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Előszó

Tartalom

Igencsak sok idő telt el a legutóbbi
szám megjelenése óta, s így talán még
nagyobb öröm, hogy két hosszú év
után végre elkészült a harmadik Kazamata magazin.
Fontos újdonság, hogy ezúttal már
nemcsak a Kazamaták és Kompániák
szerepjátékhoz kapcsolódó anyagok
kerültek a Kazamatába, hanem kis hazánk más oldschool rendszereihez készült munkák is. Reményeink szerint
ez segíti, hogy minél több szerző írjon a
magazinba, s minél több hasznos szerepjátékos kiegészítő jelenhessen meg
benne időről-időre. Így tehát a Kard és
Mágia és a Helvéczia szerepjátékok rajongóit is bátran invitáljuk modulok és
egyéb hasznos kiegészítők készítésére.
A másik újdonság, hogy első alkalommal jelenik meg a magazinban külföldi szerző. Ezúton is köszönjük
Christian Sturkénak, hogy megengedte moduljai lefordítását, s egyben
ajánljuk szerepjátékos blogját minden
olvasónknak:
https://rorschachhamster.wordpress.
com/
A szemfülesek észrevehetik, hogy
nem folytatódik ebben a számban minden megkezdett sorozat, azonban nem
kell félnie azoknak, akik újabb különc
bérencekre vagy a Krogoth Mant mélyebb szintjeire várnak, ugyanis már
tervben van a 4. szám. Abba bizonyosan bekerülnek a most elmaradt írások. Remélhetőleg nem kell ismételten
évekig várni a következő számunk
megjelenésére.
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NJK képtár II.
Írta: Boldog-Bernád István
Az előző képtár NJK-inak sorát folytatva itt következik négy újabb egyedi figura. Ezúttal is előbb született meg az illusztráció, s abból kiindulva a személy,
akit ábrázol. Ez egy rendkívül izgalmas játék, amely
során az ember próbál nem csak a képhez illő karaktert kitalálni, hanem a már meglévőkhöz is kapcsolódni, s az egészet egységes háttérbe helyezni.

Drax
A Koponyakút vezetője, s egyben Améliának, a
Smaragkirálynőnek az egyik legodaadóbb szolgája.
Ultradoxa városának legjelentősebb bevételforrását
adják a Koponyakút bányái, ahol Drax kíméletlen
eszközökkel dolgoztatja éjt nappallá téve a rabokat.
Brutalitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
minden este halálra korbácsolja a leggyengébben
teljesítő munkást. Az ide került elítéltek, a rabszolgasorba vetettek és az itt született szerencsétlenek
egyaránt rettegik a nevét.

Amyta
Awalla hű papnője, az álcák mestere, aki előszeretettel mozog arisztokrata körökben. Gyakorta hálózza be a gazdag urak feleségeit és teszi őket a Káosz szolgájává. Az évek alatt unalmas, hűtlen vagy
agresszív férjek tucatjait fektette az áldozati oltárra.
Az így megszabadított feleségek eztán mind hű szolgái lettek Awallának. A legfőbb célja, hogy Landar
városára elhozza a végső pusztulást.

Drax: HD 6, VO 4, Tám. 4 korbács (1d4), Sebesség
120’, Mentők F6, Morál 10, TP 275, Jellem K.
HP: 33

Amyta: HD 4*, VO 6, Tám. buzogány (1d6), Sebesség 120’, Mentők P4, Morál 9, TP 125, Jellem K.
Varázslatok: 1. szint: Félelem okozása, 2 Sebokozás;
2. szint: Rontás.
HP: 29
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Félszemű Hagor

Tamia, az Áspiskígyó

Két évtizede már, hogy hiába keresi családja gyilkosát, a Hatujjú Férfit. Ez idő alatt számtalan kalandba keveredett, megjárta a déli dzsungeleket, ölt
kannibálokat a Baan Gidarban, goblinokat a
Krogoth Mant mélyén, s úgy hírlik, még
Phantastosszal is borozott egyszer. Minden kaland
hiába, mert semmi sem képes feledtetni vele boszszúját. Nem nyughat addig, míg nyomára nem akad
a Hatujjúnak.

Az egyik leghírhedtebb fejvadász az Iszapszín-tenger
partvidékén. A harchoz és a méregkeveréshez egyaránt ért, így ember legyen a talpán, aki szembeszáll
vele. Élve vagy holtan, de bárkit kézre kerít. Utóbbi
időben úgy hírlik, hogy a Halhatatlan Császár szolgálatába állt, s Amphytreon városában kutat valaki
után.
Tamia, az Áspiskígyó: HD 3+1*, VO 2, Tám. kard
(1d6+méreg) és tőr (1d4+méreg), Sebesség 120’,
Mentők F3, Morál 9, TP 75, Jellem S.
HP: 16

Félszemű Hagor: HD 4+2, VO 4, Tám. dárda (1d6)
vagy kard (1d6), Sebesség 90’, Mentők F4, Morál 10,
TP 125, Jellem S.
HP: 22

Hosszúkard Iván
Hétpróbás kalandor, rettegett harcos s hű barát.
Míg egy családi ügy miatt hazautazott klánjához, a
bajtársait felbérelték, hogy nézzenek utána a limestől délre jelentett hatalmas robbanásnak. Hetek teltek el azóta, hogy Iván cimborái beléptek a limestől
délre fekvő dzsungelbe, s mindmáig nem érkezett
hír felőlük. Ezért a törpe Landar városába visszatérve úgy döntött, expedíciót szervez szeretett kompániája megkeresésére.
Hosszúkard Iván, HD 4, VO 2, Tám. kard (1d6), Sebesség 60’, Mentők T4, Morál 11, TP 75, Jellem T.
HP: 19
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Lemúria istenei I.
Abaron, a Változás Ura
Jellem: Kaotikus Semleges
Hatalom: közepes
Ismertség: regionális (Lemúria középső vidéke)
Befolyás: csekély
Szimbólum: örvény
Fegyverek: éles fegyverek

Írta: Bársony Dávid
Az istenek. Hozzájuk fohászkodnak a népek, tőlük
kapják mágikus hatalmukat a papok, az ő szentélyeiket és templomaikat rabolják ki a galád kalandorok vagy keresik fel a szükséget szenvedők – néha
persze azért, hogy megkérjék az adott istent, hogy
most már legyen olyan kedves békén hagyni őket –,
az ő nevükben vérengzenek és véreznek a bajnokaik.
Lemúria földjén rengeteg olyan entitással találkozhatnak a szerencsés – avagy a balvégzetű – halandók, akiket isteneknek nevezhetünk. Ám ahogy
a halandók és a haláltalanok, úgy a halhatatlanok
is sok mindenben különböznek egymástól. Ha kategorizálni próbáljuk őket, hamar rábukkanhatunk
néhány olyan szempontra, amely alapján különböző
csoportokba sorolhatjuk őket. Ezek a jellem, a személyes hatalom, az ismertség és a világi befolyás.
A jellem az istenek esetében valamivel
determinisztikusabb, mint a halandóknál, ám a mi
szempontunkból a lényege az, hogy meghatározza,
milyen jellemű lények szolgálják-szolgálhatják az
adott istenséget. Fő szabály szerint elmondhatjuk,
hogy egy isten nem fogad hívei közé olyan lényt,
amely jellemének valamely komponense az övének
szöges ellentéte: például Törvényes istenség nem támogat Kaotikus hívőt, és fordítva, illetve a Semleges
istenségek is elzárkóznak a szélsőséges jelleműek
elől (Törvényes/Kaotikus és Jó/Gonosz ).
Lemúria világának nincs egy mindenható Istene,
de ez távolról sem jelenti azt, hogy a többiek egyenrangúak lennének. Vannak köztük elképesztő erejű
szörnyetegek, valódi istenek és apoteózison átesett
egykori halandók, illetve olyan entitások, amelyek
absztrakt fogalmakból váltak önálló létezőkké. A
személyes hatalmuk alapján megkülönböztethetünk csekélyebb, közepes, jelentős és nagyhatalmú
isteneket.
A hatalmi szinttől jószerével teljesen független az
ismertség. Van az istenek között kontinens-szerte
ismert, olyan, akit csak néhány, vagy csak egyetlen
helyen tisztelnek, és olyan is, aki jószerével ismeretlen, néhány kiválasztottat leszámítva. A kategóriák:
titkos, helyi, regionális és világszerte ismert.
A befolyás az adott isten híveinek világi hatalmával függ össze, és ilyen módon inkább az isten ismertségével, mint tényleges erejével függ össze (de
ez sem szükségszerű). Egyes istenek – mint Miszt, a
Titokzatos – rejtve munkálkodnak, csak kevesek
előtt mutatkozva, mégis nagyobb befolyással bírnak, mint sok közismert istenség. A befolyás lehet
csekély, közepes, jelentős és meghatározó.

Abaron egy folyamatosan formálódó gigászi húsmassza, amely véletlenszerűen rendeződik újabb és
újabb alakokba. Tanításának lényege a test folyamatos változtatása, hívei előszeretettel alakítják át
a saját és mások testét. Torz testű papjai gyógyító
mágiája kifejezetten erős, de kellemetlen mellékhatásai miatt nem különösebben népszerű, és szinte
csak olyanok veszik igénybe, akiknek már mindegy.
Minden gyógyító varázslatuk a maximálisan lehetséges HP-t ad vissza, de HP*1% eséllyel valamilyen
maradandó torzulást okoznak.
Változóvíz (varázstárgy)
Abaron templomának kútjából származó víz, egyesek szerint magának az istenségnek a testnedve. A
változóvíz elfogyasztása minden fizikai sérülést, betegséget és mérgezést azonnal meggyógyít, de közben 1d3 maradandó torzulást okoz.
D20
1-2
3
4
5-6
7-8
9
10
11-12
13
14
15
16
17
18
19
20

Torzulás Helye
lábfej
lábszár
comb
egész láb
kéz
alkar
felkar
egész kar
has
mellkas
hát
egész torzó
nyak
koponya
arc
egész fej

D6
1
2
3
4
5
6

Torzulás Jellege
ízeltlábú
csápos
szerves kristály
protoplazma
emlős
extra részek nőnek ki

Minden látható torzulás csökkenti a nem Abaronhívő humanoidokkal folytatott szociális interakciók
esélyét (egy fokozattal nehezebb próba és/vagy ellenségesebb hozzáállás)
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a, A csapat valahogy megneszeli, hogy mi készül.
Segíthetnek Tanisznak, megpróbálhatják előtte
vagy tőle elcsaklizni a drágaköveket, vagy figyelmeztethetik a tűzpapokat
b, Elterelésül kapóra jönne egy csapat balek,
akik megkönnyítik a Tűzrubinok megszerzését, és
amikor azt mondja, balekok, Tanisz éppen a csapatra gondol.
c, Az oly sok fáradtság után megszerzett kincsről
kiderül, hogy hamis – viszont a tűzpapok a csapaton
követelik, hogy szerezzék vissza, amit elloptak tőlük.

Agni, a Mindent Elemésztő Láng
Jellem: Kaotikus Semleges
Hatalom: közepes
Ismertség: világszerte
Befolyás: általában csekély, egyes kultuszközpontokban jelentős
Szimbólum: áldozati tűz
Fegyverek: hosszú bot és fáklya
Agni óriási termetű, rézvörös színű, emberszerű behemót, akinek két feje, három lába és hét karja van.
A szemei izzó fémgolyók, a bőre olvadt réz, a szájából lángnyelvek törnek elő, amelyekkel elfogyasztja
a felkínált áldozatokat. Azt tartják, hogy lángjaival
mindent megtisztít, amivel kapcsolatba kerül. Szolgái, a vörös papok és a tűzhollók éppen olyan kiszámíthatatlanok, mint uruk, vagy mint a tomboló lángok.
A kisebb tüzek nem sebzik szolgáit: papjai és isteni bajnokai minden őket érő tűz alapú sebzésből
levonhatják a tapasztalati szintjüket.

Aiaga, a Teremtő Élet
Jellem: Semleges Jó
Hatalom: titkos
Ismertség: lokális
Befolyás: elenyésző
Szimbólum: vérző rózsabokor
Fegyverek: tilos
Aiaga kinézetre egy fehér fényből álló női alak, akinek a teste gyökerekben végződik, és olyan, mintha
egy nagy trónusban ülne. Lényegében egy korlátozott öntudattal rendelkező, hatalmas sűrűségű életerőköd, amely ősi idők egyik hatalmas háborújában
keletkezett, amikor a modern fegyverek olyan szintű
pusztítást végeztek az élővilágban, hogy az egyszerre felszabaduló életerő összeállt és egyetlen
lényben testesült meg. A közelében (egy hex) az élet
diadalmaskodik a halál és a pusztulás felett. A növények burjánzanak, az állatok elszaporodnak. A
nők spontán módon teherbe esnek (20% naponta
halmozódó eséllyel), az emberek megfiatalodnak (4
hónapot naponta), a bénák és a sebesültek meggyógyulnak, a mérgezések megszűnnek, a betegek vagy
meggyógyulnak, vagy teljesen elterjed bennük a kór
(50-50%).
Isteni bajnokai és papjai nem használhatnak
sem ártó mágiát, sem fegyvereket és nem okozhatnak szándékosan sérülést egyetlen élőlénynek sem,
de minden körben automatikusan gyógyítanak 1
Hp-t mindenkin, aki egy 15’-ra van tőlük (az ellenfeleiken is).

Tüzes kolosszus (szörny)
Bronzból és ritka fémekből készült, értékes drágakövekkel díszített, Agnit ábrázoló üreges szobor,
amelyben az isteni lehelet, a szent tűz lobog. 13.
szintű pap készítheti el, egy évnyi kemény munkával legalább négyezer arany értékű fémből és azonos
értékű drágakövekből. A pontos útmutatásokat
maga Agni adja, és ő leheli bele az elkészült szoborba a lángot. Az elkészült kolosszust drága olajok
és füstölők elégetésével lehet karbantartani, ez havonta legalább száz arany költséget jelent. Ha a kolosszust elkészítő pap parancsolja, vagy a szobrot
támadás éri, megmozdítja fém tagjait, és elpusztítja
a pimaszokat.
Tüzes kolosszus (1) **
Szint: 12+3
VO: 20
Mozgás: 20’
Támadás: +13 ütés 4d10+3
Spec: immunis a mágiára, sebzésfelfogás 15/+3, tüzes lehelet
Mentők: +11/+7/+7
Jellem: Semleges
Kincs: Méret: Nagy
Tüzes lehelet: 1d4+1 körönként, 60’ hosszú csóva
vagy 30’ hosszú és széles kúp, 6d6 tűz sebzés, Nehéz Reflex felezi.
A fagy és hideg alapú támadások lelassítják (mint a
varázslat), a tűz viszont a sebzés harmadával gyógyítja, akár maximális értéke fölé is (ez addig tart,
amíg ki nem hűl).

A rejtélyes gyermekáldás (kalandmag)
Egy elveszettnek hitt karaván érkezik a városba,
amely az egyéb értékek mellett negyven romlatlan
szűzleányt is szállít. Minden létező vizsgálat szerint
a lányok érintetlenek, és nem ismerik a férfitest
érintését – és mégis, szemlátomást viselősök. Ráadásul a karaván tagjainak emlékei közül mintha
hiányozna jó néhány nap. Az aggódó családtagok /
megrendelő / jövőbeli férj / tulajdonos jó pénzt fizetne annak, aki kideríti a titok nyitját.

A Tűzrubinok elrablása (kalandmag)
Trükkös Tanisz, a minden hájjal megkent csirkefogó
fondorlatos tervet dolgozott ki, hogy megszerezze az
egyik tüzes kolosszust díszítő felbecsülhetetlen értékű Tűzrubinokat, amelyek állítólag Agni megdermedt könnyei. A kidolgozott tervbe mégis homokszem kerülhet:

Rózsamag gyermekei (kalandmag)
Az előző kaland lehetséges folytatása. A csapat viszszatér a városba, hogy beszámoljanak arról, amit kiderítettek – ám a gyermekek közben elkezdtek megszületni. És minél több baba lát napvilágot Aiaga
vetéséből, annál furcsább dolgok történnek a városban…
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Al'Ister, a Sárkányok Öregapja
Jellem: Törvényes Gonosz
Hatalom: nagyhatalmú
Ismertség: világszerte
Befolyás: jelentős, az iszteriánus rend birtokai közelében meghatározó
Szimbólum: szabályos vörös háromszög
Fegyverek: egykezes kardok

Autolükosz, a Marhatolvaj
Jellem: Kaotikus Semleges
Hatalom: csekélyebb
Ismertség: világszerte
Befolyás: csekély
Szimbólum: hurok
Fegyverek: ostor, rövid bot
A tolvajok, csalók és szélhámosok istene. Apoteózison átesett hérosz, aki átverte a farkasok istenét és
ellopta tőle a halhatatlanság titkát. Ha másnak nem
álcázza magát, akkor jóképű, kisportolt, középkorú
férfinek látszik, bőrszandálban és drága tunikában,
a vállán egy óriási farkas lenyúzott bőrével. Utóbbi
segítségével képes átváltozni farkassá. Autolükosz
kedveli a kényelmet, a fondorlattal szerzett javakat
és szeret túljárni mások eszén.
Hívei isteni kegyként jártasságot szereznek egy
tolvajképzettségben (extra képzettség).

Al'Ister hatalmas sárkányúr, roppant testét áthatolhatatlan pikkelyek fedik, gyomrában vulkánok tüze
tombol. Álomtalanul szunnyad gigászi barlangja
mélyén, felfoghatatlan kincshalmok tetején. Szolgái
a kisebb sárkányok, a sárkánypapok, akik rettentő
uruk akaratát képviselik az uralkodói palotákban és
az elfeledett szentélyekben, valamint a Lemúriaszerte rettegett harcos rend tagjai, az iszteriánus lovagok. Tanítása lényege a harácsolás és az elnyomás, úgy ésszel, mint erővel.
A sárkányok sokkal barátságosabbak papjaival
és bajnokaival szemben, mint a hétköznapi halandókkal. Ez nem jelenti feltétlen azt, hogy nem eszik
meg őket, de több esélyt kapnak az életben maradásra, mint mások.
Megjegyzés: Lemúrián a sárkányok elég gyakoriak és a kisebbek igen aktívak, ezért ez jelentősebb
előny, mint elsőre látszik. Ha valaki Al’Istert kevésbé sárkány-dús környezetbe emelné át, a fenti
helyett adhat a papjainak és isteni bajnokainak +1
VO-t vagy a rémületkeltés képességét (mint a félelem okozása varázslat).

A Kilopott Szem (ereklye)
Rézből készült, ökölnyi foglalatban rezgő, vöröses
szürke, kocsonyás anyag, amelyből tömény rosszindulat futó érzése árad.
Autolükosz egyszer fogadásból ellopta Rávana, a
Ráksaszák Királyának egyik szemét, majd egy rézgolyóba rejtette, hogy s démonkirály soha ne bukkanhasson rá. A Kilopott Szem azóta hol itt, hol ott
bukkan fel. Sokáig egyik birtokosánál sem marad
meg, és gyakran meglapul akár évtizedekre is, mielőtt ismét felbukkanna Lemúrián. Kétféle használata ismert.
Aki saját szeme helyére illeszti, az onnantól fogva
átlát minden halandó álcán és hamisságon, legyen
az mágia vagy ügyesen forgatott szavak. Viszont
amit ő lát, azt Rávana is látni fogja, aki megtesz
mindent, ami tőle telik, hogy visszaszerezze a szemét.
Aki a kezébe fogva kimondja a bűvös szót, az használhatja a Kilopott Szem rontó erejét: saját szintjének megfelelő erejű Gyengítő sugarat varázsolhat
egy célpontra (lásd a varázslatot). A bűvös szót a
rézburkolat belső oldalára írták fel, amelyet sérülés
nélkül Nehéz zárnyitással lehet kipattintani.

Sárkánytojás (varázstárgy)
Nem csak varázskomponensként képes kiváltani
szinte bármit, de néhány mágikus procedúra egyenesen sárkánytojást követel meg alapanyagként; továbbá egy frissen kikelt sárkánnyal könnyű mentális és emocionális kapcsolatot kiépíteni, ezért a sárkánytojás keresett és igen drága holmi. Ám jól gondolja meg, aki ebbe az üzletbe akar belevágni!
Nem csak a beszerzése teszi életveszélyessé a
sárkánytojás-kereskedelmet (a sárkányok érthető
módon ragaszkodnak a potenciális utódaikhoz), hanem az is, hogy nem csak a hatóságok és a riválisok
akarják kitörni az ember nyakát. Ugyanis az
iszteriánus lovagok szemében ez szentségtörés, így
szabályszerűen vadásznak a sárkánytojás-tolvajokra, és azokra, akik segítenek nekik.
Az iszteriánus lovagrend (szervezet)
Az iszteriánus rend egy nagy és komplex szervezet,
amely bemutatása szétfeszítené a cikk kereteit, így
valószínűleg majd egy későbbi cikk témája lesz, addig
is
lásd
a
Lemúriai
kalandozásaink
(lemuria.blog.hu) vonatkozó bejegyzését.
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Kasztnélküli karakterek

Megkötések: A kasztnélküli karakterek hatoldalú
dobókockákkal (d6) dobják HP-ikat. Csak a botok,
bunkók, tőrök és parittyák forgatásához értenek
(1d4 sebzés). Csak bőrvértet viselhetnek, pajzsot és
sisakot használhatnak. Küzdőképességük gyatra
(+0), és mentődobásaik is nagyon rosszak, náluk
nem igen van pechesebb lény a földön.

Írta: Boldog-Bernád István
A következőkben prezentált szabályvariáns a Kazamaták és Kompániák második kiadásához készült,
amely bár igencsak lassan, de azért készülget a háttérben.
Pár éve volt szerencsém kipróbálni a Dungeon
Crawl Classics szerepjátékot, mégpedig az ikonikusnak tartott 0. szinten. Bár maga a 0. szint szórakoztatónak tűnt, nem igen voltam oda a karakteralkotásért, amely körülbelül egy átlagos 1. szintű
KéK karakter megalkotásának felelt meg, csakhogy
itt ugyebár nem egy, hanem három-négy karaktert
kellett megcsinálni.
Jó idővel később eszembe jutott, hogy a KéKbe is
bekerülhetne a 0. szint, ráadásul két legyet ütnénk
egy csapásra, mert így a fáklyahordozók értékeit is
megkapnánk: rosszabb mentők a fegyverforgatónál,
rosszabb küzdőképesség, gyenge HP.
Igen ám, de nem láttam értelmét kidobott karaktereknek, amelyeket tulajdonképpen ugyanúgy kidolgozunk, mint a többit, csak épp egy gyengébb
kasztba rakjuk őket. Így hát kitaláltam, hogy egyszerűsíteni kell a karakteralkotáson, egy ilyen
„nulladik szintű” karakternek ne dobjuk ki a
tulajdonságait, hiszen fölösleges, csak akkor
lesz rá szüksége, mikor majd ténylegesen
kasztot választ. Így végül megalkottam a
kasztnélküli karakterek opcionális szabályát
a KéK számára.
A szabályt aztán sikerült gyakorlatban is
kipróbálni a magazinban soron következő
kazamata, a Patkányok a pincében tesztelésekor. Csak úgy hullottak az életképtelenebbnél-életképtelenebb karakterek, de a
legszerencsésebbek és legjobbak kijutottak a
kazamata mélyéről, s így elérhették az első
szintet, amikor is a játékosok kidobták karakterük tulajdonságait s kasztot választottak neki.

Előnyök: Most komolyan? 100 TP után szintet lépnek, azaz kasztot választhatnak (ekkor az adott
kasztjukban 0 TP-jük lesz). Magyarán túl kell élniük
életük első kalandját.
Mentődobások: A fegyverforgatókénál eggyel roszszabb kategóriába esnek, ahogy azt láthatjuk a következő táblázatban.

Típus

Méreg
vagy
halál

Varázspálca

Kővéválás
és
paralízis

Sárkánytűz

Varázslatok és
varázsbotok

Célsz
ám:

14

15

16

17

18

Kasztnélküli karakterek leírása
Az ilyen karakterek a játék világán belül a
legegyszerűbb embereknek felelnek meg
(földművesek, polgárok), akik nem sokat konyítanak a harchoz és a kalandozáshoz. A
kompániákban belőlük kerülnek ki a fáklyahordozók. Az ilyen karakterek megalkotásánál a tulajdonságok kidobására sincs szükség, s kezdő pénz is csak 1d4*10 AT, ugyanakkor mindenképpen legalább három-négy
karakterre lesz szükség játékosonként. Ennek köszönhetően a kompánia már alapból
igen sok karakterből fog állni, így bérenceket
(még ha maradna is rá pénzük, ami kétséges) nem bérelhetnek fel a kasztnélküli karakterek. Hisz ők maguk az ágyútöltelék,
nem?
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Patkányok a pincében

ugyanis a műhelyében apró fémrobotokat épített,
melyek egészen hasonlóak a patkányokhoz (főleg a
bárdolatlan elmék számára), s azokkal szerzett magának némi élelmet a pincéből.
A fogadós erősen panaszkodik a patkányokra,
melyek megdézsmálták a készleteit, s néhány vállalkozó kedvű egyénnek hajlandó is adni fejenként 5
aranyat és egy korsó sört, ha kitisztítják a pincét.
Ezzel veszi kezdetét a kaland, mely a múlt sötét titkaiba enged bepillantást a karaktereknek.

Írta: Boldog-Bernád István
Tesztelte: Gebei Sándor, Kevevári István, Szabó András
Ez a modul kasztnélküli karakterek számára készült. Természetesen nem csak nekik szól, akár 1.
szintű karakterekkel is neki lehet vágni, így is tartogat kellő kihívást, azonban akkor az igazi, ha játékosonként 3-4 „amatőr” száll alá a mélybe. Így talán a gyakori elhalálozások sem tűnnek akkora érvágásnak. A kazamata könnyen elhelyezhető bármely fogadó alatt, így egyszerűen adoptálható minden kampányba (feltéve, ha a science-fantasy nem
áll távol tőle).

A kazamata leírása
A kutatóállomás területén már csak néhol akad
energia, egyébként a termek és a folyosók sötétbe
burkolóznak. A helyiségek plafonján régi „homályos, üvegnek tűnő félgömbök” találhatók, de ezek
nem világítanak. A falak néhol omladoznak (egyes
folyosók már teljesen be is omlottak), így láthatóvá
válik, hogy rozsdás fémdarabok vannak a „szokatlan anyagú kőben” (vasbeton). Az ajtók fémből készültek, középen nyílnak és a falba csúsznak be.
Ezek közül néhány résnyire nyitva áll, így könnyen
szétcsúsztathatók az ajtószárnyak.

Alaphelyzet
Évezredek ezelőtt a csillagjárók egy kutatóállomásán baleset történt, s elszabadult az a halálos veszélyeket rejtő ébenszín folyadék, melyen mint biológiai
fegyveren kísérleteztek. A kutatóállomás tagjai a hibernációs szarkofágokba menekültek, melyek közül
csak egy állta ki az idők próbáját. Miután abból is
elfogyott az energia, felébredt az eddig benne alvó
csillagjáró.
Időközben megváltozott a világ, s a régi kutatóbázis fölött egy fogadó épült. Ennek tulajdonosa lesz
figyelmes arra, hogy valaki vagy valami folyamatosan dézsmálja az élelmiszertartalékait. Csakhamar
patkányként azonosítja a tolvajokat. A csillagjáró

1. A fogadó pincéje
Hordókkal telezsúfolt terem. A nyugati szárnyban
felaggatott húsok lógnak, ládákban pedig egyéb élelmiszerek vannak felhalmozva. A fáklyafényben hamar láthatóvá válnak a patkányok. A közeledőkre
rávetik magukat, hogy elijesszék őket, ám amennyiben a JK-k kerekednének felül, akkor egy részük
némi élelemmel egy falrésen át visszatér a
gazdájához. A fal a rés mellett elég laza, így
1d4 forduló alatt kibontható.
Fémpatkányok(10): HD ½, VO 7, Tám.
elektromos szikra (1d4), Sebesség 120’,
Mentők F1, Morál 12, TP 5, Jellem S.
HP: 2, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 1
2. Az akna
A keleti falnál rozsdás fémkampók találhatók, melyeken könnyedén le lehet mászni.
Terhelés esetén 1-2/d6 eséllyel kiszakadnak a falból. Sikeres Ügyesség próba esetén
sikerül a JK-nak megkapaszkodnia egy másik kampóban vagy kiálló kőben, rontás
esetén lezuhan a mélybe.
3. Konyha
Ez a helyiség a 2. teremből vezető szellőzőjáraton keresztül közelíthető meg. Csak
négykézláb lehet benne közlekedni, s 12/d6 eséllyel leszakad a 2. és 11. közötti folyosó felett (sikeres Ügyesség próbával lehetőség van megkapaszkodni, majd tovább
mászni, rontás esetén viszont 10’ esés). A
terembe érve felborogatott asztalok, ledőlt
szekrények válnak láthatóvá. Alapos kutatással egy bőrtáskára lehet bukkanni,
benne jó állapotban lévő ezüst étkészlettel
(200 AT), továbbá egy nagyon éles, mesterien megmunkált kés is található a teremben (+1-es).
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4. Előcsarnok
Vastag por borít mindent. Egy nagy félkör
alakú pult áll az
északnyugati sarokban, rajta régi, de igen
jó minőségű színes
nyomtatványokkal
(3d6 darab, egyenként
10 AT értékben). A
pult mögött feldöntött
széken
egy
összeaszott, mumifikálódott
tetem található. Vonásai erősen hasonlítanak egy elfére, a mellkasa helyén lyuk tátong, mintha kirobbant volna onnan valami réges-rég.
5. Bejárat
A hajdani ajtókat sziklatömbök reteszelik el.
Két oldalon egy-egy
humanoidforma rozsdás vasszobor áll mozdulatlanul. Azonban, ha megpiszkálják őket, életre kelnek és rátámadnak a behatolókra.

8. Műhely
Fémasztalokon rozsdamentes fémkupacok. Ilyenekből készültek a fémpatkányok is. 1d6x1000 TE-nyi
fémdarab van itt, mely értéke egységenként 1 AT.
Azonban a behatolókra halálos veszélyek is várnak:
lebegő őrgolyók őrzik a termet.

Őrrobot (2): HD 2, VO 7, Tám. csapás (1d6), Sebesség 60’, Mentők F2, Morál 12, TP 20, Jellem S.
HP: 8, 13

Őrgolyó (4): HD 1+1, VO 4, Tám. lézernyaláb (1d8),
Sebesség 180’; Mentők F1, Morál 12, TP 15, Jellem
S.
HP: 8, 5, 9, 5

6. Edzőterem
A kazamata többi részéhez képest meglehetősen
magas terem. A plafon félig leszakadt, s rozsdás
fémdarabok állnak ki belőle; fentről víz csöpög. Ha
nem a terem szélénél közlekedik valaki, akkor 12/d6 eséllyel rázuhan egy plafondarab, fémrúd vagy
szikla. A padlón itt-ott még felsejlik valami festés. A
déli falnál rozsdás fémkupacok, hajdani gépezetek,
mindegyiknél nagy fekete súlyok lógnak dróthuzalokon (edzőgépek). A keleti fal mellett pedig egy nagy
doboz, tele nyúlánk anyagú lepényekkel (leengedett
labdák).

9. A vetítőszoba
Egyből megragadja a figyelmet a terem keleti falánál
álló hatalmas, fekete keretes, varázslatos villogású
tükör. Néha teljesen fekete, de időről-időre felvillan
és képeket mutat:
1d4
1.

7. Zuhanyzó
Válaszfalakkal elválasztott fülkék nyílnak mind a
nyugati, mind a déli oldalon. Előbbiekben kis, tölcsér alakú, középen lyukas fémszékek vannak (WCk), míg utóbbiaknál napraforgóra emlékeztető rozsdás fémdarabok állnak ki a falból (zuhanyzó kabinok). Egyiknél sem találni vizet; ami nedvesség a terembe jut, az az előző helyiségből eredhet.
Az északi falnál fémszekrények állnak, melyek
kifeszegetése nem jelenthet gondot. Bennük különféle tubusok és kenőcsös tégelyek találhatók. 1d4
zöld csomagolású tubus, benne fehér, mentolos illatú kenőccsel: bőrre vagy fogakra kenve +1d4 HP
2d6 fordulóig. 1d3 fekete tégely, benne erős szagú
krémmel: rákenve a sebre begyógyítja (Gyógyítás varázslattal megegyező hatás) és 1d6 flakon, benne
sziszegő gázzal: +2 reakció és egyéb Karizma alapú
dobásokra 2d6 órán át.

2.

3.

4.

Értelmezhetetlen, nonfiguratív jelek villogó
egymásutánban, majd rövid ideig szünet,
aztán ismételten ugyanez.
Fehér páncélszerűségbe bugyolált alakok
egy fekete monolitot szurkálnak különös
eszközökkel, majd kis átlátszó tálakba tesznek belőle cseppeket.
Elf vonásokkal rendelkező lények futnak
egy folyosón, valami fekete rácsapódik a
képre, aztán vibrálás, majd véget ér az
egész.
Egy kerek pult mögött álló elfszerű alak elkezd rángatózni, majd egy fekete árny robban ki a mellkasából, egyenesen a pult túloldalán álló másik fickónak. Futkosás, zűrzavar a helyiségben. (Felismerhetően a 3.
terem látható itt.)

Kevésbé feltűnő, hogy nagyméretű szőnyeg fedi a
padlót, a nyugati falnál pedig összehajtott székek
állnak katonás rendben. Minden rálépő után dobni
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kell, mert 1-2/d6 eséllyel a szőnyeg összetekeredik,
s egy a padlóban kinyíló rekeszbe gurul be (magával
rántva a rajta állókat a halálba), míg a fal mellett
álló székek szépen elhelyeződnek a szobában.

fordulón belül kirobban a hasából vagy mellkasából. A karakter ezelőtt természetesen egyre rosszabbul érzi magát, majd a lény távozása után szörnyet
hal. A Lény ekkor azonnal ráveti magát egy másik
emberre, hogy sikeres támadás esetén petét ültessen belé, majd továbbugrik egy másikra (ekkor az
elszenvedő Halál elleni mentőt dob, amennyiben sikeres, nem fogan meg benne a pete). A petéből 2d4
óra múlva kel ki a Lény 6 HD-s gyilkos utóda, miközben a gazdatest szörnyű kínok közt kimúlik.

10. Irányító központ
Változó képeket mutató (némelyik a folyosókat és
termeket) és fekete képkeretek a falon. Gombokkal
teli asztal az északi falnál. Felhalmozott élelmiszer
és egy koszlott ruhákba burkolózó, nyúlánk, fakó
bőrű, hegyes fülű alak. Nagy fekete szemeiben őrület tüze ég. A csillagjáró réges-rég eszét vesztette, továbbá fél is a betolakodóktól, ezért nem akar tárgyalni senkivel (ha egyáltalán tudna, hiszen egy igen
ősi nyelvet beszél csak), így ha a terem ajtaját elkezdik piszkálni a JK-k, akkor az őrgolyókat segítségül
hívja a 8. szobából. A megmaradt fémpatkányok
szintén a szobában vannak.

A Lény, peterakó: HD 1+1*, VO 7, Tám. speciális,
Sebesség 120’, Mentők F1, Morál 9, TP 15, Jellem
K.
Speciális: akár 10’ távolságról ráugrik a célpontjára;
első támadása, melyet közvetlenül a gazdatest hasából hajt végre automatikusan meglepetésnek minősül; találat esetén petét rak, nincs sebzés.

Őrült Csillagjáró: HD 2*, VO 9, Tám fémrúd (1d4),
Sebesség 120’, Mentők E2, Morál 8, TP 25, Jellem
K.
Varázslatok: Mágikus lövedék, Pajzs
HP: 12

A Lény, gyilkos: HD 6*, VO 4, Tám. 2 karom (1d8)
és harapás (1d6+méreg), Sebesség 90’, Mentők F6,
Morál 11, TP 500, Jellem K.

11. Orvosi szoba
Két fémasztal van középen, az egyiken egy szétrobbant mellkasú, aszott, mumifikálódott tetem. Mindenféle fémeszköz egy tálban (szikék, ollók stb. –
100 TE), továbbá szekrények a falak mentén. Ezekben nincs semmi hasznos, de az egyik alatt egy jó
lábnyi hosszú, aszott, fekete bogárszerű lény teteme. Ez is évezredes.
12. Szarkofágok
Nyolc üvegfedelű szarkofág áll a teremben. Ezek közül egy fedele van felhajtva, amely mellett nem túl
friss hányásnyom található. Kettő üres, a többinek
az üvege meg megrepedt, bent csak aszott, évezredes tetemek vannak.
13. Megfigyelő
Irtózatos rendetlenség fogadja az embert ebben a teremben. Felborított polcok és asztalok mindenfele.
A terem déli falánál megrepedt üvegablakon keresztül teljes rálátás nyílik a 14. teremre.
14. A labor
Egy asztal áll a terem közepén, rajta pedig mindenféle üvegcsék találhatók. Maradt néhány lezárt köztük, ezekben folyadék van (1d4 Gyógyital és 1d4
Gázalak). A déli falnál egy üvegajtós szekrény áll,
benne üvegcsék, fémszerszámok és egyéb kacatok
(200 TE, 400 AT). A terem keleti falánál áll egy törött
üvegakvárium, benne jó hüvelyk vastagon sűrű fekete folyadék. Láthatóan a repedéseken át kifolyt
belőle, egészen szétterült a terem padlóján. Így, ha
valaki bemegy a terembe, akkor Ügyesség próbát
kell dobnia, különben érintkezik a fekete folyadékkal. A ruha önmagában nem jelent védelmet ellene.
Aki érintkezik vele, és elrontja a Méreg elleni
mentődobását, annak a szervezetében felszívódik a
fekete folyadék. (Eztán akihez csak hozzáér, annak
Méreg elleni mentőt kell dobnia.) Egy lény kezd el
kifejlődni a pórul járt személy belsejében, és 1d6

További lehetőségek
Amennyiben a kompánia tagjai visszatérnek a fogadóba pihenni, s hagynak lenn holttesteket, akkor
azokat a csillagjáró összeszedi (ha még él), és fém
alkatrészeket műt beléjük. Így tulajdonképpen
elektromossággal működő zombikat csinál, hogy
megvédje magát a behatolókkal szemben.
Izgalmas kalandlehetőségeket kínál még, ha a
Lény kijut a kazamatából valamelyik JK vagy bérenc
testében. És elszabadul a Halál.
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Xantun négy asszonya
Írta: Fehér László

A három asszony

3-5. szintű Kard és Mágia kaland, bennszülöttekkel
az Álomföldeken.

(Az első Zoé volt.)
Lália: Pásztorlányka volt, megtámadta a shoggoth
egy leszakadt és elkóborolt darabja, és átszabta az
arcát Zoé képére. A lány ennek következtében megőrült, habzó szájjal magyaráz a virágok tengeréről.
Fején zsákot visel, jelenleg a piac sarkában ápolja
jóindulatú anyókák egy csoportja, de már ők is kezdik unni.

Xantun, a szerencsétlen, álmodozó hajós (kalóz 4,
SJ, bár mostanában már nem annyira) Otros kopár
sziklaszigetén (Hlanith előtt az Oukranos torkolatában, pont a láthatáron túl) vesztette el nagy szerelmét, Zoét – hajótörés nászúton, jóslat ellenére indultak el ketten, Xantun olyan kevély volt.
Hlanithban, a gránitfalú városban, még emlékeznek önhittségére, meg arra, hogy kost áldozott az
üres Templom előtt ki tudja kinek, a maradványokhoz azóta sem nyúlt senki, még a kóbor kutyák sem.
A kopár szigeten tengődve Xantun egy shoggothtárlóra bukkant, és a protoplazmikus őslényből kétségbeesett gondolataival próbálta újraformálni az
asszonyt, félig lázálmaiban, telepatikusan – nem
sok sikerrel, a shoggothra inkább alaktalan szenvedéseit vitte át.
Egy ideig még az asszony szelleme is kísértette,
míg a szigetre bukkanva egy kóbor kalandozó,
Kladasszusz (harcos 5, TS, rozsdás Oroszlánok
Pengéje) le nem gyakta (a szellemet), és magával
nem vitt pár korsónyit a Xantun vágyaival fertőzött
ősgányból (van hozzá irányítás-pálcája, történetünk
kezdetén még 3 töltettel). Addigra azonban Shaggai
rovarai közül is rákapott néhány Xantun szenvedésére – ezek a szadista idegen lények mások fájdalmával táplálkoznak –, és érzékenyen érinti őket,
hogy az asszony szellemének eltűnésével a szerencsétlen már nem szolgáltat olyan exkluzív kínokat.
Egyikük Hlanithba repül, hogy változtasson a
helyzeten.

Pszükhé: Szintén földművescsalád gyermeke
Hlanith határából. Anyját megerőszakolta a
shoggoth egy darabja, 3 nap alatt kifejlődött, majd
lerágta magáról szülőjét. Nem nagyon érti, mi van
vele, bosszúszomjas apja, Ompár üldözi. A fekete
haj és az ezüst szem stimmel, de a lány alakja természetellenesen váltakozik, szelleme pedig tényleg
olyan, mint egy nagyon fejlett, ám pár napos csecsemőé (beszélni már tud).
A Névtelen: Közvetlenül a shoggothból született,
még Pszükhénél is állatiasabb, öntudatlan szinten
mozog. Néha átalakul formátlan örvénnyé, vagy
Xantun alakját ölti fel.

Kezdetek
Kladasszusz a Csendes Diskurzus kocsmájában
bujdosik, és minden vágya, hogy egy hajóval minél
gyorsabban lelépjen a városból. A Hlanithban kóborló Shan csak éjjel aktív, de akkor eléggé, célja,
hogy Xantunnak újabb szellem-feleséget szerezzen
be, leginkább egy élő Zoé-hasonmás Otroson való
feláldozásával. Eddig Fóbuszt és Batmoszt szervezte
be, de rászállhat másokra is.

Ritka Ócskaságok: Kladasszusz ebben a boltban
adta el shoggoth-irányító pálcáját, amikor ráijesztettek a Rovarok. Próbálkozott a gánnyal is, de az
Klomondnak, a boltosnak nem kellett.

Álmok és jóslatok: Indítékként a végzetes szerelmet keltő Zoé alakja megjelenhet egy karakter álmaiban is és csábíthatja, hogy keresse meg (a vágyat
naponta Akarat-mentő (14) negálja), vagy rosszarcú
alakok közölhetik az asszony személyleírását azzal,
hogy rejtélyes éjjeli valamik valóságos vagyont adnának érte.
A nő fokozatosan megjelenik mások fejében is, a
Xantun ábrándjaival átitatott ősanyag csendesen
burjánzik a csatornákban, és Hlanithot pár napon
belül tényleg protoplazmikus virágözön és torz Zoék
légiója lepi el. Az utolsó stádiumban legfeljebb
Kuranes király és a Templom rejtőzködő papjai tehetnek bármit.

Fóbusz és Batmosz: A két böszme, primitív pribékre (tolvaj 4, SG, Erő 17) és útonállóra szintén a
Rovarok hatottak oda, rettegve keresnek Zoéra emlékeztető nőket (hosszú fekete haj, ezüst szem),
hogy Otros szigetére vigyék, majd kivégezzék új szellem előállítása céljából. A Rovarok a rettegésen kívül
kisebb vagyonnal is kecsegtetik őket, ha sikerül, ebből persze nem lesz semmi.
Didek: Utcagyerek, megtalálta a csatornát, ahova
Kladasszusz a shoggothot öntötte, és ahonnan a virágburjánzás el fogja borítani a várost. Az első indákat „végtelen virágot tessék!” kiáltással árulja alacsony áron, 1 rézért. A virág tényleg mozog és láthatóan nő.
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A modulban szereplő szörnyek
Shaggai rovarai: szint 3, VO 17, mozgás 40', támadás +3 érintés, méret: kicsi, spec: megszállás, kínzás, másvilági, mentők: +1/+3/+1, jellem: kaotikus
gonosz, kincs nincs, TP 400.

Shoggoth: szint 10, VO 18, mozgás 10', támadás +6
bomlasztás 2d8, méret: nagy, spec: amorf, tudattalan, regenerálódás, mentők: +5/+3/+3, jellem: semleges, kincs nincs, TP 4000.

Galambnagyságú, háromrétű (3 láb, 3 "arc", 3
szárny) rovarok Shaggai bolygójáról. Csak az alsóbb
létformák kínzásának élnek. Mozgásuk nem repülés, hanem rövid, szabálytalan térugrások sorozata,
így a falon is átmehetnek. Másvilági testüket csak
mágia vagy varázsfegyver fogja. Sikeres érintéstámadással megszállhatnak egy áldozatot (az akaratmentőt (16) még dobhat), ekkor a fejébe telepedve
bármikor iszonyú kínokat küldhetnek rá (kitartás
18, vagy tehetetlen fetrengés a földön). Kiűzésük
csak mágiával vagy isteni beavatkozással lehetséges, esetleg mint élőhalottat.

Protoplazmikus idióta őstömeg, állandóan pulzáló
formája émelyítően idéz fel minden létformát és ezek
keverékét. Minden résen átfér, tompa fegyverek nem
sebzik, körönként 1d12 hp-t regenerálódik. Legyőzése vagy megfékezése csak Kladasszusz pálcájával
valószínű (akaratmentőt dobhat, ha elrontja, a
pálca hordozója irányítja), leszámítva az isteni
közbavatkozást.
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A Rothadás barlangjai
Írta: Christian Sturke
Fordította: Boldog-Bernád István

Vándorló Szörnyek / Események
1. Óriáspióca (lásd a 2. termet)
2. A vízszint nő kb. 1 lábbal
3. A vízszint csökken kb. 1 lábbal
4. Drugg (lásd a 4. termet)
5. 1d4 pestiszombi (lásd a 6. termet)
6. 1d4 gyíkember (lásd a 8. termet)
7. Vízbetörés: vízállás + 60 láb (lásd lent)
8. Zombimester (lásd 13. szoba) + 2
pestiszombi (8. szoba)

A következő szabályok érvényesek az adott vízszinteknél:

1. Vádliig +1 a VO-ra
2. Térdig +1 a VO-ra, -1 a támadódobásra, nincs futás
3. Csípőig +2 a VO-ra, -2 a támadódobásra, nincs futás, csak a sebesség fele
4. Mellkasig +3 a VO-ra, -3 a támadódobásra, nincs futás, csak a sebesség negyede
5. Állig +4 a VO-ra, sem pajzs, sem fegyverek (kivéve
a kicsik -4-gyel) nem használhatók, csak minimális
mozgás
6. Úszni vagy nyelni, esetleg vízalatti harc

HP: 11, 14
2. Piócaalagút: itt les áldozatára egy óriáspióca
Óriáspióca: HD 6, VO 7, Tám vérszívás (1d6 és
1d6/kör), Sebesség 60’, Mentők F3, Morál 10, TP ,
Jellem N, Spec. Vérszívás.
HP: 31

A kis karaktereknek természetesen hamarább
szembe kell nézniük a magas vízzel.
Vízbetörés esetén Erő próbadobást kell dobni,
különben a JK 2d6 métert sodródik véletlenszerűen
meghatározott irányba.
Minden alkalommal, mikor egy karakter úszik
vagy nyel, vagy a vízbe esik, akkor Méreg elleni mentődobást kell tennie, vagy beteg lesz (lásd a 6. termet). Még amikor a vízállás 0-ra csökken is, a berajzolt termek nulla alatt vízzel maradnak megtöltve. A víz eztán nem csökkenhet tovább. Egyik
szörnyet sem sújtja a növekvő víz, a zombikat és a
Zombimestert azonban igen.

3. Ezt a kereszteződést egy zöldes lámpás világítja
be. Ha egy jó istenség paladinja vagy papja a fényével találkozik, a lámpa túlvilági üvöltést bocsát ki.
Mindenkinek 9 méteres körzetben Kővéválás vagy
Paralízis elleni mentődobást kell tennie, különben
mágikus Félelem sújtja.
4. Itt él Drugg, a szemétszörny. Ha Drugg mindkét
csápjával talál, akkor megragadja a karaktert, s automatikusan sebzést okoz neki minden körben, de
nem használhatja a csáptámadásait. Drugg egy szemétdombban bújkál, s megnyeri a kezdeményezést
azzal szemben, aki ezt megvizsgálja. Drugg jóllakottá válik, mihelyt három karaktert megevett (amíg
nem csak félszerzetekről esik szó). Drugg teljesen
immunis mindenféle formájára a betegségnek, de a
harapása terjeszti a Rothadáspestist (lásd a 6. termet). A szemétdombjában 200 AT és egy +1-es rövidkart található, amely 3*/nap Fény varázslattal
megegyező fényt képes kibocsátani.

Bemesélési lehetőségek/pletykák:
1. Egy fiatal lányt valami messze található tanyáról
elraboltak. Bizonyára lelépett a szeretőjével.
2. A gyíkemberek szokatlanul agresszívak idén.
3. Úgy tűnik, hogy a jószágokat a folyónál valamiféle
betegség támadta meg.
4. A molnár beteg; azt mondják, egész testén szörnyűséges új szemek nőnek.
5. A városi tanács 500 AT értékű jutalmat tűzött ki
a holttesttolvaj elfogásáért.
6. Szokatlanul sokat esik az utóbbi időben, nem?

Drugg: HD 5+5, VO 4, Tám. 2 csáp (1d6/1d6) és
harapás (2d8), Sebesség 60’, Mentők F6, Morál 11,
TP 225, Jellem N.
HP: 25

A kazamata leírása
1. Bejárat. Két gyíkember áll itt őrt.

5. A lefolyó. Itt tömődött be a barlangok lefolyója.
20 óra munkára van szükség, hogy ezt újra szabaddá tegyék. A munka a Pestiszombikat kicsalogatja a 6. teremből, egy kör alatt csoszognak át.

Gyíkember (2): HD 2+1, VO 5, Tám. csapás (1d6),
Sebesség 90’, Mentők F2, Morál 11, TP 25, Jellem
N.
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6. Nyolc pestiszombi várakozik itt parancsra vagy
nem-gyíkemberekre, akiket azonnal megtámadnak.
Normális zombik, de minden alkalommal, ha találnak, a megsebesített karakternek Méreg elleni mentődobást kell dobnia. Ha elrontja, megfertőzi a Rothadáspestis, és veszít minden nap 1 pontnyi Karizmát. Ha 0-ra csökken a Karizmája, meghal, s hamarosan Pestiszombiként tér vissza.

ben és pajzzsal. Halkan beszél és megköveteli a játékos karakterektől a tiszteletadást a Pestisistennőjének. Támad, ha elégedetlen a karakterek vallásosságával.
A segítségére siet két pestiszombi, melyek a terem északi részében rejteznek.
Pestiszombi (2): HD 2, VO 8, Tám. csapás (1d6)
vagy fegyver (f. szerint), Mentők F1, Morál 12, TP 20,
Jellem K, Spec. Rothadáspestis.
HP: 12, 8

Pestiszombi (8): HD 2, VO 8, Tám. csapás (1d6)
vagy fegyver (f. szerint), Mentők F1, Morál 12, TP 20,
Jellem K, Spec. Rothadáspestis.
HP: 14, 2, 9, 11, 10, 8, 12, 8

Zombimester: HD 6, VO 4, Tám. +1-es buzogány
(1d6+1), Sebesség 60, Mentők P6, Morál 10, Jellem
K.
Varázslatok: 1. szint: Félelem okozása *2, Gyógyítás
*2; 2. szint: Személy megfékezése, 3. szint: Csendvarázs
HP: 20

7. Egy gyíkember őrködik itt a bejárat mellett.
50%-ban áll fenn az esélye annak, hogy alszik. A
harc első körében megpróbál a társaiért kiáltani,
akik egy körrel később érkeznek.
Gyíkember: HD 2+1, VO 5, Tám. csapás (1d6), Sebesség 90’, Mentők F2, Morál 11, TP 25, Jellem N.
HP: 12
8. Itt található a gyíkemberek tábora, hatan időznek itt. Egy bádogládában van 2300 réztallérjuk, 20
ezütstjük, 1 aranyuk és 2 bájitaluk: egy Vízlégzés és
egy Betegség gyógyítása.
Gyíkember: HD 2+1, VO 5, Tám. csapás (1d6), Sebesség 90’, Mentők F2, Morál 11, TP 25, Jellem N.
HP: 6, 11, 14, 15, 7, 14
9. A Pestisistennő oltára. Az oltár előtt egy meggyilkolt szűz fekszik, továbbá áldozati tárgyak 700
AT értékben. Ha valaki az áldozati tárgyakhoz hozzáér, a szűz pestiszombiként éled föl. Az emelvény
60 cm magas.
Pestiszombi: HD 2, VO 8, Tám. csapás (1d6) vagy
fegyver (f. szerint), Mentők F1, Morál 12, TP 20, Jellem K, Spec. Rothadáspestis.
HP: 8
10. Ebben a helyiségben rothadó hústömbök lógnak a mennyezetről, a gyíkemberek éléskamrája.
11. Itt egy újabb óriáspióca les áldozatára. Egy
régi áldozat fekszik a víztükör alatt az északi falnál,
csonttá aszott kezében egy Mágikus lövedéket lövő
varázspálcát tart (15 töltettel).
Óriáspióca: HD 6, VO 7, Tám. vérszívás (1d6 és
1d6/kör), Sebesség 60’, Mentők F3, Morál 10, TP ,
Jellem N, Spec. Vérszívás.
HP: 33
12. Egy függőágyban a takaró alatt található a
Zombimester vagyona: egy elefántcsont ládikó (25
AT) 3 ékkővel (10, 200 és 450 AT), egy kincses térkép, egy szütyű 230 AT-vel, egy Szerelmi bájitallal,
és egy aranyveretes könyv imádságokkal és rituálékkal a Pestisistennő tiszteletére.
13. Itt található a Zombimester, egy magas férfi
himlőhelyes arccal és sugárzó szőke hajjal, láncing-
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Armagán
és a Ragyogás Szigete

tok disznókoponyával megfejelve). Féllábú és félkezű, így nehezen mozog, a parti segítségét kéri,
hogy művét vigyék Armagán elé – annak nem fog
tetszeni, inkább a művész csontjaira kíváncsi.

Írta: Fehér László

Csillámpart: A lehetetlenül fényes partot gyémántfényű, vakító ragyogás borítja nappal. Armagán ide
száműzött 2 külvilági notabilitást, hátha a szenvedés meghozza az ihletüket – Hvuluk Angart, az agyszívót, és Messzenyúló Kevort, a fekete elf nemest.
Mindkettő megvakult, verselési képességeik viszont
nem fejlődtek. 9 zombiszerű szolga ügyel rájuk,
hozzá Kevort 2 talpnyaló Orrfogú is legyezgeti pálmalevelekkel, önként, abban a hitben, hogy a fekete
elf törzsük magasabbrendű leágazása. A nagyságok
művészet előállítására nem túl jók, de annál boszszúszomjasabbak. Egészségük leromlott, különösen
Hvulukon látszik, hogy éhezik.

Egy szép nap háromszögvitorlás, vörös fából épült
hajó fut be a sokat látott kikötőbe. Neve Rézvelő,
rajta viszont egy lélek sincs, csak a deszkák nyikorognak maguktól. A küldöttség, ami elsőként merészkedett a fedélzetére, lezárt palackban a következőt találta: “Armagán nagyszultán, az Izzó Örvények
Ura ajándékát várja! Add neki legkülönb elméid és
tehetségeid, vagy fogadd Armagán rosszallását!”
A kikötő urai nem estek kétségbe, egészen másnapig, amikor leégett egy gazdag műkereskedő raktára. A formátlanra olvadt rézszobrok mellett felirat
maradt a földön: “Ezeket hozzátok!” A következő éjjelen Mulpandort, a vidék leghíresebb költőjét találták leégett kézzel-lábbal, szájába gyűrt cetlivel: “Őt
is!”
A hatóság nem várta ki Armagán harmadik dobását, inkább összekürtölte a környék legmerészebb kalandorait / előszedett pár leendő akasztófavirágot a tömlöcből, és adókedvezmények, amnesztia, fű és fa fejében felterelték őket a Rézvelőre,
elhárítandó a rejtelmes Armagán haragját. Megkapják az olvadt rézszobrokat és Mulpandort, utóbbihoz egy luxuskivitelű tolókocsit is, majd a vörös
hajó vitorlái kidagadnak a semmiből hirtelen kelt
szélben.
A hajó tényleg üres, eltekintve egy rekesz aranyszínű sörtől: „Idd meg, vagy az örök ragyogás!” A
hajó magától megközelíti Armagán szigetét kb. 2
nap alatt. Aki ivott, az út végét és a kikötést is átalussza, aki nem, az áthalad a szigetet nappal övező
káprázat-fal vakító fényén (KM 14 v. vakság). Éjjel
csak töksötét van, de a kalózok csalitüze a
világítotoronyban messzire látszik.

Az Orrfogúak: Primitív szerecsen törzs, a sziget eredeti lakói voltak Armagán előtt. A kb. 120 fős népesség 2 pártra szakadt: az egyik beállt Armagánt szolgálni, a másik a barlangban rejtőzik a Csillámpart
mellett, és csak éjjel merészkedik elő. Utóbbihoz
tartozik Humbelek, a sámán (5. szintű pap, SG), aki
ismeri a Rögfejű titkát és megidézésének módszerét,
és a sziget rengéseiből azt is sejti, hogy nagy vész
közeleg. Az Orrfogúak vadak és nem idegenkednek
az emberevéstől sem, nevüket az orrukban viselt
agyarakról kapták.
Gőztenger: Állandóan sistergő, kavargó, gejzírszerű
kitörés a tengeren, a gőz- és párafüggöny miatt nem
látszik a közepén az óriási örvény. Átjáró a Tűz
Elemi Síkjára, közelebbről XXX. Hasszán székhelye
közelébe. Átkelés csak a Rézvelőhöz hasonló hajókkal vagy mágikus módszerekkel lehetséges, egyébként elég halálos. Armagán eljövetelekor nyílt meg.
A Rögfejű: A közepes sziget szikláiban elég nehezen
(Megfigyelés 20), de észrevehetők egy óriási teknős
körvonalai. Az Orrfogúak legendái istenként tisztelik, és így is van: ha a szájában feláldoznak 1 értelmes lényt, lehetőleg embert (csökkent értékűekből
lehet, hogy több kell), a Rögfejű életre kel és elúszik
valamerre – amerre akar, egyezkedni lehet vele, de
lassú metabolizmusa ellenére ideges természetű.

A Parázs Háza: Armagánt azért küldte ide az ifritek
császára, XXX. Hasszán, hogy unalomba fulladt
udvarába szórakozást és halandó művészeket hozzon. A maori hosszúházra hasonlító építmény állandóan izzik és füstöl, mégsem hamvad el. A közepén
vastrón, Armagán ezzel segíti az ihletet, ha nem
jönne (minden benne töltött 15 perc után KM 14
vagy -1 az egyik fizikai tulajdonságra v. a Karizmára, a házban 1-4 hp ugyanezért). A házat az Orrfogúak 14 renegát tagja őrzi (3. szintű harcosok,
TG, háló, lándzsa, csontékszerek).

A határidő: Armagán meghirdette, hogy a következő szemlét 3 nap múlva, este tartja a Parázs Házában. Ekkorra kell szállítania a következő adag
művészetet a császári udvarba, és mindent meg is
tesz ennek érdekében. A felhozatal elég gyenge, a
határidő közeledtével így az ifrit és a sziget lakói is
egyre feszültebbek. Ha senki nem hajlandó elé járulni, az Orrfogúakat küldi el összefogdosni a jelölteket, végső esetben ő maga is akcióba lép.
Mulpandor nem hajlandó prostituálni költészetét,
inkább a halált választja, mely kívánsága valószínűleg teljesül is. Ha a határidő lejártával sem megy át
semmi XXX. Hasszánnak, ő maga jön el tombolni,
ami akár az egész szigetre végzetes hatással lehet.

Rőt kalózok: Vörös vulkáni kőből épült házak, bennük a sziget mellett zátonyra futott hajók túlélői, kb.
100 fő. Szökni nem tudnak, Armagántól való félelmükben azért minden este fényt gyújtanak, további
áldozatokat idevonzandó. Páran tudnak egy keveset
a roncsokról. Egyetlen szórakozásuk a Szőrtelenítő: a kocsmában egy szellem, Henrik a pultos, aki
süvöltésével őszre változtatja, majd kihullatja a testszőrzetet (AM 16, ha már nincs, akkor kézremegést
okoz (-1 mindenre)). A Szerecsen Mosolya nevű étteremben disznósültet adnak, vicces módon embercsontokkal díszítve. Itt építgeti főművét Rodgó, az
önjelölt szobrász (címe Transzformáció, embercson-
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A 11 RONCS
1. A Sravnagar: északi barbárok sárkányhajója, bátorságukat bizonyítandó mentek szembe a végzettel, de sajnos a végzet győzött. A roncsban csontok és rozsdás balták mellett 2-8 adag
berzerkergomba-keveréket lehet találni jól lezárt csuprokban (+1d6 Erő és 2d10 hp 10 körig, ellenség
kötelező lerohanása, ha nincs, akkor aki éppen szem előtt van).
2. A Gondűző: egyárbocos, rozzant karavella, babonás kikötőből küldték ki 13 halálraítélttel és átkokkal súlyosan megpakolva, hogy magával vigye a viharokat és hasonló gondokat. A viharok helyett
a Ragyogás Szigete melletti sziklákon ment szét, a halálraítéltek ju-ju-zombiként kísértenek. A hajón
tényleg van egy viharkeltő kő (örvénymintákkal televésve, naponta 1 a 6-hoz), ami felhívta magára egy
vihardémon, Nuful figyelmét – a roncs már kisebb szentélyeként működik, vagy legalábbis az lehet
belőle.
3. Vizek Görcse: tengeri goblinok lakótutaja volt, a törzsből ma már csak kb. 40 fő maradt, elég szűkösen csövezve a roncs vízből kilógó részén, ill. a közeli, kopár szigeten az egy szál fa alatt. Félig-meddig istenként tisztelik a névtelen gályában tanyázó óriáspolipot (nem az, de amíg hordják neki a kaját,
inkább nyugton marad), odacsalhatják az óvatlanokat, de viszonylag sokat tudnak a környékről is.
4. Gálya: neve nincs, benne egy óriáspolig tenyészik, rengeteg csont.
5. A Szabadmenet: hátsó lapátkerekes bárka, egy alkimista kísérlete az önjáró hajó létrehozására.
Sikerült, csak meghajtója, az Éliás nevű kőgólem önállósította magát, majd elsüllyedt a hajóval
együtt. A gólemben kezd éledezni az öntudat, leginkább nem engedelmeskedni szeret minden parancsnak. Neve a homlokába vésve.
6. Hvuluk Szum: Ablaktalan agyszívó hajó, ezen érkezett Hvuluk Angar. Az éhező agyszívó nagyon
hálás lenne, ha elhoznák neki a mágikus köcsögökbe zárt elemózsiáját: 6 agyat, bár ezek közül néhányban az agyszívó kísérletei és a bezártság hatására telepatikus képesség és őrület fejlődött ki. Hatósugara 10 méter, AM 14 vagy szörnyű víziók, súlyosabb esetben maradandó fóbia.
7. Felfordult (felfordított?) névtelen bárka rákötözött evezőkkel, kicsi lyukkal a fenekén, könnyen javítható és akár használható is.
8. A Pislogó: halászbárka nagy festett szemmel az elején. Csempészek használták, 3 rekesz pokolbor
maradt rajta az összetört üvegek közt. Ez alvilági és tűzlakó lények kedvenc piája, bárki másnak elég
káros. Armagán nem minősíti műalkotásnak, de szereti, kicsit talán be is rúghat tőle.
9. A Nazarén: másik kísérlet egy önjáró gálya létrehozására, ezt éppen Oriánus, egy szerencsétlen
húsgólem hajtaná evezőkkel. Regenerálódik és leláncolták, naponta rájárnak a cápák zabálni, a roncs
arról is ismert a környéken, hogy ismeretlen okból csak úgy nyüzsögnek körülötte ezek a dögök.
10. Lagerfeld: ugyanabból a kikötőből eltűnt műkereskedő hajója, ahonnan a parti indult. Fedélzetén jól becsomagolt, mostanra mégis kissé elázott nonfiguratív festmények, összesen 4 darab. Az elkenődéseken Armagán hosszabb ideig eltűnődhet, de a végén nem ítéli őket elég elmélyültnek. Pirosra
átfestve (vérrel?) talán működhetnek.
11. Fürge Gebe: kétárbocos, nagyobb kalózhajó volt, ma már csak úgy 3000 réz található szanaszét
szórva a romjaiban, plusz rozsdás szablyák és 7 üveg jól lezárt rum.
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A Békaisten víznyelője

2. Idebenn további 3d12 békaember leselkedik arra
várva, hogy harcba vesse magát, amint a víznyelőben lévők elpusztulnak. A titkosajtót egy békaember
nemi szervét ábrázoló meglazult kődarab elforgatásával lehet kinyitni, mivel ennek a teremnek a falai
is hasonlóan vannak díszítve, mint a víznyelőnek. A
lépcsők ismeretlen mélységekbe vezetnek...

Írta: Christian Sturke
Fordította: Boldog-Bernád István
Ez a kazamata a Fat Frog Challenge című szerepjátékos megmérettetésre készült.
http://bxblackrazor.blogspot.hu/2011/06/fatfrog-challenge.html
Felhasználható a modul önmagában is, de nyugodtan hozzátehető bármilyen óriáskazamatához egy új
bejáratként.

3. Ez a helyiség 4d6 békaporontynak a játszótere.
Ők már félig békaemberek, képesek járni, de még
nem tudnak harcolni az apró kézkezdeményükkel.
Ha megtámadják őket, akkor megpróbálnak elmenekülni az 1. terem felé, ahol ugyanolyan örömmel
halnak meg és etetik meg a Békaistent, mint a felnőttek. A déli ajtó zárva van, melynek kulcsa az 5.
szobában lévő öreg békaembernél található. Az
északi részen lévő titkosajtót a 3 láb magasan található 2 hüvelyk mély lyukba való ujjbedugással lehet
kinyitni. A porontyok nem tudják maguktól ezt,
mert túl kicsik még az ujjaik ehhez.

Amíg marad néhány békaember (vagy tojások, esetleg porontyok), addig újra fogják népesíteni a komplexumot, méghozzá igencsak gyorsan (körülbelül
egy hét alatt). Néhány részletet meg kell változtatni,
ha a JK-k gyakran használják ezt az utat (amennyiben például egy óriáskazamata bejárata ez a szint).
Még abban az esetben is, ha minden békaembert
megölnek, esély van arra, hogy újak érkeznek helyettük (5% hetente). Ez kiegészíti a vándorló szörnyek általános mozgását.

4. A terem déli részét egy láb mély szennybarna víz
árasztotta el, mely tele van békatojásokkal.

Békaember: HD 1, VO 7, Tám. dárda (1d6) vagy rövidíj (1d6), Sebesség 60’/vízben 120’, Mentők F1,
Morál 7, TP 10, Jellem K.

5. Egy rendkívül öreg békaember ül itt, aki nyílvesszőket készít. Nem fog harcolni. A nyakában lóg
a kulcs a 3-as teremhez.

1. Ez az óriási víznyelő 300 láb mély, ennek sötétzöld kövezetű falára a legkülönfélébb istenkáromló
pozitúrákban elhelyezkedő békaszerű lényeket mázoltak. A fent beszüremlő fénynek köszönhetően természetfölötti félhomály lengi be a víznyelőt. Több sekély tavacska is található bent.
a.) A két lépcsőn egy-egy csapda található,
amely azonnal aktiválódik, amint valaki rálép, s meredéllyé változtatja a lépcsősort. A keleti csapda 90’,
a nyugati pedig 40’ magasan van.
b.) A Békaisten egy masszív szobor, amely teljesen normálisnak tűnik leszámítva a nyilvánvalóan
undorító rettenetességét. Csak akkor fedi fel valódi
mivoltát, ha valaki vagy valami a földszinten meghal. Ekkor egy hosszú nyelv csapódik ki, mely bárhová elér, kivéve a szobor mögötti fakunyhó belsejét. A nyelv megragadja a holttestet és villámgyors
mozdulattal a szobor szájába rántja, majd lenyeli.
Ezt annyiszor képes megtenni egy körben, amenynyiszer szükséges.
Akárhányszor a JK-k beteszik a lábukat erre a
helyre (még ha ez leeséssel történik is), rajtuk üt egy
nagy csapat (3d10) békaember, akik a kunyhóban
bujkálnak. Csak akkor lesz ennek vége, ha minden
békaembert megöltek ezen a szinten. 1d10 a kunyhónál maradva rövidíjjal és parittyával lő a betolakodókra. Akárhányszor egy békaember elesik, a
szobor kicsapja rá a nyelvét és lenyeli, a többiek pedig üdvözlik bajtársuk megdicsőülését a halálban.
Természetesen ez történik akkor is, mikor egy JK
hal meg. Csak egy gondosan elmondott Kívánság
hozhatja vissza azt, akit lenyelt a Békaisten. Amint
1d1000 értelmes lényhez tartozó holttestet lenyelt,
valami nagyon rossz dolog történik. Talán csak animálódik mint egy termetes kőgólem, talán az egész
hely lekerül a pokol mélyére... A játékvezető döntése.

6. A békaemberek latrinája...
7. A békadámák szobája. 1d12 békaember nőstény
vár arra, hogy megtermékenyítsék a tojásaikat,
amelyeket egy sekély medencébe raktak le (vödörben hordják aztán ezeket a közelben lévő 4-es terembe).
8. A békaemberek állatkái. Négy óriásbéka vár itt
az etetésre. Megpróbálnak bármit megenni, ami
nem néz ki békaembernek.
9. A Békaisten csarnoka. A terem tartópilléreit
nyugtalanító rúnákkal rótták tele, melyek leírják a
Békaisten felemelkedését és azt, miként falja fel
majd a világot az idők végezetén.
10. A felajánlások terme. Ez a szoba tele van szentségtelen kerámiákkal és trófeákkal (elf fülekkel
stb.). A titkosajtót egy szalmaszőnyeg rejti, nyomásra nyílik.
11. A Békaisten Bajnokának szobája. A legnagyobb
békaember (+4 HD) választotta fészkéül ezt a termet. Vért akar ontani, de amint 10 HP alá kerül,
inkább menekülőre fogja a 18. terem irányába,
majd a lépcsőn le.
12. A békaemberek kincse: 2400 arany, 3000
ezüst, egy Méregköpeny és egy Tűzbot. A titkosajtó
akkor nyílik ki, ha egy törött mázú téglát a legalsó
sorban benyomnak a falba.
13. A békaember sámán medencéje. A sámán két
őrével ül itt. Csak akkor támad, ha valaki bemerészkedik a terembe. Bár rendkívül lenyűgözően néz ki
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a színpompás tollakból és kifehérített állati csontokból álló öltözékében és a Békaisten famaszkjában, ő
csak egy átlagos békaember, akinek van egy Kívánságpálcája 23 töltettel.

15. Élőholt őrök. 3d6 békaember árny ólálkodik
itt, mindent megtámadnak, kivéve a békaembereket. Amíg a békaemberek itt halnak meg, visszatérnek következő alkalommal.

14. Raktár. A békaemberek 13 hordója található itt.
A tartalmukat dobással dönthetjük el:

16. Üres szoba a szokásos mázolt téglával. A
titkosajtó nyomásra nyílik.

D8
1
2
3
4
5
6
7
8

17. A Békaisten kápolnája. Egy csomó füstölő ég
itt a Békaisten szobrának egy csúf kis másolatában,
melyet égetett agyagból készítettek, fején lyukakkal
(2d20 füstölő, darabja 1 réz, ha találni rá vevőt).

Tartalom
Üres
Rohadó halfejek
Sózott hús (ismeretlen eredetű)
Rum
Citrom
Egy halott békaember
Egy halott elf, törpe, félszerzet vagy ember
Férgek

18. Békaember őrök: 1d12 békaember őr, akiknek
nem szabad belépni az 1. terembe. Riasztani fogják
az összes többi békaembert, ha a JK-k harcba szállnak velük. Menekülőre fogják, ha az 1-es terem felől
közelítik meg őket, de halálig harcolnak, ha a másik
irányból. A lépcső ismeretlen mélységekbe visz...
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Mocsári Lantos Zantoán

Fakrul: Sima uzsorás volt, ám egy éjjel belebotlott a
nagy békába, aki a nagy lehetőséget megsejtve nem
kapta el rögtön, hanem lepaktált vele. A pénzváltó
időnként egy zsákra való (20-30 darab, 10-60 arany
értékű) mocsári borostyánkövet kap (bennük néha
ideát ismeretlen óriásrovarok maradványaival),
hogy ezeket nagyon jó áron váltva vagy éppen ajándékként osztogatva csináljon kedvet lehetőleg minél
több vállalkozónak a vízparti piknikhez. Fakrul
pompázatos, de piszkos aranyszínű leplet visel, magas és délceg, de beesett és sápadt arcú a sok éjszakázástól. Sok rajta a szúnyogcsípés (TG, 3. szintű
tolvaj). Boltja kőből épült, és 3 fegyverforgató őrzi.

Írta: Fehér László
Előzmények: Zantoán, a feltörekvő dalnok versei és
énekei kezdenek közepes hírnévre szert tenni
Bakhtroar városka környékén, sőt, a hírük már a
távolabbi vidékekre is eljutott pár hét alatt. A költemények állítólag bűvös töltettel bírnak, és senki
más műveihez sem hasonlítható erővel mutatják be
a posványok, a kuruttyolásokkal teli éjszakák és a
tavirózsák felülmúlhatatlan szépségeit. A konkurencia (más költők) hiúbb tagjai természetesen nem
tűrhetik, hogy eléjük tolakodjon egy ilyen jöttment,
és már többen Bakthroarba érkeztek, hogy megtalálják és versenyre hívják ki a jövevényt, ám ezt nehezíti, hogy Zantoánt még senki sem látta, csak a
verseihez juthatnak hozzá valahonnan némely kiváltságosok. Az utóbbi időben pár rejtélyes eltűnés
is borzolja a kedélyeket, ám ez nem látszik kedvét
szegni a környékre érkező költészeti turistáknak, kíséretüknek és a lassacskán köréjük épülő szolgáltatóipar szórványos képviselőinek. A csapat
Hazreen nagyúr, egy gazdag műkedvelő megbízásából érkezik a helyszínre, aki 1000 aranyat ajánl annak, aki a híres költőt rá tudja venni, hogy lépjen fel
az udvarában.
Ami valójában folyik: Zantoán egy szomszédos, kissé vizenyős dimenzió lakója, mely helyet a
Bakthroar melletti kis tó, a Tükör-tó (kb. 50 méter
átmérőjű, de 4 méter mély már rögtön a partnál, nevével ellentétben posványos) segítségével lehet elérni. A Békanép (embernagyságú, sőt kicsit nagyobb, antropomorf békák) tagja, és a helyi király,
Anbarasan ellen elkövetett pimfli csalásai miatt az
odaát szintén periférikusnak számító nyári lakába
száműzték arisztokrata létére. Magányában először
kísérete tagjait vegzálta, de amikor azok óhatatlanul
ráuntak dalnoki törekvéseire, a közeli tóban felfedezett átjáró segítségével sima bőrű, melegvérű emlős
kétlábúakat kezdett rabolni, hogy legyen kinek előadnia magát. A szerencsétleneket a Békanép tagjaivá változtatta, úgyhogy azok, ha tudnának, se nagyon mernének hazaszökni. Jelenleg újabb és újabb
talpnyalókat keres dögletes verseihez, önmaga
templomává átalakított udvarházába.

Gorontész: Éjfekete köpönyegbe burkolózó, ha kell,
ha nem ádáz arcot vágó amatőr ördögimádó. Nagyon szeretne bármely gonosz erő vagy sötét isten
szolgálatába szegődni, ám tompa még ehhez is.
Azért érkezett, mert hallomása szerint ezen az elátkozott helyen viszonylag könnyen lehet emberbőrhöz jutni, az pedig nyilván nagy segítségére lenne
sötét ügyleteiben. Ez éppen igaz: a békalénnyé válás
mellékhatása, hogy az alany hátrahagyja üres emberbőrét, amit Zantoán hulladékként a tóba hajigál,
a bőrök pedig átúsznak ide. A feltűnés kerülése végett az őrök ezeket kihalásszák és az emésztőgödörbe dobálják, ám Gorontész kiszúrta. Nagy ravaszkodva próbál a karakterek bizalmába férkőzni
(1. szintű pap, parancs, KG, Int 7), a Mélyből Hörgő
Előőrs Kivételes Urának hívja magát. Fogadóbeli
szobájában már őriz egy bőrt az ágy alatt, név szerint Iskandarét.
Raszlán: A helyi kocsma, a Nyúzott Kő tulajdonosa
és pultosa. Hozzá járnak piálni az őrség utóbbi időben igencsak megvastagodott tagjai, de nem bánja,
csak azt, hogy arany helyett borostyánban fizetnek.
Az élelmes fogadós Zantoánnak tulajdonított verseket is előad az arra rászorulóknak darabonként 1
rézért, ezek hamisítványok, ő találta ki mindet, bár
az eredetiek sem sokkal jobbak. A repertoár: Hajnali
este, Sugárrög, Tavirózsám száraz karján.
Nizantén: A külvilágban levitézlett, öreg énekes 60
év körül, roskatag hírnevét Zantoán legyőzésével kívánná helyreállítani (KS, 4. szintű tolvaj). Ősz haján
fonnyadt babérkoszorú, remegő kéz, koszos fehér
leplek, hárfa. Ha nagyon erősködik, a csapat esetleg
magával viheti, de jelenléte inkább hátrány. Általában a Nyúzott Kőben vagy a főtéren lézeng, és mivel
gyakran megy emberkedni a tó partjára, valószínűleg ő lesz a következő.

Helyek és szereplők Bakthroarban
Amira, az elhagyatott: A nádkereskedő, Ginsos lánya (0. szintű, KJ), dagadt, ám érzékeny lelkű, 16
éves leány, az amatőr költő, Iskandar nagy szerelme
volt, amíg azt el nem nyelte a tó. Összeköttetései révén a tó partjára kirendelt őrség nem meri abajgatni, és egyszer tanúja volt, amint egy éjjelen
Fakrul, a pénzváltó egy nagy zsák csörgő valamivel
(borostyánnal) jött ki a vízből. Álmaiból tudja az átjáró versikéjét ("őt adom magam helyett, hogy lássalak téged / húrok titánja, sose legyen véged"), de
nem merte használni, csak a parton búsong.

Hosszú Álom: Földszintes, vályog helyett fából
épült fogadó 4 szobával, az egyik lakója Nizantén,
egy másiké Gorontész.
Az Utolsó Világ Követei: Apokaliptikus szekta 13
taggal, kopaszok, sárga köpenyt viselnek és nyúzottak, mivel az útközben összekoldult pénzük már elfogyott. Meggyőződésük szerint a világvége épp
Bakthroarban fog eljönni, védekezni értelmetlen,
mindenki meghal, ők csak felhívnák erre a hálátlan
emberiség figyelmét. (Az ötletgazdának egy álomsugallat adta az első löketet, melyben egy posványos

Iskandar: Nyeszlett, életképtelen bölcsész költőpalánta volt a művelt külvilágból (1. szintű tolvaj, KJ),
ihleni érkezett a tóhoz, de csak Zantoán első áldozata lett belőle. Jelenleg odaát kuruttyol a pincébe
láncolva.
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tó nyelte el az egész világot.) Minden reggel és este
fejen állva figyelmeztetik a külvilágot annak hívságára, gátlástalanul lejmolnak és gajdolnak, a helyieknek kezd nagyon elegük lenni belőlük. A városka
határában építgetnék az Utolsó Világ Háza névre
hallgató szentélyüket, az azonban egyelőre csak egy
viskó, és feltehetően úgy is marad. 0. szintű, KS népek botokkal és láncokkal.

de legalább élnek. A konfrontáció végén, esetleg a
tétlenkedés közben érkezik Nurul tábornok (TG) egy
századra való, óriásgyíkokon lovagló békalény-katonával, akiket Anbarasan, a Birodalom királya küldött a renitens Zantoán letartóztatására, mivel az
udvarnál újabb botrányos bizonyítékok kerültek elő
a terhére. Hogy a kalandozókhoz mit szólnak, rejtély, de nagyban függ az ő viselkedésüktől.

Lugman: Helyi halász, családjával együtt vásárra
indult egy hajnalon, amikor a nagy béka meglepte
és egy szálig elrabolta őket. Lugmannak felesége és
2 kislánya van, hátrahagyott szekerüket babonás
félelem övezi, ott áll azóta is, a kissé vérszegény lovakat (nekik estek az óriási piócák) kicsapták a határba, de azok nem kóboroltak el. A család üres bőre
a pöcegödörben szárad.

Zantoán: Szint: 5+1, VO 15, M 30’, úszás 30’, tám.
harapás +5 1d8+1, spec: ugrás, mentők: +5/+5/+2,
KG, TP 1000. Lantja és hangja együtt személyi bűbájként működik 30' sugarú körben (Akarat-mentő
12 ellen).
Óriás pióca: Szint 2, VO 10, M 10’, tám. harapás
+2 1d6+vérszívás, immunis az elmére ható varázslatokra, mentők: +3/+0/+0, TP 100. Zantoánt
Bakthroarban 4 kíséri, odaát 3d6 (a szúnyogokkal
szemben ezek át tudnak jönni a vízen).Óriás szúnyog: Szint 1, VO 12, M 40', tám. +1 1d3+vérszívás,
immunis az elmére ható varázslatokra, mentők:
+3/+0/+0, TP 50.

Predon: Az őrség parancsnoka, 9 emberéből egy kivétellel (Angelo) mindenki Zantoán zsoldjában áll,
és nem nagyon háborog a lelkiismeretük, csak az
idegeneket hajtják el a tó környékéről (egy váltásban
4 fő őrködik). Angelo ideges és retteg, egyúttal hallgatag is, szintén a Nyúzott Kőben iszik, de csak akkor, ha a többiek nincsenek ott. Normál katonák
(harcos 2+1, TG, Angelo S).

Tapasztalati pontok:






Odaát
A mocsárvilág örökké borongós és nyálkás, a Tükörtó túloldalán fekvő része a Békanép birodalmának
nagyon távoli zuga, Zantoán birtoka. Óriásrovarok,
köztük szúnyogok, gigászi kígyók és piócák, némelyiknek Zantoán is tud parancsolni zenéjével vagy
hangjával. Átjutni úgy lehet, hogy a felhasználó belép a tó vizébe, felajánl egy értelmes lényt áldozatként, és elmondja a versikét. Ha ez megtörténik, az
áldozatnak csak az üres bőre marad hátra, de nem
esik baja, csak békalénnyé / emberré változva jelenik meg a túloldalon, és megy vele az éppen a vízben
tartózkodó többi értelmes lény is.
Zantoán rendes körülmények közt temploma
lépcsőin fogadja az idegeneket, és előadja Hínárfény
c. dalát. Bűvölés közben a vendégeket 15 óriás szúnyog zümmögi körül, ha kell, támadnak is. A templom gyenge kísérlet egy görög stílusú, grandiózus
épület felépítésére vályogból, nem nagyon megy, a
közepén Zantoán málló sárszobra látható. A pincét
nagy kőlap zárja le (kulcsa Zantoánnál), alatta, az
alagsorban raboskodik Iskandar láncra verve (kulcsok ugyanott), ő volt az egyetlen, aki ellen tudott
állni a bűvös békahangnak. A pince sarkában nagyon régi, penészes kőláda, benne olvashatatlan
kéziratok, 13 db. 10-60 a. értékű borostyán, egy gőgös békapofát ábrázoló arany fejék (800 a.) és mohosodásnak indult jegyzetek ismeretlen nyelvű
könyveléssel - az utóbbi kettő az, amit Zantoán az
udvartól nyúlt le, Nurul is inkább ezeket keresi. Aki
megérinti a ládát és elvéti Akarat-mentőjét (14),
megkapja a Mocsarak Átkát: állandóan szúnyogok,
legyek és piócák zaklatják majd akár a semmi közepén is, de csak száraz vagy mérsékelt vidékeken, elsőre tehát valószínűleg nem lesz feltűnő.
Az embervoltát vesztett többi áldozat, Lugman és
családja a templomban ténfereg. Hazafelé visszaváltozni sajnos nem fognak valamely misztikus okból,
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Zantoán legyőzése: 1000
A foglyok hazajuttatása: 1000
Diplomáciai kapcsolat Anbarasannal: 500
Predon és bűntársainak leleplezése: 800
Fakrul titkának felfedése: 800
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Az eltűnt professzor esete

kövezett úton rendszeresen közlekednek a postakocsi-járatok.
Az árak átlagosak, a közbiztonság a diákok alkoholos befolyásoltságától függően az átlagos és a
csapnivaló között ingadozik. Főleg az egyetem tanárai és tanulói, valamint az őket kiszolgáló kereskedők, kézművesek és vendéglátók (kocsmárosok,
vendéglősök, kurvák, szerencsejátékosok stb.) élnek a városban.

Írta: Bársony Dávid
Tesztelte: 1. Bársoly Tamás, Dér Lilla, Janovich Albin és Veszelszki Bálint; 2. , Bárkányi Szabolcs,
Döme Gábor, Faragó Kálmán és Izápy Gábor
A szerző megjegyzése
Eme történet hangvétele pár árnyalattal sötétebb a
Helvécziára általánosan jellemzőnél, így egy vidám
pikareszk kampány elkezdéséhez talán nem a legalkalmasabb, de biztosan nem a legemblematikusabb. Viszont éppen ezért alkalmas lehet némi ellenpontozásra, vagy átvezetésre más játékstílusok
felől/felé, illetve az Ármány és szerelem kampányokba való felhasználásra.

A helyszínek felsorolása
1. a rhodai egyetem
2. a professzor háza
3. az uzsorás háza
4. a temető
5. a kalmár boltja
6. a Bűzös Gúnár
7. út az erdőben
8. a kőkör

Háttér
A Rhoda városában visszavonultan élő professzor,
Emmanuel de Clair beleőrült felesége elvesztésébe.
Tiltott tanok felé fordult, és olyan erőkhöz, melyek
fertelmesek az Úristen szemében. Mindenét elkótyavetyélte, mi több, pénzt kölcsönzött egy zsidó uzsorástól, majd felbérelt egy helyi zsiványt, hogy lopjon
el egy kötetet, egy ógörög varázskönyvet az egyetemi
könyvtárból, hogy az abban szereplő szertartás segítségével feltámassza szeretett hitvesét. Ezután felfogadott egy csapat mindenre elszánt gazficzkót,
akikkel kiraboltatja a családi kriptát, és egy ősi kőkörhöz viszi a felesége holttestét. A professzor tébolyában nem veszi észre, hogy a szertartás eleve
kudarczra ítélt: a formula hibás, és Sophie lelke helyett egy sötét erőt fog megidézni.

Az egyes helyszínek
informácziók részletezve

és

a

megszerezhető

1. A rhodai egyetem
Hatalmas épületcsoport a város szívében, amelyet a
századok során egymás mellé épített könyvtárak, írnokiskolák, kolostorok, étkezők, szállások, laboratóriumok, fedett folyosók és kertek alkotnak.
1/a. Roger de Darrot, a szónoklattan profeszszora: méltóságteljes, megfontolt alak, akinek nagy
a befolyása a városban; nem volna tanácsos felbőszíteni. Amúgy a kérését roppant udvariasan adja
elő: őszintén aggódik az egyetem jó híréért. Az irodájában fogadja a csapatot, reggel nyolczkor. A következőket mondja el:
– eltűnt Emmanuel de Clair, a görög irodalom professzora
– hét napja nem látták, a tóparti házához küldött
szolgák nem találták otthon
– Moses, zsidó uzsorás tegnap érdeklődött utána az
egyetemen, ami igen kínos
– aggódnak érte, mert a felesége halála óta nagyon
befelé forduló lett
– a professzor előkerítéséért hajlandó fejenként 2
aranyat fizetni
1/b. A klasszika-filológia tanszéken a profeszszor távollétében áll a bál: az agyon terhelt Pierre
Montblanc tanársegéd egyedül próbál megbirkózni
a káosszal. Vézna, izgága alak, hajlamos a dadogásra, és nagyon hálás volna némi segítségért. Alapos kérdezősködéssel megtudhatják:
– a professzor az elmúlt félévben elég szórakozott
volt
– azt mondta, hogy egy nagy monográfián dolgozott
(hamis)
(– ha elnyerik a tanársegéd bizalmát → a professzornak szeretője volt (hamis))
(– ha az Orfeusz utazásáról érdeklődnek → egy pogány mese egy híres dalnokról)
1/cz. A könyvtárban a könyvtáros Bernard
testvér őrjöng. Alacsony, kopasz, meglehetősen testes férfi, arcza vörös a haragtól, segédeit mindenfélének elhordja. Nehéz megbékíteni, de a tisztelettudó viselkedés, egy kis jóféle bor, és ha felajánlják,
hogy visszaszerzik az ellopott könyvet, csodákra lehet képes.

Bemesélés
A játékos karakterek többféleképpen szerezhetnek
tudomást a professzor eltűnéséről: lehetnek az
egyetem hallgatói vagy Darrot professzor ismerősei,
kihallgathatják a város egyik kocsmájában az erről
pletykálkodó deákokat, illetve hírül vehetik, hogy
Darrot professzor keres megbízható embereket egy
fontos feladat elvégzésére.
Az informácziók adagolásáról
Ez egy nyomozós kaland, minimális akczióval, ezért
fontos benne a nyomok gondos adagolása. Az egyes
helyszíneken vannak könnyedén megszerezhető
informácziók, és olyanok is, amelyeket csak valamilyen feltétel teljesítése esetén kaphatnak meg a karakterek. Utóbbiakat zárójelben adom meg, a következő formában: (feltétel → informáczió). Néhány
informáczió hamis, hogy a játékosoknak ne legyen
olyan könnyű dolga a nyomozással, ezeket a könynyebb megkülönböztethetőség végett dőlt betűvel
szedtem és jelöltem is.
A próbadobásoknál előfordulhat, hogy jobb eredménnyel több informáczió szerezhető meg.
Rhoda városa
Reneszánsz hangulatú egyetemi város a Ximes-tó
északi partján. Kisvárosnak számít, ha az ember
nem keveredik be az egyetem épületlabirintusába,
két-három óra alatt teljesen bejárható. A tavon át
közlekedik a komp, illetve a várostól keletre húzódó
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Informácziók:
– elloptak egy könyvet a zárolt részlegből, de azt
csak Bernard testvér tudja, melyik kötet tűnt el
(– ha sarokba szorítják az egyik könyvtáros-segédet
→ nem tudják, mikor tűnt el a könyv, csak ma reggel fedezték fel a lopást)
(– ha valahogy kicselezik Bernard testvért, és átkutatják a könyvtári regisztert → az eltűnt kötet az Orfeusz utazása czímű görög kódex)
(– ha lehűtik Bernard testvér haragját és elnyerik a
bizalmát → az eltűnt kötet az Orfeusz utazása
czímű görög kódex, és sötét varázserő rejlik a lapjaiban)

(– Jelek olvasása próba → Közepes: valamilyen pogány ima lehet; → Nehéz: gyakran emleget a szöveg
egy bizonyos Orfeuszt, és az Alvilágot)
(– Tudás: Okkultizmus próba → Közepes: valamilyen mágikus szertartás részlete;→ Nehéz: a szertartás az alsó síkok lényeivel kapcsolatos)
(– Jelek olvasása vagy Tudás: Okkultizmus → Közepes: ez egy orfikus halottidéző szertartás részlete; →
Nehéz: a formula hibás)
2/d. A titkos padlórekeszben egy térkép és egy
darab papír van. Utóbbi egy számla Jean-Pierre de
Lyontól egy tuczat gyertyáról s egy hordó spirituszról, a hátoldalán a „Bűzös Gúnár” szavak és egy bagoly kissé elnagyolt ábrája. A térkép a várostól
északra lévő erdőt ábrázolja, illetve ott egy bizonyos
helyet (lásd a kőkör helyszínt)
(– ha a karakterek ismerősök errefelé vagy vagabundok, esetleg kérdezősködnek a városban → a Bűzös
Gúnár egy rosszhírű pinczekocsma a város túlsó felében)
(ha van olyan karakter, aki innen származik vagy
már régebben itt él → van egy helyi kétes elem, akinek Bagoly a csúfneve)
(– az egyetemi könyvtárban félnapnyi kutatással
vagy egy Tudás: Térképészet próbával → a térképen
jelölt hely beazonosítása: egy ősi kőkör található ott)

2. A professzor háza
Kétszintes épület a Ximes-tó partján, cseréptetővel
és fatáblával zárt ablakokkal. Az ajtó zárva van, ha
kopogtatnak, nincs semmiféle reakczió. Közepes
Zárnyitás- vagy Nehéz Erő-próbával betörhetnek, de
előbbire 1:6 eséllyel, utóbbira pedig biztosan felfigyelnek a szomszédok, akik értesíteni fogják az őrséget.
Informácziók:
– a ház kong az ürességtől, kivéve a dolgozószobát.
Mindenhol nagy kosz és bútorok nyomai.
(– Megfigyelés próba → Közepes: észreveszik a szemközti házból leskelődő szomszédasszonyt, Marie-t;
→ Nehéz: nincs nyoma erőszakos behatolásnak)
2/a. Marie, a kotnyeles szomszéd: tenyeres-talpas, középkorú polgárasszony. A férje üvegfúvómester. Esze nincs sok, de jó a szíve, és igen pletykás.
A professzort csak „szegény Emmanuel prof”ként
emlegeti.
Informácziók:
– a professzor nagyon rendes ember, csak kissé habókos
– a feleségét Sophie-nak hívták
– a múlt télen halt meg, megfázásban
– a professzor családi kriptájába temették
– még az érsek úr is eljött a temetésre (hamis)
– azóta a professzor nagyon elhagyta magát
(– ha elnyerik a bizalmát → gyakran járt el nagy csomagokkal, még éjszaka is (igaz, de erősen felnagyítja))
(– ha ráijesztenek → két napja éjjel egy szekér hajtott el a háztól, és gyanús alakokat látott a környéken (hamis))
2/b. A dolgozószoba: hatalmas a rendetlenség,
mindenhol könyvek, papírok és íróeszközök borítják
a padlót és a hatalmas íróasztalt is. Az egyik sarokban egy rongykupacz, azon aludt a professzor.
(– Megfigyelés próba → az asztalon a limlomok között egy nagyméretű kódex helye rajzolódik ki, a borító veretei okozta karczolások is láthatók)
(– Megfigyelés próba → az asztalon heverő egyik papírlapon betűk nyomai láthatóak) (egy jó ötlettel
vagy némi vegyi anyaggal és egy alkímia-próbával a
szövegláthatóvá tehető)
(– ha ügyesen keresik → egy titkos padlórekesz a
professzor fekhelye alatt)
2/cz. Az átütéses papírlap igen zsúfolt, a szöveg kaotikus, de pár informáczió azért kinyerhető
belőle
(– Tudás: Történelem vagy Jelek olvasása képzettség
megléte → a szöveg az ógörög egy elég archaikus változata)

3. Az uzsorás háza
A város nyugati szélén, közvetlenül a vízparton, egy
jól megerősített, kétszintes kőházban lakik a városszerte közismert zsidó pénzkölcsönző, Moses ben
Salamon. Közepes termetű, széles vállú, drága ruhákba öltözött férfi, bizalmatlanságát udvariassággal palástolja. Testi épségét és vagyonát az egyetem
által kiadott menlevél és hat nagydarab férfi őrzi,
utóbbiak husángokkal (falu bikái, bajnok 2, VO: 13,
+2 husángok 1d8).
Informácziók:
(– ha udvariasak vagy az egyetemre hivatkoznak→
Emmanuel professzor valóban kölcsönkért tőle egy
jelentősebb összeget, amiről papírja is van; ha rákérdeznek, némi habozás után elárulja, hogy 50
aranyat)
(– ha elkérik és megvizsgálják az adóslevelet → 50
aranyról szól)
→ (Megfigyelés vagy értékbecslés → a papír eredeti)
→ (Tudás: Jog → érvényes is)
(– ha a karakterek elég rátermettnek tűnnek → felajánlja az összeg 10%-t, ha segítenek behajtani)
(– ha elfogadják az ajánlatát, vagy megfélemlítik
(utóbbi nehéz, és ha nem sikerül, akkor kidobatja a
karaktereket) → a szolgái a minap követték a professzort egy rosszhírű kocsmába, a Bűzös Gúnárba)
4. A temető
A város északi szélén áll, rozzant és nem túl magas
fal veszi körül. A város felőli oldalon van Öreg Louis, a temetőőr kunyhója. Ha kint körbejárják a falakat, északra vezető szekérnyomokra bukkanhatnak.
4/a. Öreg Louis, a temetőőr: kistermetű, torzonborz alak, igyekszik magát hülyének tettetni.
Informácziók:
(– ha elég nyájasak vagy adnak neki pár garast →
megmutatja a de Clair család kriptáját)
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(– ha elnyerik a bizalmát → panaszkodik, hogy az
éjjel valami zsiványok törtek rá, és jól leütötték)
(– Megfigyelés → nemrég leütötték)
(– ha ráijesztenek → beijed, és elmondja, hogy egy
Bagoly nevű alakot látott a zsiványokkal, aki a Bűzös Gúnár nevű csehóban szokott iszogatni)
4/b. A de Clair kripta szép kőépület szobrokkal
és vízköpőkkel. Előtte a talaj eléggé feldúlt.
Informácziók:
(– Megfigyelés → a kripta ajtaját feltörték)
(– Nyomolvasás → Közepes: a kripta előtt egy szekér
állt az éjjel; Nehéz: a szekérre valamit pakoltak)
Bent a kriptában: takaros sorban szarkofágok, a
padlón vastag viaszréteg, a levegőben csípős szag
(– ha ismerősek a városban vagy bárkinél rákérdeznek a városban → ezt a fajta gyertyát csak egy kereskedő, Jean-Pierre de Lyon árulja)
(– Alkímia → a csípős szag egy tartósító folyadék, a
spiritusz szaga)
→ (ha ismerősek a városban vagy bárkinél rákérdeznek → ilyesmit is csak Jean-Pierre de Lyon árul)
(– Jelek olvasása → megtalálják a professzor felesége, Sophie de Clair szarkofágját)
(– Megfigyelés → Sophie szarkofágjának a fedele
kissé félrecsúszott)
(– Erő (felszerelés nélkül két Közepes, feszítővassal
két Könnyű) → a szarkofág fedele félre csúszik, és
kiderül, hogy a holttest eltűnt, viszont a szarkofág
belseje tocsog a spirituszban)
(– Hallgatózás → egy papírlap zörög a nyitott ajtón
beáramló huzatban)
→ (ha megkeresik → az egyik szarkofág mögött egy
számla Jean-Pierre de Lyontól egy szekérről és két
lóról)

6/a. Pierre, a csapos: nagydarab, félszemű, izmos férfi (bajnok 2+1), aki bizalmatlanul méreget
mindenkit.
Informácziók
– nem ismer senkit és nem látott semmit (hamis)
(– ha a professzorról kérdezik, pár ezüstpénz megjavítja a memóriáját → 1 ep: látta a professzort; 3 ep:
Bagollyal és a haverjaival iszogatott; 5 ep: „az ott
Bagoly” (mind igaz))
(– ha Baglyot keresik és fizetnek→ 1ep: „az ott Bagoly” (hamis, és jó hangosan mondja, hogy az igazi
Bagoly kereket oldhasson); 3 ep: szó nélkül rábök a
sarokban iszogató Bagolyra)
6/b. Bagoly, hatalmas szemű, űzött tekintetű
lator, a kezdődő alkoholizmus jeleivel (Bagoly a lator: vagabund 2+1; VO 13 (köpönyeg, Ügy); Tám +2
tőr 1d4+1 [+1d6]; specz.: orvtámadás, Kezd +5;
+1/+3/+1, V 6+1d6)
Ha szóba kerül a professzor, Bagoly először megpróbál elinalni, ha sarokba szorítják, orvtámadással
próbálkozik, de a határozott fellépés, némi fenyegetés vagy egy jelentősebb összeg felajánlása (minimum 5 ep) megtöri az ellenállását, és onnantól csak
úgy dől belőle a szó:
– a professzor egy hónapja kereste fel, és rendesen
megfizette, hogy ellopjon neki egy könyvet az egyetemi könyvtárból
– úgy egy hete megint feltűnt, és sok pénzt ígért, ha
szerez néhány mindenre elszánt ficzkót, mire Bagoly
összehozta pár „ismerősével”
→ (ha rákérdeznek → az „ismerősei” hatan voltak,
mindegyik elszánt rabló)
– a pénz már nincsen meg (hamis, a szállásán rejtegeti)
– tegnap a professzor ismét felkereste, hogy hozza
az embereit a házához
– onnan egy szekérrel a temetőbe mentek, ahol leütötték az őrt, aztán meggyaláztak egy sírt
– Bagolynak ez már sok volt, így otthagyta őket (féligazság, valójában megérzett valamit, és beijedt)
(– Megfigyelés → a ruháján sárfoltok, a hajában kőpor, a tenyerén horzsolások)
(– Emberismeret → nagyon ideges, és fél valamitől,
bár maga se tudja, mi az)
(– ha tovább ütik a vasat vagy Baglyot → a profeszszor és a többiek északra készültek, valahová az erdőbe; a terv szerint a többiek ott kapják meg a pénzüket)

5. A kalmár boltja
Jean-Pierre de Lyon a boltjában található meg, az
egyetem mellett. Jó erőben lévő, középkorú férfi, a
város megbecsült polgára, jók a kapcsolatai a professzorokkal. Folyamatosan próbál eladni valamit a
karaktereknek.
Informácziók:
– igen, Emmanuel professzor rendszeres vásárlója
volt, de hogy mit, az üzleti titok
(– ha vesznek valamit vagy megmutatják a számlákat → igen, eladott a professzornak is gyertyákat és
spirituszt)
(– ha hízelegnek neki → tegnap egy szekeret is eladott neki)
(– ha rápirítanak, vagy a felelősségérzetére apellálnak → egyszer egy gyanús ficzkó is volt vele, egy Bagoly nevű kétes alak)
→ (– ha tovább ütik a vasat → Bagoly egy kisstílű
bűnöző, a törzshelye a Bűzös Gúnár nevű csehó)
(– ha elnyerik a kereskedő bizalmát → arról is beszél, hogy a professzor régi könyveket is keresett)

7. Út az erdőben
A várostól északra nincs kövezett út, csak földutak
kanyarognak a sűrű erdőben. Hogy időben a félnapi
gyaloglásra lévő kőkörhöz érjenek, tanácsos lovakat
szerezniük, mert így gyorsabban haladhatnak.
Lehetőségek:
– követhetik a szekérnyomokat északra, ekkor
Nyomolvasás próbára van szükségük
– ha megtalálták a térképet a professzor házában,
akkor Tudás: Térképészet vagy jelek olvasás próbával odatalálhatnak a kőkörhöz
– ha tudják, hogy a kőkörhöz kell menni, akkor egy
vadonismeret próbával is eltalálhatnak oda
Az erdőben: Közepes vadonismerettel 1:6, nélküle 1:3 eséllyel véletlen találkozás, naponta kétszer
kell dobni. A találkozásokhoz lásd a Mesélői Almanachot.

6. Bűzös Gúnár
Lepusztult kocsma, főleg kétes al- és félvilági alakok
látogatják, na meg persze az egyetem merészebb diákjai.
Sosem hallottak se a professzorról, se Bagolyról
(hazugság, de ha nagyon hangosan kérdezősködnek, utóbbi meg is pattanhat).
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Ha eltévednek Közepes Nyomolvasással két óra
alatt visszatalálhatnak a követett csapásra, vagy éjjel sikeres Megfigyelés próbával megláthatják a kőkörben gyújtott nagy tűz fényét a fák között. A próba
nehézsége a talajszinten Nehéz, ha felmásznak egy
fára, akkor csak Közepes.

Drámai végjátéknál a szertartás akkor kezdődik,
amikor a karakterek odaérnek a domb lábához.
Végjáték: szertartás a dombon
A dombtetőn az ősi kőkörben a hat rabló (Sz 1+1;
VO 13; +2 rapír 1d6+1, kettőnél íj (+2 rövid 1d6);
+3/+1/+1; V 3d6) és Emmanuel professzor (magiszter, deák 3+1, őrül, de fegyvertelen és nem
harczol) egy szertartásra készül. A rablók azt hiszik,
rejtett kincshez jutnak, míg a professzor a feleségét
akarja feltámasztani. A rítus levezetése a szükséges
előkészületek után mindössze 3 kört vesz igénybe:
a rablók megöli a lovakat (1 kör), és a vérüket a holttestre öntik (2 kör), míg a professzor felolvassa az
ősi igéket az Orfeusz utazásából (3 kör).
Két rabló a professzornak segédkezik, négyen
pedig őrködnek. A szertartás megzavarását az őrök
igyekeznek megakadályozni, de nem az életük árán.
Ha sikerül megakadályozni, hogy a rítust befejezzék
(vagy a lovak szabadítják ki, vagy a felolvasást akadályozzák meg), akkor a sötét erő nem jelenik meg.
Ha a professzor befejezi a varázslatot, a felesége
testét 1d3 kör alatt elbitorolja egy sötét erő. Ez idő
alatt gyakorlatilag védtelen, de a professzor a saját
testével próbálja védeni. A következő körben a sötét
gonoszsággal megtelt holttest életre kel: először is
kiszívja az életet a professzorból, majd megtámadja
a még életben lévőket.

8. A kőkör
A várostól gyalog félnapnyira, lóháton csak hatórányira, a sűrű tölgyerdőből kiemelkedő kopasz
dombtetőn (átmérője 100’) álló, félig földbe süllyedt,
mohos ősi kőkör (átmérője 50’), a közepén oltárkővel. Az oltárkő előtt jókora máglya lobog,aki beleesik, körönként 3d6 Hp-t sebződik (Reflex felezi).
Aki kimászik, az továbbra is lángol (1d6 Hp körönként), amíg el nem oltja magát (egy kör, amíg hempereg a földön, s mást nem csinálhat).
Amikor a karakterek megérkeznek a domb lábához, megtalálhatják Emmanuel professzor spiritusztól bűzlő szekerét az ösvényen keresztbe fordítva, de a lovak sehol. A dombtetőre keskeny, széttaposott ösvény vezet fel, a megmászása futva egykét, lopakodva legalább négy (3+1d3) kör.
Időzítés
A végjáték időzítésére – mesélői stílustól függően –
két lehetőség van: a fix időpontos és a drámai.
Fix időpont esetén a szertartás aznap vagy
másnap éjfélkor kezdődik, és előtte a professzor és
a banditák az előkészületekkel foglalatoskodnak. A
csapat a városban nyomozással eltöltött időtől függően megérkezhet a szertartása kezdete előtt, közben vagy azután, de akár már későn is: ekkor a sötét erő elszabadult, megölte a professzort és a rablókat, majd az Orfeusz utazásával a hóna alatt bevette magát az erdőbe. Ha így alakul a helyzet, a
csapat érkezésekor a tetemek megelevenednek, és
rájuk támadnak: 7 holttetem: 2+1, VO: 12, +3 ütés
1d8+1 + fojtogatás, lassú, +4/+0/+2, Virtus: 1d6.
Ha győznek, a sötét erő nyomát követve egy romos
toronyhoz érhetnek, de már egy másik történet…

A sötét erő (1) 4*, VO: 15, támadás: +4 karmok
2d4, specziális: félelem, immunis a bűbájra, tűz és
hideg felezve sebzi; mentők: +4/+2/+4, V: 0. Akit
megöl, az holttetemmé válik, min csak a tűz vagy a
megszentelt föld segít.
Külsejében a szegény Sophie de Clair rútul elbitorolt testét mímeli, ám bőre sárgásan sápadt, hajzata kenderkócz, szeme holt üregéből s tátongó szájából vörhenyes izzás szivárog, ujjai végén ocsmány,
fekete karmok sarjadtak.
Egyetlen vágya csak a mészárlás, ám a varázskönyvet megkaparintva ravasz értelem gyúlhat ki fejében.
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Gasthaus Brunwald

A karaktereket a fogadó környékére csalhatja a farkasember híre. Ez ugyanis igen hamar elterjed, mivel Berthold meglehetős hévvel zaklatja az utazókat
és a környékbeli lakosokat.
Egy nagy vihar is ide csalhatja a karaktereket,
esetlegesen nyugtalan álmok vezethetik el őket a fogadóhoz. Ez utóbbiakért Erik Schwarzmüller a felelős, aki ördögi praktikákkal csalja magához a vendégeket.
Érdemes úgy időzíteni a kalandot, hogy a karakterek az újhold előtti nap érkezzenek a fogadóba, ez
lehetőséget adhat a helyszínek jobb bejárására, a
felkészülésre s akár arra is, hogy időnek előtte leszámoljanak a Gonosz mesterkedéseivel.

Írta: Boldog-Bernád István
Tesztelte: 1. Bársony Dávid, Dömölki Lilla, Juhász
János és Stári Eszter; 2. Bukros Szabolcs, Földes Balázs, Gebei Sándor, Hartyándi Mátyás, Szabó András és Sztankó Tamás
A Mont Brun lábainál fekszik távol a főbb utaktól
egy fogadó. Az bizonyos, hogy ezerféle fogadó van a
világon, de oly, mint a Gasthaus Brunwald igencsak
kevés lehet, mivel ennek egy boszorkánymester az
ura, Eric Schwarzmüller.
A környéken élők, ha tudják is, mi folyik a fogadó
falai közt, akkor annak nem adják jelét, mindenesetre egyikük se szívesen merészkedik az épülethez
vezető útra. Ennek ellenére rendre akadnak vendégek ott, főleg távoli vidékekről érkezők: ki rövidíteni
akar erre, ki a rossz idő miatt kerül ide, ki pedig
egyéb, e lapra nem tartozó sötét indokokkal érkezik.
Egy azonban bizonyos, valami különös oknál fogva
a vendégek mindig újhold előtt érkeznek egy kicsivel, s azután soha senki nem hall többé róluk.
A vendégek ugyanis mind az ördögök asztalán
végzik, akiket Schwarzmüller mester minden újholdkor megvendégel. Húsukból a legfinomabb sültek készülnek, csontjaikból pedig, melyet lisztté
őrölnek, köretnek igazán ízletes – így mondják legalábbis – Ördögkenyeret sütnek.
Ez utóbbi művelethez egy szűz szükségeltetik, ki
könnyével és vérével öntözi gyúrás közben a csontlisztet, így áll össze az Ördögkenyér tésztája, melyet
aztán megsüt. Schwarzmüller rendre új „feleséget”
vesz magához, mivel e igencsak megerőltető művelet
gyakran szedi áldozatait.
Alig több mint fél éve igen érdekes eset állt elő,
ugyanis Berthold, Schwarzmüller mester egyik tanítványa meg akarta szöktetni az akkori „feleséget”,
azonban a mester tudomást szerzett a dologról és
végzett a lánnyal. Miután Berthold ebből sem okult,
s a lány testét ellopta a mestertől, majd visszatért,
hogy megölje őt, Schwarzmüller szörnyű átokkal
sújtotta: farkasként kell járnia az erdőt emberi mivoltából teljesen kivetkőzvén, s a fogadót is csak kőhajításnyira közelítheti meg.

Helyszínek
1. Keresztfa. A keresztút mellett borostyánnal benőtt fakereszt áll egy kicsiny halmon. Itt temette el
szerelmét, Sylviát Berthold, hogy testét megóvja
mestere gonosz praktikáitól. Berthold gyakran jár
ezen a helyen, s ha valaki a Gasthaus Brunwald felé
venné az irányt, akkor megpróbálja elriasztani.
Azonban az életét nem koczkáztatja, idejében viszszavonul.
Berthold, farkas alakban: Szint 3; VO 15; Tám
2*+3 karmok 1d6 és +3 harapás 2d4; +3/+1/+1;
Virtus 8.
Hp:
10
2. Gasthaus Brunwald. Kétszintes épület, sok ablakkal, mindegyikben muskátlis virágcserepek vannak. Az épület jó állapotban van, igazán barátságosnak tűnik. A czégéren egy asszony kenyeret gyúr,
ami összhangban van az ajtó kinyitása után a betérő orrába jutó kellemes illatokkal.
a.) A földszint jó részét egy nagy közös helyiség teszi ki, itt kerül sor az étkezésre s a vigadásra. Eric
gazda a legjószándékúbb vendéglátó képében kínálgatja a jobbnál jobb borokat és söröket vendégeinek.
Ránézésre igencsak becsületes egyén, érett férfiember, akinek hollóhaja már deresedik a széleken. Hideg kék szemeiben azonban a jó szemlélő gonosz
szándékot pillanthat meg (Nehéz Megfigyelés). A váratlan utazók nem rémisztik meg, igyekszik elterelni
a figyelmüket, s vagy egyenként elfogni őket, vagy
más módon elterelni őket, hogy ne zavarhassák meg
az ördögökkel való vacsorálást (alapesetben egy
jobb sorsra érdemes ifjú házaspárt, Jenst és
Prudencziát használják főfogásként, mivel őket még
a karakterek érkezése előtt sikerült elintézni). Ha a
feleségét nyíltan akarják elvinni, akkor igyekszik elodázni a dolgokat, míg az ördögökkel az oldalán
nem kerül jobb pozíczióba. Nyíltan addig semmiképp nem mutatja ki a foga fehérjét.
Itt található még a konyha, ahol Dorothea, ez az
igencsak szemrevaló - bár falusias - szépség serénykedik, hogy a legfinomabb fogásokkal örvendeztethesse meg a ház vendégeit (a betérők természetesen
nem abból kapnak, amiből az ördögök, hisz utóbbiaknak köztudottan oly étvágyuk van, hogy egy morzsát se hagynak az asztalon, így a számukra készített különleges étek mind elfogy). Dorothea keveset

A kalandról
Ez a modul 3-5 kezdő karakter (2. szint) számára
készült. Nyilvánvalóan kevesebb karakterrel óvatosabb játékot igényel, míg többen sokkal biztosabban
nekivághatnak. A modul sok mindent a mesélő belátására bíz, hisz segíteni, nem pedig korlátozni szeretné őt.
A kaland bemesélése többféleképpen megoldható. Egyrészt kézenfekvő lehet a legújabb feleség,
Dorothea apjának megbízásából érkezni. Az öreg
Walter Altbau, aki nem mellesleg egy neubronns-i
szőlősgazda, igencsak bánja már, hogy odaadta lánya kezét Erik Schwarzmüllernek. Nem tudja, miért
tette, ez volt élete legérthetetlenebb döntése: 30
ezüstért eladta egyetlen gyermekét. Azóta teljesen
belebetegedett a dologba, így hát segítséget kér,
hogy hozzák el hozzá Dorotheát, mielőtt meghalna,
hadd esedezzen bocsánatáért.
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beszél, s csak akkor, ha kérdezik. Sorsára vonatkozó kérdésekre, rezzenéstelen, komoly arccal bizonygatja, hogy jól van, jól bánik vele a férje. A szerencsés szemlélő észreveheti (Közepes Megfigyelés),
hogy amikor beszél, lopva mindig az adott helyiség
egy polczán álló keljfeljancsira pillant. A keljfeljancsi mindig abban a helyiségben van, ahol Dorothea,
mindig egy adott polczon, más tárgyak mellett,
mintha mindig is ott lett volna (pedig csak akkor kerül oda, ha a lány is a teremben van). A keljfeljancsi
egy igen gonosz lény, akit a lány őrzésével bíztak
meg, ha rájönnek a titkára, vagy el akarják lopni a
lányt, akkor leugrik a polczról, megnő, s ide-oda dülöngélve azonnal támadásba kezd. Ha elpusztítják,
akkor Dorothea végre el meri mondani az igazat,
persze csak ha nincs ott a férje vagy az egyik legény.
A legények szállása is itt van, így gyakran járnak-kelnek a közös helyiségben. Karl vékonydongájú legény, nagy tányérszemeivel igencsak zavaróan tudja fixírozni az embernek fiát, ugyanakkor
belé szorult a legkevesebb komiszság, talán még jóérzés is akad benne. Friedrich tömzsi, haja koromfekete, olykor elővillanó kaján vigyora némiképp irritáló, de egyben kapzsi is, így némi pénzért cserébe
akár még informáczió is szerezhető tőle. Josefnek a
legénytoll sem pelyhedzik állán, s vállukig is alig ér
társainak, de ő a legsunyibb, legravaszabb hármuk
közül. Mestere parancséra az ártatlan informátort
játszva ügyködik a játékos karakterek szétválasztásán, s előszeretettel küldi őket a Holt Sziklájához
valami ürüggyel (jóformán egész napos túra a hegyek közt). Így ha valaki ott is marad, azt könnyen
elcsalhatják a malomba, hogy a vacsora alatt egyéb
módon is szórakoztassák az ördögöket (imádják a
bőrnyúzás muzsikáját), ha senki nem maradna, akkor is a fáradtan visszatérőket már felkészülve fogadhatják az ördögökkel együtt.

rek és effélék kipurgálásában, így hát mikor meghallotta a Brunwaldot kísértő fenevad hírét, azonnal
ide sietett, hogy segítsen. Alapesetben estig kint
kóriczál az erdőben, így sötétedés után vetődik be a
fogadóba. Visszatérve mindenképp érdeklődik
Schwarzmüllernél, hogy hol van Jens és
Prudenczia, a két szerelmes, akikkel előző nap érkezett. A fogadós sajnálkozva közli, hogy továbbálltak, sietős volt az útjuk, s még a szamarukat is eladták neki, azért van még mindig az istállóban.
Eriknek és Dorotheának egy kisebb lakosztálya
van, melynek ajtaját zárva tartják (Közepes Zárnyitás). Két szoba van a lakosztályban, külön férjnek
és feleségnek. Előbbiben, egy nagy fémveretes ládában őriztetnek a megboldogult vendégek értékei.
Giuseppe Mancini: Lövész 2+1; VO 14 (Kaczagány,
Ügy); Tám +5 mordály 2d6+ vagy +3 kard 1d6+1;
+3/+1/+1; Virtus 13; erszény 40 ezüst, rózsafüzér,
szenteltvíz, kisebb holmik.
Hp:
12
c.) A pincze első ránézésre igencsak szűkös, hisz
amúgy se nagy területét telerakták sörös- és boroshordókkal. Mindemellett felakasztva húsok, s egyéb
hűteni való finomságok találhatók.
A pincze falában van egy rejtekajtó, mely az egyik
kő benyomásával nyitható. Ez egy lépcsőt tár fel,
mely egy katakombába vezet. Itt alszanak – nem túl
nyugodt álmot – Eric Schwarzmüller volt feleségei.
Ha nagyobb zajt csapnak, vagy ne adj Isten, háborgatják holttetemeik, akkor felkelnek holtaikból, s
szörnyű vérengzésbe kezdenek!
Csontváz (10): Szint 1; VO 13; Tám +2 karom 1d4;
+2/+0/+0; Virtus 2.
d.) Az istállóban egy öszvér és egy ló áll. Utóbbi
Mancini tulajdona, az előbbi pedig a megboldogult
szerelmeseké volt. Egyébként az igen harapós jószág
a Répa névre hallgat. A legények, de még
Schwarzmüller sem mer a közelébe menni, mert
azonnal támad: okos egy állat, megérzi, kik bántották gazdáit.

Erik Schwarzmüller: Deák 3+1; VO 13 (bőrzeke,
Ügy); Tám +3 tőr 1d4+1 vagy +3 muskéta 1d10+;
Specz Alkímia, Méregkeverés; +2/+2/+4; Virtus 4;
erszény 30 ezüsttel, szemüveg, borostyán, rózsafüzér, tömjén és szenteltvíz, kén.
Varázslatok: Az Erény Köpönyege, Dr. Mabuse
Mesmerikus Delejezése, Ördög a részletekben, Dr.
Faustus Izzó Vetése.
Hp:
13

3. A malom. Mondatik, hogy a malom az a Gonosz
fészke. Nos, ha ez csupán babona is, akad igen sok
eset, mikor biz’ igaz. Eric Schwarzmüller és legényei
itt űzik sötét praktikáik, s az ördögöket az épületben
vendégelik meg, a malom emeletén.
A csontlisztet újhold előtti éjszakán készítik.
Amennyiben valaki megzavarná őket, akkor
Schwarzmüller mester először diplomatikusan próbálja bizonygatni, hogy mindössze a készletek váratlan elfogyása miatt, s a vendégek érdekében van
szükség az őrlésre, aztán ha ez nem hat vagy különösen jó pozíczióban érezvén magukat, akár az erőszaktól sem riad vissza legényeivel. Amennyiben
azonban nem zavarják meg őket, akkor a lisztet átviszik a fogadóba, ahol Dorothea meggyúrja, majd
megsüti az Ördögkenyeret. Nem is csoda, hogy másnapra a leány igencsak kimerült lesz, szeme karikás, arcza padig sápadt.
A malom padlásán található Eric mester titokzatos szobája, ahol a Mágia Fekete Könyvét őrzi (a már

Karl, Friedrich és Josef: Deák 1, VO 11 (vastag
posztóruha); Tám +1 husáng 1d6, Josefnél bicska
1d4; +0/+0/+2; Virtus 6; összesen 66 réz.
Varázslatok [egy-egy]: Ördögi Harsona, Tádé megkeserült vacsorája, Lidérczfény
Hp:
2
4
3
Keljfeljancsi: Szint 3+1; VO 16; Tám +4 lefejelés
1d6+1; Specz tűzérzékeny; +2/+4/+2; Virtus 3.
Tűzérzékeny: -2 mentődobás, +2 Hp/koczka
Hp:
14
b.) Az emelet is csinosan van elrendezve, kis kétágyas szobácskák várnak a vendégekre. Az egyiket
már kiadták, itt szállt meg egymaga Giuseppe
Mancini. Ő állítása szerint egy szörnyvadász, aki
igen nagy tapasztalattal rendelkezik a farkasembe-
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betanult varázslatok mellett 1d4+1 szintnyi véletlenszerűen meghatározott varázslattal). Emellett laboratórium, s mindenféle komponensek találhatók
itt, melyeket a különböző praktikáihoz használ.
Újholdkor megjelenik a malomban Thadeus, a jó
kedélyű, s igencsak körmönfont ördög és czimborái,
hogy lakmározzanak. Eme ördögi czimborák hajdani emberek, kik a pokol bugyraiban teljesen alávetették magukat a Gonosz erőinek, nem patás a lábuk, s szarvuk sincs, ám igyekszenek magukat úgy
maszkírozni, mint egy igazi suviczkos képű ördög –
viszont a lelkük talán még egy igazi ördögénél is feketébb.
Ha a karakterek nem lépnek fel támadólag az ördögi kompániával szemben, akkor mindenképpen
meginvitálják őket a vacsorára, s Thadeus még kihagyhatatlannak tűnő ajánlatokkal is megkörnyékezi őket.

Ördögczimbora (4): Szint 2+1; VO 13; Tám +3 vasvilla 1d8+1; Specz immunis a tűzre; +4/+2/+2; Virtus 5.
Hp:
17
17
7
4. A farkas odúja. Ebben a szűk kis barlangban
húzza meg magát Berthold. Két főbb ösvény vezet
ide, a keresztfától jövő igencsak nehéz terep, ráadásul a sziklás talajon a nyomok sem igen látszanak
meg (Nehéz Nyomolvasás), míg a fogadótól vezető
vadcsapás jobban követhető. Erre ráadásul
Berthold gyakrabban jár, mivel ideje nagy részében
a fogadó és a malom körül settenkedik.
A barlang mellett nő egy ritka virágfajta, melynek
szirmait elrágva Berthold időlegesen visszanyeri
emberi alakját. Ez esetben teljesen puczér lesz, de
igencsak közlékeny, ami a fogadót és annak gazdáját illeti. Mivel maga is tanítvány volt, így ismeri az
ördögökkel való czimboraság minden részletét, az
Ördögkenyér elkészítésének módját. Sőt, azt is elárulhatja, miként lehet méreggé tenni az Ördögkenyeret az ördögök számára: Gyúráskor szenteltvízzel kell öntözni (Közepes Kitartás, 1d6 Hp/1d6 Hp).

Thadeus, az ördög: Szint 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla 1d8+1; Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2, Virtus 3; erszény 3 arannyal, Az Ördög szerelmesei
czímű ponyvakiadvány, egy előkelő hölgy miniatűr
portréja
Hp:
17

A Gasthaus Brunwald és környéke
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Jogi Függelék
This issue of Kazamata is done under version 1.0a of the Open Game License, below, by permission of Wizards
of the Coast, Inc.
Notice of Open Game Content: This product contains Open Game Content, as defined in the Open Game
License, below. Open Game Content may only be Used under and in terms of the Open Game License.
Designation of Open Game Content: All text contained in the product prior to this appendix is hereby
designated as Open Game Content, subject to the Product Identity designation below.
Designation of Product Identity: The following items are hereby designated as Product Identity as provided in
section 1(e) of the Open Game License: Articles originally written by Christian Sturke and translated by BoldogBernád István, and all maps and illustrations.
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc
("Wizards"). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open
Game Content; (b)"Derivative Material" means copyrighted material including derivative works and translations
(including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade,
improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or
adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or
otherwise distribute; (d)"Open Game Content" means the game mechanic and includes the methods, procedures,
processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement
over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and
means any work covered by this License, including translations and derivative works under copyright law, but
specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means product and product line names, logos and
identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic
elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses,
concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and descriptions
of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places,
locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or
graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the
owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means
the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or
the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using"
means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open
Game Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open
Game Content may only be Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open
Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described by
the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using
this License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this
License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a
perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open
Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game
Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to
grant the rights conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include
the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing,
and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of
any original Open Game Content you Distribute.
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7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to
compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element
of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any
Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest
in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work
that you are distributing are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You
may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally
distributed under any version of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content
You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of
any Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect
to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You
may not Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail
to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the
termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed
only to the extent necessary to make it enforceable.
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