
1. Fejezet: Kövesd a harangot

A nornirok a kiválasztottakat álmukban környékezik meg és az Antisson keresztül rántják át az
időn kívüli térbe. Más ez, mint a Kígyóval való utazás, sokkal ősibb és sokkal kezdetlegesebb.
Nem gondolnak azzal, hogy az utazás kényelmes vagy kellemes legyen a számukra, csakhogy
éljék túl és történjen meg az áthaladás.

Először tehát egy álomút során pillantják meg egymást, ahogyan egy fénypont felé haladnak
közösen a Bíbor Földek pusztája felett. Közben ugyan lesnek rájuk lentről antiss-démonok, de
érződik, hogy védve vannak tőlük és mintha egy csőben úsznának a céljuk felé, amely egy
világítótoronyként áll a távolban.

A fényt elérve minden érzéküket elveszítik, de csak mert kiérnek az Álomsíkról. Lassan,
egyenként térnek vissza, tapintás, szaglás, hallás, látás. Egy romos, szürke városba érkeztek, ahol
mintha megzavarodott koldusok élnének csak. Ez a Fátyol mögötti világ, a holtak földje. Egy ideig
követhetnek egy agilisabbnak tetsző csuklyás alakot, aki Morgena hírnöke, de vagy fortéllyal vagy
erőszakkal lerázza őket magáról, mert nem őket keresi.

A távolban harang kondul, de mintha csak ők hallanák meg. A hangot követve a romokon
keresztül immáron együtt lehetnek, beszélhetnek egymással, mire eljutnak egy repkényes
toronyhoz,  amiben egy túlvilági  mechanika zúgatja  a  harangot.  Ha felérnek oda,  akkor  a  torony
átlényegül és az ajtaján, amin beléptek egy sötét, nyálkás, kátrányszerű anyag fal található.
Végtelenségig maradhatnak itt (tényleg), de egy idő után át kell lépniük rajta.

A halál és a születés nagyon hasonló, mindkettő átalakulás, a létezés egy újabb fejezetébe vezet.
Egy crantai kóborlókkal teli csarnokban ébrednek, mintha hetek-hónapok óta feküdnének ott
poros ruhában, de egészségesen. Vaksötét van, a sziklasír bejárata kövekkel van eltorlaszolva, de
elmozdíthatóak némi próbálkozással. Hogyha nem zaklatják a kóborlókat nem támadnak rájuk,
de figyelmes szemlélő észreveheti, hogy ébren vannak és minden mozdulatukat figyelik.

A köveken túl az Enoszugaj partvonalának egyetlen crantai településének romjainál találják
magukat. Itt is van egy ősi harangtorony, ami azonban már nem ép, de hangot adhat. Az egykori
település az egyetlen előretolt helyőrség volt, aminek határában egy obeliszk áll, amire egy ősi
eskü  szövege  áll  bevésve  arról,  hogy  az  emberek  megfogadják,  hogy  nem  hatolnak  be  a  sziget
mélyébe soha. A kikötőben azonban messziről látszik, hogy egy hajószerűség horgonyoz.

Egy élőhalott cet testéből alkotott ryeki hajó, ami Filena járműve volt ide a szigetre. Miután partra
lépett önvédelemre állította be, így amikor valaki közeledik felé, akkor csont és bőr hártya borul
féltőn a fedélzetre, a lény pedig védekezik veszettül. Értékei megegyeznek a bestiáriumi
példányokkal, csak hát élőhalott.

A fedélzetre lépve megtalálhatják Filena kutatásainak nyomait és naplójában indokait, amik a
szigetre hozták. Némi emberi táplálkozásra alkalmas ételt is találnak a farcsontba faragott
kabinban, itt kipihenhetik az utazás fáradalmait végre és eltervezhetik, hogy hogyan is vágjanak
neki a küldetésnek. Persze az is lehetséges, hogy csak úgy beveszik magukat a rengetegbe és
találomra elindulnak valamerre. Végeredményben ugyanarra juthatnak el és ugyanazok a dolgok
állhatják útjukat.

A fontos, hogy a lény halálával Filena idejekorán felfedezi őket és felfogja a veszélyüket, ezért
kiolvasva a sorsukat megidéz olyan ellenségeket nekik a múltból és jövőből, akik hite szerint
könnyedén végezhetnek velük (ld. hátrányaikat). Ezzel ő letudta ezt a dolgot és továbbhalad.



2. Fejezet: A sötétség szívébe

A sűrűben elsősorban a vidék gazdag flórájával és faunájával találkozhatnak. Nincsenek ösvények,
járt utak, mintha csak övék lennének az első lépések ezen a földön. Pont ezért az értő szemek számára
a lány nyomai napnál világosabbak lehetnek. Négy esemény lehetséges útjuk során az erdőségekben:

- a  nem  messze  partot  ért  ryeki  sereg  felderítői  nyomulhatnak  az  erdőben  kis  csapatban  és  a
lány nyomait keresik, az ő révükön elkeveredhetnek a démonlovag táborába

- a sűrűben nyomolvasók rátalálhatnak a lány előző esti táborhelyére (egy fa tetején) és annak
környékén több, hetedkorból származó apróbb jelre (pl. predoci bor, rododo jegy) amiből
következtethetnek arra, hogy nem egyedül vannak itt a saját korukból

- a  sűrűből  őket  is  figyeli  egy fiatal  csapat  a  sziget  másik felén őshonos Haga törzsből,  de  ha
észreveszik őket elszelelnek, nem állnak le harcolni, nyomaik nem is követhetőek

- káoszlény falka támadja meg őket a rengetegben mikor egy rókalyukakhoz hasonló üregekkel
feli dombhoz érnek, számban fölényben vannak, de harcértékeik alacsonyak, opcionálisan
használhatod rájuk a Horda szabályt.

Horda Szabály: hasonlóan, mint a megszokott harcrendszerben folyik a küzdelem, de az ellenség
harcértékeit nagyban befolyásolják a számuk. Például ezek a káoszlények legyenek óriás pók-
mókusok, melyek alapvetően meglepetésből és alulról-felülről ugorva esve falkataktikában
támadnak az óvatlan állatokra és emberekre. Számuk 60, ami szerint az óriás pók (bestis)
harcértékeinek a háromszorosával kell számolni és egy körben hat érdemleges támadást tudnak
megkísérelni. Harcolva velük találat esetén a harci kedvük csökken Fp helyett (ez a számuk
kétszerese lesz, tehát 120), míg túlütés esetén a darabszámuk, ami kihat a lehetséges támadásaikra
is (10 egyednél kevesebb esetén, már csak aprítás van hordázás helyett).

Az út további részében szabadon haladhatnak gyönyörködve a különleges természeti
képződményekben és a hely aurájában, ami ugyan mintha alapvetően gonosz és ellenséges lenne a
káoszlények jelenlétén felül, de fenséges és hatalmas is egyben. Hasonlítsd a szigetet egy gyönyörű
boszorkányhoz, aki gonosz dolgokra képes … de azt akarod, hogy megtegye őket. Földrajzi,
természettani értelemben persze.

A hegy lábát elérve már egy félig természetes, félig mesterséges lépcsőbarlangon keresztül
haladhatnak, ami már nornir maradvány. Építészettel megállapítható, hogy túlságosan bíztak a
természeti anyagokban és jobban hagyatkoztak rájuk, kevésbé a statikára, mint a törpék és az ilyen
építményeik pár száz éven belül elpusztulnak maguktól, de magukkal rontva a felettük álló hegyet is.

A hegyre felérve elérik a hóhatárt és a lépcső felső tövében a lány ruhájának egy cafatja maradt egy
sziklában, nyomai valamennyire láthatóak a hóban, de vihar közeleg. A rájuk leselkedő ellenség pedig
pont a vihar érkeztét választotta ki arra, hogy lecsapjon. Felkészültek, övék a meglepetés ereje és
létszámfölényben is vannak. Összeszokottabbak is könnyek lehetnek a kalandozókhoz képest.

Rövid  és  hosszú  távon  is  legyőznék  a  karaktereket.  Azonban  arra  nem  számíthattak,  hogy
elmérgesedik a vihar és kisebb hegyomlás is előfordulhat. De lehet, hogy a harc hevében te magad
osztod meg a csapattal azokat az információkat, amiket kihasználva elmenekülhetnek az ellenség elől.
A jó megoldás ebben az esetben egy lavina elindítása, ami a küzdőket lesodorja a peremről a mélybe,
élőket és holtakat egyaránt.

Filmes hatásként (és mert magasról zuhannak) a levegőben is folytatódhatnak a kisebb párviadalok
zuhanó jégtömbökön még másfél körig, aki állja a sarat, de végül minden eszméletlenül süllyed el a
hóban, jégben és jeges hegyi folyamok vízében. Az utolsó aki elesik még hall egy gongot a távolból.



3. Fejezet: A skorpió mérge

A szigetet kettéválasztó hegység túloldalán térnek magukhoz a Haga törzs falujában. Ez egy meleg
vizű forrásokkal teli krátervölgyben fekvő félelf település. A helyiek emlékezete nem nyúlik messzire,
de legendáikban őrzik az elf sárkányszövetséget és a crantai kort egyaránt, kyrekről soha nem
hallottak még. A szigeten több ilyen elszigetelt, rejtett törzs él, akik egy-egy helyi állatszellemet
tisztelnek. A Haga törzs a skorpiót tartja nagy tiszteletben.

A kalandozók után kémkedő fiatalok találtak rájuk és  hozták őket  ide a  férfiak segítségével,  hogy a
törzs gyógyító sámánja a skorpió szent mérgével visszahozza őket az életbe. Ennek azonban van egy
olyan kellemetlen mellékhatása, hogy a méreg bár életet ad, a vörös hold fogytával vissza is veszi azt.
Egyedül a sámán képes beszélni a szellem nyelvén velük, de kis gyakorlással elsajátíthatják a helyiek
egyszerű szavait. Némi pihenés és erőgyűjtés után a falusiak segítségével be tudják tájolni magukat,
mivel azok látták messziről  Filena apjának a tornyát, de a Skorpió szellem megtiltotta nekik, hogy a
közelébe menjenek. Csak a sziklatetőre tudják visszavezetni őket, onnan maguknak kell boldogulniuk.
Beszélik a szigeten egymás között a sámánok szellemnyelven, hogy egy sereg több kisebb falut
elpusztított már a hegy túloldalán.

A sziklatetőre visszaérve megpillanthatják a tornyot maguk is. Könnyen elérhetik a tövét és
behatolhatnak. Odabent a shadd halála okán a torony önállósodott a rengeteg mágikus hatástól kívül
és  belül,  elsősorban  azért,  hogy  fogságba  ejtse  a  gyilkos  mortort,  de  Filenát  és  a  kalandozókat  is.  A
termek és folyosók mintha önálló életet élve vándorolnak és mozognak, sohasem mutatva a kijárat
felé. A csarnokokban Filena és az általa megidézett csapat bolyong, a mortortól külön és már a ryeki
sereg egy kisebb egysége is bent rekedt, akik tudják, hogy hamarosan ostrom alá veszik a tornyot és a
földig rombolják kívülről. A játékosokon múlik, hogy hogyan intézik el, hogy Filena ne folytathassa
apja kutatását: megölik, megállítják ameddig a ryeki sereg betör vagy maguk próbálnak a torony
szívéig jutni és elpusztítani az élő falakat belülről.

Syd serege valóban nem képes kívülről kárt tenni a toronyban, de ő maga egy újabb csapattal behatol,
hogy maga találja meg a „szívet”. Azt egy erős villámcsapda rácsa védi, ahová a torony utolsó
védekezésként mindenkit egy helyre ömleszt aki még él és a toronyban elesetteket a sötét mágiájával
torz életre kelti kátrányból fogant élőhalottként, remélve, hogy valaki majd elpusztítja azt, aki le akarja
rombolni őt.

A kérdés, hogy képesek e időben szót érteni a másik felekkel, érvelni vagy éppen harcban fölébük
keveredni. Ha sikerül a szívet elpusztítani, akkor a torony körül álló jégburok megolvad és áradatként
mossa el a sötét erőket a hegyről a mélybe, ahol a nornir börtön tojásai repedeznek tovább lassanként.
Ha időben kiérnek a karakterek, akkor egy közeli lankásról láthatják, amint a torony maradéka
elemészti magát a felszabaduló mágikus energiákban.

A végjátéktól függően üldözi őket a megmaradt sereg vagy Filena és a karakterek ellenségei. Ha ez
nem lenne elég, akkor némi menekülés után érezhetik a gyengeséget magukban, ahogy a skorpió
áldása hatni kezd és egyre furcsább látomásaik lesznek alakváltó nyestekről, távoli harangzúgásról
egy  üres  toronyban  és  a  skorpió  totemoszlopáról.  A  nornirokkal  nem  fogják  tudni  sehogy  sem
felvenni a kapcsolatot.

Akár meghalnak, akár életben maradnak a Haga törzs menedéken nyújt majd nekik és elvégeznek egy
szertartást a Vörös hold elfogytakor, és a karakterek ennek során transzállapotba kerülnek, akiket
aztán temetésekhez használt csónakokban leengednek a folyón és mielőtt elérik a tengert láthatják,
amint a sírból kikelt kóborlók vörös lunír kardjukkal tisztelegnek nekik.


