Sziget Varázslójának volt a szeretője (lásd 1309), de az néhány
évszázaddal ezelőtt elutasította őt. Emiatt minden
férfi betolakodó hosszú, hosszú ideig a driádok
vendégszeretetét élvezi. A nők csak némi emlékezetkiesést tapasztalnak, és a sziget lakói a tengerre
bízzák sorsát.

1217 A Nyugati Fal tövében húzódó előhegységben ütötte fel tanyáját 8 hegyi óriás. Előszeretettel ütnek rajta a Jorvik és Norbury kastély körül
elterülő farmokon.
Hegyi óriások: HD 8, VO 4, Tám. óriási bunkó
(2d8) vagy sziklahajítás (3d8), Sebesség 120',
Mentők F8, Morál 8, TP 650, Jellem K.
HP: 28, 47, 32, 36, 25, 31, 32, 33

Driád*: HD 2, VO 5, Tám. spec, Sebesség 120’,
Mentők F4, Morál 6, TP 25, Jellem S, Spec Személyi bűváj.

1302 Camden,
Lakosság:
214;
Ember
(ostrobard); T; Uralkodó: Varxis nagyúr; Forrás:
Vas.

Naomi: HD 9, VO 7, Tám. tőr (1d4), Sebesség
120’, Mentők V9, Morál 7, TP 900, Jellem S.
Varázslatok: 1. szint: 3 Személyi bűbáj; 2. szint:
Láthatatlanság, Pókháló, Tükörképmás; 3. szint:
Mágiatörés, Tisztánhallás, Tisztánlátás;4. szint:
Dimenzióajtó, Mások átváltoztatása; 5. szint: Mágikus korsó
HP: 47

Több vasbánya található a nyugati dombok között.
Varxis nagyúr minden erejét lefoglalja, hogy kellő
mennyiségű embert találjon a bányák védelmére.
Varxis Nagyúr: HD 8, VO 3, Tám. pallos (1d8),
Sebesség 90', Mentők F8, Morál 8, TP 650, Jellem
T.
HP: 39

1309 Csak egy nagyobb sziget maradt az Alázuhant Hegyből. Elképesztően gazdag viz-ben, de a
part hiánya és a meredek sziklafalak jelentősen
megnehezíti a dolgokat. Akinek sikerül legyűrnie a
zord sziklákat annak még számolnia kell a Sziget
Varázslójának haragjával, de úgy hírlik számos
repülő lény is otthonának tekinti e sziklákat. Hallani
történeteket
vízköpőkről
(gargoyle),
wyvernekről, griffekről, hippogriffekről, pegazusokról, kimérákról, mantikórokról, sőt rukhokról
(roc) is, melyek a csúcs közelében fészkelnek.
A délnyugatra található kisebb szigeten lakik a
titokzatos Sziget Varázslója. Jelenléte évszázadokra nyúlik vissza, és mindössze annyit tudni róla,
hogy ő az önjelölt védelmezője annak, ami az Alázuhant Hegyből megmaradt.

1305 Muncaester, Lakosság: 895; Ember
(ostrobard); T; Uralkodó: Caedwin herceg; Forrás:
Piac.
Muncaester az ostrobardok legnagyobb városa,
hercegeik székhelye. Egy öböl közepén helyezkedik el a Vörösdió- és az Earmont-folyók egybetorkollásánál. Egy virágzó piac alakult ki, mezőgazdasági termékekkel, prémekkel, egzotikus fűszernövényekkel, melyek rengeteg kereskedőt vonz ide
a Szürke-tenger minden zugából.
Caedwin herceg tiszteletre méltó derékbőségéről és vad lakomáiról híres. Ügynökei a város
egész területén figyelnek az újonnan érkezőkre,
bőséges lakomára invitálva őket, ahol elmesélhetik
történetüket, tetteiket. A herceg nem fogad el nemleges választ.
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Azokat, akik túlélik az itt tanyázó lények támadásait a Sziget Varázslója fogja el, aki figyelmezteti őket, hogy ne térjenek ide vissza többet. A
varázsló aranyszínű mechanikus szolgája, Ci-Tri
elkíséri őket a hajójukig. Higgadtan elmagyarázza,
hogy máshol kell víz után kutatniuk, az Alázuhant
Heggyel veszélyes babrálni.

Viking: HD 1, VO 6, Tám. kard (1d6) vagy dárda
(1d6), Sebesség 90’, Mentők F1, Morál 8, TP 10,
Jellem S.
1503 Egy 9 hippogriffből álló csapat szállt le
Egbert farmján, két mérföldre a folyótól. A helyiek
összegyűltek megnézni, hogy mi történik. Egbert
zokog, ahogy malacait és csirkéit felfalják a
hippogriffek.

Sziget Varázslója*: HD 18, VO 2, Tám Villámlövő varázspálca (spec), Sebesség 120’, Mentők
V14, Morál 10, TP 3150, Jellem S, Spec. a varázspálcájából Villám varázslatot idéz (2d6 töltetes).
Varázslatok: 1. szint: Álom, Mágia észlelése,
Pajzs, Személyi bűbáj; 2. szint: Extraszenzoriális
percepció, Láthatatlanság, Pókháló, Tükörképmás;
3. szint: Személy megfékezése, Tisztánhallás,
Tisztánlátás; Tűzlabda 4. szint: Dimenzióajtó, Jégfal, Mágikus szem, Tűzfal; 5. szint: Gyilkos felhő,
Teleportáció, Mágikus korsó; 6. szint: Halálvarázs,
Reinkarnáció, Láthatatlan vadász
HP: 86

Hippogriff: HD 3+1, VO 5, Tám 2 karom
(1d6/1d6), harapás (1d10), Sebesség 180’/360’,
Mentők F2, Morál 8, TP 50, Jellem S.
1506 Ethanfeld, Lakosság: 145; Ember
(ostrobard); T; Uralkodó: Ingwold nagyúr; Forrás:
Hal
A falu bevételének nagy része halászatból származik, de szívesen kereskedik az átutazó kalandozókkal is, akik a kelet felé tartanak a Sárkánycsont
bércek közé. Ingwold Nagyúr 20 jó embere élén
tartja szabadon a folyó ezen ágát a különböző teremtményektől. Csapatát a Sárkányölők névre
keresztelte.

1316 Jorvik, Lakosság: 481; Ember; S; Uralkodó: Maracan nagyúr; Forrás: Piac.
Jorvik egy évszázaddal ezelőttig a kisebb falvak
egyike volt, melyek szövetségben álltak Feketeláp
Kastéllyal. Mikor Atacylt legyőzték több támogatója Jorvikba menekült és elbarikádozták a falut.
Több alkalommal próbálták visszafoglalni Feketeláp kastélyt, sikertelenül. Legutóbbi segítségnyújtásuk Atacyl bukott kísérletében (lásd 0712) majdnem a teljes pusztulásukhoz vezetett, és jelenleg
sarcot kell fizetniük Feketeláp kastélynak.
Maracan nagyúr a jelenlegi vezető, és tervei arra összpontosulnak, hogy ő és emberei a térség
szakértőinek tűnjenek az újonnan érkezett felderítők számára a Dicső Királyságból. Emellett igyekszik gyűlöletet szítani a tündék és a kósza csatlósaik iránt.

Ingwold nagyúr: HD 6, VO 3, Tám. csatapöröly
(1d8), Sebesság 90’, Mentők F6, Morál 8, TP 275,
Jellem T.
HP: 37
1515 Itt áll Mannann, a tengeristen szentélye,
Tavis oltalma alatt. Szent feladata a hajótöröttek
megsegítése. Egy kis egyárbocos bárkával járja a
környező vizeket túlélők után kutatva.
Tavis: HD 8, VO 6, Tám. láncos buzogány (1d6),
Sebesség 120, Mentők P8, Morál 8, TP 650, Jellem T.
Varázslatok: 1. szint: Élelem és víz megtisztítása, 2
Gyógyítás 2. szint: 2 Áldás, Személy megfékezése
3. szint: Átoktörés, Betegség meggyógyítása 4.
szint: Súlyos sebek gyógyítása, Vízteremtés 5.
szint: Küldetés
HP: 31

Maracan nagyúr: HD 11, VO 2, Tám. szöges
buzogány (1d6), Sebesség 90’, Mentők F11, Morál
10, TP 1100, Jellem K.
HP: 57
1406 Két vasa hosszúhajó sodródik az áramlattal, pihenve kicsit hosszú napok kemény hajózása
után. Mindkét hajón 75 harcos utazik. Vezérük,
Hosszúvarkocs Egil napkeltére tervez egy portyát.

1518 Norbury kastély; Vezér: Sir Dennis
Langre; 120 ember.
A Dicső Királyság Vasa tartományának
legészakibb erőssége. Mindössze öt éve épült meg,
és remélhetőleg egy átjáróházként fog szolgálni
kereskedők és felfedezők számára, akik Feketeláp
felé tartanak.

Egil: HD 8, VO 3, Tám. lándzsa (1d8) vagy kard
(1d6), Sebesség 90’, Mentők F8, Morál 9, TP 650,
Jellem S.
HP: 37
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Sir Dennis Langre a frontvonalban szolgált a
Dicső Királyság riválisával, az Okker Birodalommal szemben, valamint több Újvilág-béli kolónián
is harcolt. Köszönettel fogadja Maracan Nagyúr
segítségét Feketeláp megismerésében, de kezd
hátsó szándékot sejteni a mézesmázos szavak mögött.

Nyolcfejű Hidra: HD 8, VO 5, Tám. harapás
(1d8/fej), Sebesség 120’, Mentők F8, Morál 9, TP
650, Jellem S.
HP: 64
1706 Négy rukh az Alázuhant Hegyről (lásd
1309) itt szállt le és falatozik egy fiatal felnőtt
vörös sárkány maradványaiból (lásd 2105). Háromszáz yardnyira keletre feketéllenek az ötödik
rukh megégett maradványai.

Sir Dennis Langre: HD 9, VO 2, Tám. buzogány
(1d6), Sebesség 60’, Mentők F9, Morál 10, TP
900, Jellem T.

Rukh: HD 6, VO 4, Tám. 2 karom (1d4+1/1d4+1)
és harapás (2d6), Sebesség 60’, Mentők F1, Morál
8, Jellem T.

1602 Wessex erőd; Vezér: Athelfi Bedewald;
50 ember.
Ez az ostrobardok legkeletibb helyőrsége. A környező farmokat és falvakat
védi a Sárkánycsont bércek
között tanyázó szörnyetegektől. Caedwin herceg
legidősebb fia, Bedewald a
parancsnok. Kicsapongó
életet élő apjának szinte
kiköpött ellentéte. A herceg azért adta neki Wessex
Erődöt, hogy ne kelljen
hallgatnia folytonos akadékoskodását.

1709 Ezen a szigeten a mocsár szívében áll egy különös
fekete monolit egy sziklás tisztáson. Minden teliholdkor a
környező bozótosból vértigrisek bújnak elő, furcsa szertartásokat tartanak a monolit körül. Ha valaki kicsit is hosszasabban nézi a rituálét, észreveszi, hogy a vértigrisek közt
minden faj képviselője megtalálható:
tündék,
emberek,
félszerzetek és törpék, sőt még
orkok, goblinok és koboldok
is! Akik jártak az Alázuhant
Hegynél (lásd 1309) észlelhetik, hogy a monolitot ugyanabból a sziklából faragták.

Athelfi Bedewald: HD 6,
VO 2, Tám. pallos (1d8),
Sebesség 90’, Mentők F6,
Morál 9, TP 275, Jellem T.
HP: 30

1807 Az erdő belsejében
hegyek és szurdokok zavarba
ejtő hálózata húzódik. Ez a
Holló Testvériség jelenlegi
bázisa. Ők a tündék egy csoportja, kik hisznek fajuk felsőbbrendűségében.
Majdnem két évezrede ármánykodnak a kószák és
Feketeláp többi faja ellen.
Jelenleg 158 tünde él itt 200 rabszolgával, főként orkokkal. Névleges vezetőjük Elana úrnő, de
alig van hatalma tábornokai és az általuk irányított
csapatok fölött. Hogy elérjen valamit, Elana mindig kompromisszumok kötésére kényszerül a különböző érdekcsoportok között.

1609 A tengerpart és a
mocsár közötti területet
325 kobold lakja, a Kagylóevők törzse. Hat marakodó klánra oszlanak, melyek folyamatosan harcolnak egymással, külső
fenyegetés esetén viszont összefognak. Úgy ismerik a területet, mint a tenyerüket, ezt kihasználva
pokollá teszik a betolakodók életét.
Kobold: HD 1d4, VO 6, Tám. fegyver (1d6), Sebesség 60’, Mentők F1, Morál 8 (6), TP 5, Jellem
K.
1701 Egy kiugró szikla alatt megbújó barlangban egy nyolcfejű hidra rendezkedett be. Athelfi
Bedewald (lásd 1602) időnként erre vezeti őrjáratait, hogy leellenőrizze, nem költözött-e a szörny
délebbre.
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Elana úrnő: HD 10, VO 7, Tám. hosszúíj (1d6)
vagy tőr (1d4), Sebesség 120’, Mentők E10, Morál
8, TP 900, Jellem S.
Varázslatok: 1. szint: Álom, Mágia észlelése, Személyi bűbáj; 2. szint: Extraszenzoriális percepció,
Láthatatlanság, Tükörképmás; 3. szint: Személy
megfékezése, Tisztánhallás, Tisztánlátás; 4. szint:
Dimenzióajtó, Mágikus szem, Tűzfal; 5. szint:
Telekinézis, Teleportáció
HP: 49

Rinisar Anothil*: HD 4, VO 5, Tám. kard (1d6)
vagy hosszúíj (1d6), Sebesség 120’, Mentők E4,
Morál 8, TP 125, Jellem K.
Varázslatok: 1. szint: Álom, Pajzs; 2. szint: Tükörképmás, Láthatatlanság
HP: 21
Tünde*: HD 1+1, VO 5, Tám. kard (1d6) vagy
hosszúíj (1d6), Sebesség 120’, Mentők E1, Morál
8, TP 19, Jellem K.
Varázslatok: 1. szint: 1 db. véletlenszerű

1816 A lagúna fenekén nyugszanak a roncsai
egy hajónak, melyet az Okker Birodalom küldött
Feketeláp felderítésére. Több ládányi vesztegetésre
szánt arany és expedíciókra szánt értékes felszerelés rejtőzik a hajótestben.

1911 Ez a barlanghálózat 105 orknak ad otthont
a Denevérfaló törzsből. Éves sarcot fizetnek a Holló Testvériségnek (lásd 1807).
Ork: HD 1, VO 6, Tám. csatabárd (1d8) v. dárda
(1d6), Sebesség 120’, Mentők F1, Morál 8, TP 10,
Jellem K.

1902 Az ostrobardok néhai települése, melyet
néhány évtizeddel ezelőtt a Borotvahát nevű sárkány (lásd 2105) égetett porrá. Több mára már
elhagyatott környékbeli ezüstbánya központja volt.

1914 Egy alvó sárkányteknőst sodort az áramlat
a Csendes-öbölbe.

1905 15 tünde táborozik itt a Holló Testvériségéből. Rinisar Anothil vezeti őket. A tervük az,
hogy kifüstöljék a hidrát (lásd 1701) és délnyugatra kergessék, hogy az ostrobardok földjein garázdálkodjon.

Sárkányteknős: HD 11, VO -2, Tám. 2 karom
(1d8/1d8), harapás (10d6), Sebesség 30’/90’, Mentők F15, Morál 10, TP 1100, Jellem K.
HP: 56
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2015 Tíz vasa viking őrzi a készleteket, várva
Hosszúvarkocs Egil hajóinak visszatértét (lásd
1406).

2114 Ezen a mesebeli kis szigeten öt sellő lubickol a folyókban, kagylóhéjakat gyűjtögetnek,
majd gyengéden belehelyezik egy kristálytiszta
vízzel teli medencébe a sziget közepén. Telihold
idején összeszedik azokat melyek vizzé változtak
(4d6) és elviszik őket az Azúr Megtartó csarnokába (lásd 2416).

Viking: HD 1, VO 6, Tám. kard (1d6), Sebesség
90’, Mentők F1, Morál 8, TP 10, Jellem S.
2105 Ez Borotvahát fészke, egy igen öreg vörös
sárkányé. Részt vállalt a Fényes Birodalom bukásában ezer évvel ezelőtt, és itt halmozta fel az akkor összeharácsolt kincseket. Lepaktált a Holló
Testvériségével (lásd 1807), és hasznos báboknak
tekinti őket, hogy távol tartsa a hívatlan látogatókat otthonától.
Az évszázadok alatt több hímet is talált, hogy
utódot nemzzen neki. Jelenlegi társa Dakack, egy
felnőtt vörös sárkány, akivel húsz évvel ezelőtt
párosodott. Jelenleg három utódot nevelnek fel,
melyek mostanra már fiatal felnőttek. Hármójuk
közül egyikük eltűnt (lásd 1706).

Sellő: HD 1, VO 7, Tám. szigony (1d8), Sebesség
120’, Mentők F1, Morál 8, TP 10, Jellem S.
2201 E fekete kövekből épített romos kastélyban
eltorzult csontvázak hevernek. Nyilvánvalóan borzalmas vég érte őket utol. Az elmúlt évszázadok
alatt több kísérletet tettek arra, hogy újra benépesítsék a kastélyt. Viszont a telihold után minden új
lakót hasonló szörnyű vég érte. Az utolsó kísérlet a
Holló Testvériségéhez kötődik mintegy száz évvel
ezelőttről.
2203 Az erdő ezen sarka 85 erdei tündérnek
(pixie) ad otthont. Apró falujuk a környező fák
koronái között épült fa pallókra. Örömmel kínozzák és mennek az idegeire a betolakodóknak.

Borotvahát: HD 11, VO 2, Tám. 2 karom
(1d8/1d8), harapás (3d6) vagy lehelet, Sebesség
90’/240’, Mentők F10, Morál 10, TP 1100, Jellem
K.
HP: 77

Tündérke*: HD 1, VO 3, Tám. tőr (1d4), Sebesség 90’/180’, Mentők F1, Morál 7, TP 13, Jellem
S.

Dakack: HD 10, VO 2, Tám. 2 karom (1d8/1d8),
harapás (3d6) vagy lehelet, Sebesség 90’/240,
Mentők F10, Morál 10, TP 900, Jellem K.
HP: 50

2207 Ez a barlanghálózat ad otthont 243 orknak
a Vérfakasztók törzséből. Uralkodójuk Suduk király, segítője hű sámánja, G'mung. Suduk király
nem szívesen fizeti a sarcot a Holló Testvériségének, de mindennél jobban utálja Kinkarist (lásd
2109).

Utódok: HD 10, VO 2, Tám. 2 karom (1d8/1d8),
harapás (3d6) vagy lehelet, Sebesség 90’/240,
Mentők F10, Morál 10, TP 900, Jellem K.
HP: 40
2109

G’mug*: HD 6, VO 9, Tám. tőr (1d4), Sebesség
120’, Mentők V6, Morál 7, TP 500, Jellem K.
Varázslatok: 1. szint: Álom, Mágia észlelése, Mágikus lövedék, Pajzs; 2. szint: Fantomerők, Pókháló; 3. szint: Személy megfékezése, Tűzlabda
HP: 41

A Sarchely; Vezér: Kinkaris; 20 ork.

Ez a durván összehordott kőhalom szolgál erődként Kinkaris és katonái számára. A Holló Testvérisége tette vezérré, hogy begyűjtse az éves sarcot
a Denevérfalók (lásd 1911) és a Vérfakasztók (lásd
2207) klánjától.

Suduk: HD 8, VO 5, Tám. csatapöröly (1d8), Sebesség 90’, Mentők F8, Morál 9, TP 650, Jellem
K.
HP: 48

Kinkaris: 6, VO 3, Tám. csatabárd (1d8) v. rövidíj
(1d6), Sebesség 90’, Mentők F7, Morál 9, TP 275,
Jellem K.
Ork: HD 3, VO 6, Tám. csatabárd (1d8) v. dárda
(1d6), Sebesség 120’, Mentők F1, Morál 8, TP 35,
Jellem K.
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2306 A hegyek és hasadékok csatazajtól hangosak. 15 Taldane kastélybéli berserker küzd 30 Vérfakasztó törzsbéli orkkal. A harcosok egy hegygerincen ragadtak, és az orkok igencsak szorongatják
őket.

2416 Egy hegy emelkedik az óceánban, és mindössze 15 lábbal a felszín alatt ér véget. A csúcs
közelében és még 80 lábnyira lejjebb is a hegyet
járatok és barlangok szelik keresztül, melyek az
Azúr Megtartó birodalmát képezik, egy hatalmas
sellőúrét. Egy 300 sellőből álló törzs felett uralkodik. A Zafír Varázslónő látja el tanácsaival, aki
jelenlegi szeretője a Sziget Varázslójának.

Berserker*: HD 1+1, VO 7, Tám. lándzsa (1d8) v.
kard (1d6), Sebesség 120’, Mentők F1, Morál,
spec, TP 19, Jellem S, Spec. ha elkezdődik a harc,
halálukig küzdenek, +2 támadásaikra.

Azúr Megtartó: HD 12, VO 2, Tám. szigony
(1d8), Sebesség 120’, Mentők F12, Morál 10, TP
1100, Jellem S.
HP: 67
Sellő: HD 1, VO 7, Tám. szigony (1d8), Sebesség
120’, Mentők F1, Morál 8, TP 10, Jellem S.

Ork: HD 1, VO 6, Tám. csatabárd (1d8) v. dárda
(1d6), Sebesség 120’, Mentők F1, Morál 8, TP 10,
Jellem K.
2401 A folyó völgyének egy félmérföldnyi szakaszán át húzódik egy 300 óriáshangya által kivájt
hatalmas járatrendszer. A királynő kamrája egy rég
eltemetett kocka alakú ereklye köré épült. A kocka
minden éle tíz láb hosszú. Az ereklye egyik oldalán egy ajtó található, de az óriáshangyák nem
nyitották ki. Húszból egy hangyatojás használható
egy adagnyi vizként.

Zafír Varázslónő*: HD 12, VO 7, Tám. szigony
(1d8), Sebesség 120, Mentők V12, Morál 8, TP
1900, Jellem S.
Varázslatok: 1. szint: Álom, Mágia észlelése,
Pajzs, Személyi bűbáj; 2. szint: Extraszenzoriális
percepció, Láthatatlanság, Pókháló, Tükörképmás;
3. szint: Tisztánhallás, Tisztánlátás; Tűzlabda 4.
szint: Dimenzióajtó, Mágikus szem, Mások átváltoztatása; 5. szint: Gyilkos felhő, Holtak
megelevenításe, Mágikus korsó; 6. szint: Antimágikus kagyló, Reinkarnáció
HP: 46

Óriáshangya: HD 4, VO 3, Tám. harapás (1d8),
Sebesség 180’, Mentők F2, Morál 7, TP 75, Jellem S, Spec. Ha már harcba keveredtek, a moráljuk 12-re nő.
2410 Hat darab húsz láb magas, különös faragásokkal díszített fekete oszlop látható a sekély víz
alatt a part közelében. További vizsgálódással
megállapítható, hogy az oszlopok végein foglalatok találhatók, melyekbe viz illeszthető.

2505 Taldane kastély; Uralkodó: Gyűrűnélküli
Ragnar király; 200 Ember (vasa).
Ragnar király nagyapját mindenétől megfosztották,
mikor Vasát leigázta a Dicső Királyság. Hosszúhajóin menekítette ingóságait, és magával vitt annyi
embert saját klánjaiból és szövetségeseiből amenynyit csak tudott. Az azóta eltelt évtizedekben
Taldane jelentéktelen királyai arról álmodoztak,
hogy egy nap visszafoglalják otthonukat, de épp
elég nehéz volt túlélni Feketeláp mostoha tájain,
nemhogy megfelelő sereget toborozni egy nagyobb
szabású katonai expedícióhoz.
Ragnar királyt azóta csúfolják gyűrűnélkülinek,
mióta elvesztette pecsétgyűrűjét, mikor levágták az
ujját egy Feketeláp kastélyon való rajtaütéskor. Ez
hatalmas szégyent hozott rá, és jelenleg napjait
borgőzös kábulatban tölti, olykor elagyabugyálva
kutyáit. A pletyka szerint gyűrűje most egy ékszerész fiókjában lapul Feketeláp kastélyban.

2411 Ysby; Lakosság: 80; Ember (vasa); S;
Uralkodó: Bjarni vezér; Forrás: Hal.
Ezt a halászfalut a vasa vikingek egy hirtelenjében
összeállt klánja alapította nagyjából kétszáz évvel
ezelőtt. Tartották a kapcsolatot rokonaikkal, és
mikor a vasa törzsek nagy része elesett a Dicső
Királysággal szemben, Ysby fontos állomás volt a
menekültek számára. Taldane kastély megépülése
óta újra csak egy álmos kis halászfalu.
Bjarni vezér: HD 5, VO 3, Tám. csatabárd (1d8),
Sebesség 90’, Mentők F5, Morál 9, TP 175, Jellem
S.

Gyűrűnélküli Ragnar: HD 9, VO 7, Tám. kard
(1d6), Sebesség 120’, Mentők F9, Morál 7, TP
900, Jellem S.
HP: 31
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2509 Gamla; Lakosság: 405; Ember (vasa); S;
Uralkodó: Yngvar vezér; Forrás: Farm.

siet az Yngvar vezér elleni harcokban (lásd 2509).
Fia, Hamdir viszont nem osztozik atyja feltétel
nélküli lojalitásában. Kalfvald halála drasztikusan
megváltoztatná a hatalmi helyzetet Ragnar király
kárára.

Nyugatról mocsártól védve, Gamla kisebb gyarapodásnak indult a termékeny földeknek hála.
Yngvar vezér minden adandó alkalommal élesen
bírálja Ragnar királyt (lásd 2505). Azon gondolkodik, hogy nyíltan kihívja-e párbajra vagy lázadást
szítson, hogy letaszítsa őt trónjáról.

Hamdir: HD 7, VO 3, Tám. pallos (1d8), Sebesség 90’, Mentők F7, Morál 10, TP 450, Jellem S.
HP: 40

Yngvar vezér: HD 12, VO 3, Tám. csatapöröly
(1d8), Sebesség 90’, Mentők F12, Morál 10, TP
1100, Jellem S.
HP: 59

Kalfvald vezér: HD 8, VO 2, Tám. kard (1d6),
Sebesség 90’, Mentők F8, Morál 10, TP 650, Jellem S.
HP: 43

2618 Az Okker Birodalom egy hajója szeli a
habokat Feketeláp felé, hogy meglelje az öt évvel
ezelőtt eltűnt expedíciót. Travvarn nagyúr a parancsnok a fedélzetén, Sarrath, a Sárkányisten
templomának egyik hatalmas mürmidónja. Devers
arkhón segíti ügyét, aki vasfegyelmet tart a hajó
legénysége és a harcosok körében.

2706 Ezen a szigeten hemzsegnek az óriásrákok.
Rendszeresen érkeznek ide hosszúhajók Kardtetőről (2704), Taldane-ből (2505), Gamlából (2509)
és Ysby-ből (2411) egy kis rákvadászatra. Ez egy
igen veszélyes, de szórakoztató sport a vikingek
számára.
Óriásrák: HD 3, VO 2, Tám. 2 olló (2d6/2d6),
Sebesség 60’, Mentők F2, Morál 7, TP 35, Jellem
S.

Devers arkhón: HD 5, VO 5, Tám. buzogány
(1d6), Sebesség 120’, Mentők P5, Morál 10, TP
175, Jellem T.
HP: 27

2707 Ez a sziget lakatlan, kivéve egy
uszadékfából összetákolt viskót. Itt él Kostbera,
egy vasa látnoknő. Élelemért és egyéb készletekért
cserébe ómeneket olvas ki egy uszadékokból és
hínárból gyújtott tűzből az átutazók számára.

Travvan nagyúr: HD 7, VO 3, Tám. lándzsa
(1d8) v. kard (1d6), Sebesség 90’, Mentők F7,
Morál 9, TP 450, Jellem T.
HP: 32

2714 Akik elhaladtak e pont közelében furcsa
bugyborékolásról számoltak be. Akik alámerültek
vagy 100 lábnyit, egy különös, óriási kristályszerű
csontvázról beszéltek, mely a tengerfenéken nyugszik. Még nyugtalanítóbb, hogy minél frissebbek a
hírek, annál teljesebb csontvázról szólnak a beszámolók.

2704 Kardtető, Lakosság: 415; Ember (vasa);
S; Uralkodó: Kalfvald vezér; Forrás: Farm.
Kardtető biztosítja az élelem nagy részét Taldane
kastély számára. Kalfvald vezér egy idősödő harcos, jócskán túl élete zenitjén. A vezér a végsőkig
hűséges Ragnar királyhoz, és azonnal a segítségére
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