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Öröklény
Orkán erélyű szél süvített végig a sivár hágón, hogy a hatalmas völgy, csipkés hegyei közé törjön, s ahogy
belecsapódott a szemközti orom kihalt oldalába megremegett a rátelepedett hótakaró.
- hmm... Zúg. Morajlik. Az egész hegy remeg, és vele együtt remeg a testem. Régóta már a hegynek csak a hidege
remegett az ereimben. Egyre jobban dübörög a világ körülöttem. ideje indulni!
Egy éles pattanás, az egész völgy tompán dobban, ahogy egy kiálló hegyoldal leszakad, s a völgy mélyére zuhan.
Nyúlánk, szürke alak lép elő a letört hegy helyén lévő üregből. Meg sem borzong a csontig hatoló fagyos
hóviharban.
- Mi ez a vidék? Hol vannak a folyók és mezők, amire ledőltem pihenni...
Az égi ragyogás szerencsére megvan, még ha oly halvány is. hátha most elérem... Visszalépdelt a barlangba,
majd nagy nekifutással levetette magát a sziklás völgybe. Maréknyi szór tűnt el az égi fény a hegyek ormai mögött,
mire kiért a völgyből. Esténként hatalmas szemeiben tükröződött a ragyogás ezernyi szikrája a sötét vászonról, s
még néhány tucatszor álltak össze az égi fénnyé, mire kiért a hegyek lábainál elterülő síkságra.
A végtelen mezőket járta, az égi ragyogás vándorútját követve, míg lehullott a hó, hogy beterítse a végtelenséget,
addig, míg az olvadást hozó langyos ragyogás ezernyi színbe borította a pusztákat, s e vidék kezdett hasonlítani a
vágyott rétre. Úgy érezte elérte a ragyogást, hisz mindenütt szikrázott, lángoló erővel világított az égből. De jött
az első este és elkezdett ereszkedni a dombok mögé. Így hát követte tovább. Tudta, hogy már nem lehet messze,
hisz oly közel érezte a tüzét, ám még néhányszor szétfolyt a láthatáron, mikor egy csordányi lényt talált, akik
szintén a ragyogás irányába utaztak. Ezek a rovarszerű, nyüzsgő lények, furcsamód mindent elpusztítottak, ami az
útjukba került, hogy utána undorító bolyukba építsék. Követte s figyelte őket, míg a ragyogás rideg égi mása,
elfogyott s megtelt újra a sötétségben.
Figyelte s tanulta a vonuló szörnyözön szokásait, de nem tudta megérteni, hogy miért szedik darabokra testvéreik
húsát, csontját, hogy múlékony, silány formába öntsék. Nem értette miért teszik tönkre a világot ahelyett, hogy
tökéletesítenék. Közelebbről kellett megvizsgálnia e fajt, köztük kell élnie, s úgy ahogy ők, hátha úgy megérti az
értelmét.
Mikor az égi fény nem volt követhető, mert ismét szétszóródott a sötét vászonra, megpihent a boly, s bement a
vándorkaptárba, ahol mind hangosan üdvözölte. Lába elé és hozzá dobták ajándékképp mindazt, amit testvéreik
testéből gyúrtak. Neki is viszonoznia kellett, s úgy tett, ahogy tőlük látta, hátha így befogadják. Darabjaira tépte
egyikkőjüket majd a tőlük látott módszerességgel, szépen lefejtette a húst, a bőrt, a csontokról, aztán felfalta. Így
tett még néhányukkal, hisz látta, hogy megpróbálják kitépni a kezeiből; csatlakozni akarnak. Megpróbálta
különféle méretű és küllemű egyeddel. Morgott és ordított rájuk, ahogyan ők szoktak egymásra. De bármit is tett,
amit tőlük látott egyre ellenségesebbé váltak. Egyszer csak előlépett egy szokatlan bőrű alak, s olyan hangon
kezdett nyögdécselni, amit végre megértett, így feltette neki kérdéseit. Mik vagytok ti? Miért nem hagyjátok
öröklétnek a dolgokat?

De nem foglalkozott vele, csak kérlelte a szellemeket nyissák meg a földet, hogy nyelje el őt, mire egy hasadék
szakadt be alatta, amibe belezuhant, aztán bezáródott felette. Hosszan töprengett a sötétben mire megértette.
- Ezek a förtelmes szörnyek hibák a természetben, rettegnek az elmúlástól, mert alkalmatlanok ellene küzdeni
ezért felemésztenek és magukba építenek mindent, hogy fenntartsák hibás létüket úgy, hogy egyre nagyobb és
bonyolultabb kaptárat építenek. Puhányok és fejletlenek. Miután kiásta magát folytatta útját, hisz még nem érte el
az égi ragyogást.
Rengetegszer múlt és kelt fel a fény, de nem volt, hiába mert egyre erősebb és erősebb lett a tüze. Igen, biztos volt
benne, már nem kell sok és eléri. A táj körülötte egyre másabb lett. Dombokká gyűrődött a mezők pusztasága s
egyre több szikla emelkedett ki a tájból. néhány napig fák borultak fölé, és a fény az égből csak szűrten látszott.
Mikor kiért a rengetegből, látta a ragyogást lebukni egy hatalmas hegy, csúcsai mögött, és meglátott valami
aggasztóan mást. Az érthetetlen szörnynép egy újabb kaptárját, amit belevágtak az örök sziklák végébe, és úgy
folyt szét a hegyben végződő rónán mintha megolvadt volna a szikla.
Még egy próbát tesz ezekkel a lényekkel, gondolta. Mikor elérte a szikla kaptár tövét, egy igazán különös helyre
ért. Nem volt több egy nagyobb kertnél, de a virágok kavargó színei, és a lények zavartalan cirkálása tudatta vele,
megvan a rét, amit keresett, végre pihenhet. A helyből sugárzott a végtelen természet ereje. A szörnynép néhány
egyede heverészett a szent ligeten, s mikor közelebb ment, és közéjük ült, egyikük sem támadt rá. Nem érezte a
legutóbbiakból áramló félelmet és ostobaságot, sem a vágyat a világ tönkretételére, hát próbát tett velük. Elkezdte
felfalni egyiküket, ordított rájuk, de azok lelke továbbra sem zavarodott össze. Elfogadták, hogy köztük él, mint
ahogy a változatlan, örök világot is. Úgy érezte, hogy talán mégis van remény e fajban, hát nem irtja ki az összeset.
Végre megtalálta a ligetet, amin egybeolvadhat a végtelen nyugalommal.
Néha a szörnynép romlott Küküllei még eljöttek hozzá. Néhányukat elpusztította, hogy meggyógyítsa a lelküket,
a túlélés iránti fertőző vágytól. De időnként gyógyult lelkű szörnyek is jöttek, akiknek már nem kellett
megmutatnia az öröklét tanulságát, hiszen lelkük akárcsak az övé érezte, a minden öröklétét, amihez hozzátenni
nem lehet és nem is kell, mert minden része mindennek, mert a lét örök.

Helyszín:
A kaland színfala egy az Enysmoni végvárak közül; méghozzá a leg délibb, leg keletibb, leg félreesőbb.
A hegy mely körbefogja az országot keletről a Perderion, s ahol e hegység belefut a déli sztyeppékbe ott hozták
létre Rónavég városát, ami valójában félnapi járóföldre van Enysmon hivatalos határaitól. Ebből is látszik, hogy
Rónavég elsődleges feladata nem a
határ

védelme.

létrehozták

az

A
a

cél,

amiért

meglepetés

és

csapásmérés, ugyanis ha a nomád
hordáknak

sikerülne

betörni

a

végvárvonalak mögé, akkor az itt
állomásozó seregek elvághatják az
utánpótlást, és az ország szívéből
induló

seregekkel

két

tűz

közé

szoríthatják őket. Ám hogy ne ez a vár
legyen az elsődleges célpont elég
félreesőnek építették, hogy a nomádok ne tulajdonítsanak neki jelentőséget, valamint elég hatalmas lett, hogy a
fosztogató kedvet is elfojtsák. Egy kiemelkedő különbség még akad, Rónavég és a többi végvár között, méghozzá
a felépítése. Ugyanis míg a többi végvár nem több egyszerű sáncerődnél addig ez az erődítmény valódi
várrendszer, ami a hegyből nő ki. A Perderion déli meredek vége pedig ehhez tökéletesnek bizonyult, ám hogy
kellő szaktudással épüljön, törp mestereket hívattak, akik Viadomo felépítése, és az ott eltöltött hosszú évek után
nem sok lehetőséget kaptak az oroszlánszív erődben, saját haszonra szert tenni. Miután felmérték a hegyet, mely
elé Enysmon hercege az erődöt akarta építtetni, fizetség kép csak annyit kértek, hogy a hegy gyomrában
alapíthassanak egy kisebb várost, és az innen kibányászott kincsek őket illessék. Miután ebben megállapodtak,
Viadomo megmaradt 3 törp családja, és Tarinból több mint 100 törp települt át, s kezdte meg, szó szerint átfaragni
a hegyet, létrehozva egy belső és külső erődrendszert, olyant melyről a herceg nem is álmodott. Két évtized alatt
megépült a város és annak dupla erődvonala, no meg persze a nép körében, törp üregekként emlegetett, Mélyvára,
hatalmas hegy mélyi csarnokai.
Mindez 420 éve történt. Ez idő alatt Rónavég átélt több nomádjárást, belviszályokhoz vezető hatalmi harcokat,
egy az országtól való elszakadási kísérletet, s persze a dúlást, szinte sértetlenül. Tehát elmondható hogy beváltotta
a hozzá fűzött reményeket. Ez idő alatt a falakon kívüli mezőt szép lassan belakták az ide települő, földművesek
és kereskedők, egy afféle külső falut létrehozva, mely a dúlás során teljesen elpusztult, de a törpök lakta
Mélyvárának köszönhetően a nép túlélte, így a vész elmúltával ujjá épült az Előváros is. A falakon kívül elterülő
Előváros egy elég kusza építésű és elrendezésű település képét mutatja. A dúlásnak köszönhetően a legöregebb
épület, a nagysátornak nevezett többfunkciós közösségi tér, ami csupán 40 éves. Hatalmas köböl épült ovális, sátor
alakú fedett piarctér, mely egyszerre szolgál, a termények, termékek árucsere helyéül, és a mulatni, pihenni
vágyóknak kocsmaként. Ezen kívül idősebb épület még a több mint 200 éves őrtorony, aminek mára, csak romjai
maradtak. A falakon kívül főként jurtákban élnek az emberek, néhol találni csupán elszórva egy-egy kő lakóházat
illetve magtárat. Az itt élők többsége a környező szántóföldeket műveli, vagy terelgeti állatait. Ott ahol a félköríves
városfal a hegyekbe ér keleti szélénél, egy gyönyörű liget terül el, majd 100 láb szélesen. A liget melyet Arel egy

szent embere hozott létre, hemzseg az élettől. Apróbb és nagyobb vadak egyaránt élvezik egy forrásból eredő
jéghideg tó, táplálta fűzfák árnyékát, és a szelíd állatok közt gyermekek játszanak és a megnyugvást keresők,
pihennek a térd magas fűben. Bár könnyebb lenne itt vadászni, ám ha valaki ilyesféle ostobaságra vetemedne, az
számíthat a viharok istenének haragjára, jelentsen ez bármit is. A sok kellemes dolog mellett a szent ligetnek, van
egy kellemetlen állandó lakója, egy elpusztíthatatlan troll személyében, aki lassan 1 éve pihen viszonylag
zavartalanul a rét közepén lévő körkörben.
E szedett vetett sátorváros mögött húzódik az első félköríves fal, mely az Ostromoldának nevezett középső
városrész. E védőmű vonal, hivatott otthont adni mindazon üzemeknek és embereknek, akik az itt állomásozó
katonák igényeit szolgálják ki. Tehát itt vannak a műhelyek, kovácskohók, és a polgári élet. Mikor a várost
építették a hegyből lefaragott kövekből bőven fel tudták húzni a masszív 4 méteres falakat valamint, a mögötte
elterülő elsőd város, házait, templomait. A hegyben nagy mennyiségben fellelhető fekete gránitot mind itt
használták fel az építőmesterek akik Tarinból hozott stílusuk alapján alakítottak ki minden házat, persze az
emberekre méretezve, így Enysmon többi városától sokban különbözik Rónavég arculata. Ostromolda utcáit járva
kissé nyomasztó érzése támadhat az embernek, mivel a magasra épített lakóházak, és azok erősített falai, barlangi
járattok hatását kelti, a törp ízlésnek megfelelő szögletes tekervényes mintákkal borítva. E zsúfoltság nem csak a
Tariniak esztétikáját szolgálja, hanem széles falrendszert nyújt a belső vár számára, ahova így az ostromló seregek
csak a labirintusszerű utcákon át juthatnak.

E zsúfolt, sürgő utcákon át jutunk el a belső falig, minek mentén húzódó árokban folyik a hegyi patak, 5 láb
szélesen, és egyetlen kapuja egy hosszú egyhajós hősök és istenek csarnoka, ahol kétoldalt sorakoznak a panteon
istenei, és Pyarron legismertebb hőseinek szobrai. Itt kezdődik a belsőváros melyet Lakdának hívnak, de nevezik
szoborvárnak is, utalva arra, hogy az egész belső vár egy összefüggő szikla, amit csak 4 egymás fölött húzódó híd
köt össze a heggyel, melyből kifaragták. Itt található minden, ami a város irányításához szükséges, tehát a fallal
párhuzamosan, félkörívben húzódó, széles gyülekezőtér melyet mészkőből raktak le s Hagyományos Enysmoni
mintákkal díszítettek, ezt követi szintén félkörívben a katonai barakkok egyszerű téglalap alapú, robosztus

épületei, melyeket mára főként a tehetősebb polgárok, és a város vezetői laknak, tekintve hogy az itt állomásozó
sereget egyre kisebbre csökkentette a herceg a szükségtelenség miatt. Valamint a középső barakk ad helyet a város
leg előkelőbb fogadójának, a gránit táltosnak. A kilenc barakk, külső tartóoszlopként nő ki egy-egy áthidaló
boltívvel, a fölé magasodó ikertornyokból melyek csak 3 szinttel nyúlnak túl a barakkok 3 szintjén. Ezek a
helytartói székhely, azaz a tanácsháza, s a mellette emelkedő helytartói lakótorony, ennek alsó szintje a város
Dreina temploma, a valamikori kincstár, s legfölső szintjén került berendezésre, Kyel temploma. Ezeken a
templomokon kívül csak egy kiüresedett Uwel rendház van az Ostromolda közepén, melyet az újonnan
nomádoktól bejött béke vallás, rendezte be templomának. A dúlás óta az éléskamrát, és a kincstárat áthelyezték a
törpök lakta mélyvárosba, bár megkell említeni, hogy ez utóbbi kihasználtsága igazán csekély. A két vezértornyot
egy 20 négyzetlábnyi terasz köti össze egymással, ami az előkelőségek kedvelt pihenő, és találka helye, a rajta
berendezett park miatt. E két gazdagon díszített, széles kőoszlop mindig árnyékos hátából nyúlik ki, a két-két kőhíd
a hegy falába, melyek 4 előcsarnokba vezetnek, ahonnan be lehet jutni a törpök lakta Mélyvárába. A hegyben
hatalmas lakó kürtőket, csarnokokat s bányász utakat kialakított törpök többnyire zárva tartják Mélyvára 4 láb
magas tömör fém kapuit a város és a külvilág lakói előtt.

Háttér:
A kaland fő bonyodalmát egy új vallás adja, és annak tevékenysége. E vallás tagjai nem szeretik különösebben a
beskatulyázásokat, nevek által, így egyházuknak nincs külön neve, azonban magukat a körforgás híveinek nevezik.
A vallás nem Rónavégben alakult ki viszont, jelentős helyet foglal el az új hit fejlődésében, s a Jk-k valójában a
szekta egyházzá válási útjának egy mérföldkövét élik meg, illetve formálják, miközben saját céljaikat jönnek
teljesíteni.
A körforgás híveinek eszmerendszere az elmúlt 6 évben jelent meg és kezdte térhódítását. A Perderion, keleti
vonulatai közrefognak egy kisebb medencét, mely a Dukha törzs szállásterülete. 6 évvel ezelőtt érkezett hozzájuk
egy Skiss nevű sámán, aki nem a démonoktól kapta erejét, hanem egyenesen a mindenség körforgásának hatalmas
szellemétől, s az ő eszméjét hirdette, mely a természet logikáját képviseli. Mint ilyen teljesen elfogadható volt egy
a pusztákat járó természeti nép számára, így hát hamar befogadták és magukévá tették a körforgás szellemének
küldöttje hozta tanokat. A befogadást könnyítette az is, hogy sámánjaik azonnal megtalálták a kapcsolatot a
számukra új, ám ősi szelemmel. Miután tehát már nem volt akadálya az új hitnek, Skiss a hozzá tartozó életvitelt
és elveket is megtanította a törzsnek.
A hit tanításainak alapja a mindenség folytonos változása, mely megfigyelhető a természet rendjében, ahol a leölt
állatok maradványaiból táplálkozik a talaj s az abból sarjadó fű, ami táplálékul szolgál az állatoknak, akiket
felfalnak a ragadozók, így bezárva a kört, mely soha nem áll meg s vég nélkül folytatódik akár a saját farkába
harapó kígyó. E logika szerint tehát a világ öröktől fogva volt s lesz, melyben az ember, az állat, de még az istenek
is a mindenség folytonos változásától sodródó folyton átalakuló energiaadagok, s mint ilyen bármit tesz, teljesíti
a mindenség alakulásának folyamatait. A vallás nem különböztet meg egymástól élőt, élettelent, istent vagy
csillagot, hisz minden a valóság teste. Hitük szerint a Nagy szellem tehát nem egy különálló entitás, hanem maga
a valóság, ami mindenben ott van, hisz az egyetlen létező. Aki ezen elvek szerint él, annak nem számit többé a

túlélésért folytatott harc s megszabadul a haláltól való félelemtől. A hívek általában egy közösségben élnek ahol
mindenki felajánl mindent a köznek. Miután elérik a teljes lelki megtisztulást, többé nem érdekli őket a halál, s
ezután élet példájával hirdeti, hitük tanításait, hogy minél többen megtudják, az élet gyötrelmei s kötelezettségei
csak múlandó állapotok, s élvezni kell a világot, melyet értelmünk által a mindenség felfogni engedett. Egyik
alaptételük a következőképp fogalmazták meg: Egy a mindenben s minden az egyben, valamint jelképük a saját
farkába harapó kígyó. A vallás életigenlése gyakran dekadenciaként jelenik meg, mely fölöttébb vonzó volt
Enysmon fiataljai, és háborúban megkeseredett veteránjai számára. Miután megérkeztek az új hitet valló békés
nomádok Rónavégbe, futótűzként terjedt a polgárok között, s tömegesen tértek át. Ennek a híre persze elterjedt
Enysmon nemesi hazaiban is, s a különc nemes ifjak nem voltak restek elutazni, hogy beálljanak a folyton
mulatozó és végtelenül békés, szeretet vallásba. A körforgás hívőinek száma így hamar megnőtt, s Rónavég
helytartója hogy elkerülje az utcai zavargásokat odaadta nekik a több évtizede üresen álló Uwel rendházat, ahol a
hívők 2 évvel ezelőtt berendezhették második székhelyüket. Ez volt az utolsó csepp, a hitet és a hívőket rosszallók
számára, s megindult Rónavég elnéptelenedése, amit csak fokozott a Troll, 1 évvel ezelőtti megjelenése.

-

Nagyjából 10 éve, egy Shulurban tevékenykedő Sanquinator rendház,
felismerte, hogy toron nem alkalmas többé, a káosz atyját és annak
igazságát jelképezni, hiszen tökéletes ellentéte lett annak. Több ezer éve
megcsontosodott társadalmi, kulturális és igazgatási rend gátolja a
fejlődést, és a káosz, azaz a világ igazi rendjének terjedését. Ezért
kidolgozott egy tervet, mellyel visszaállíthatják és a lehető legjobban
szolgálhatják Tharr igazi hitét. Mivel a valóság egyetlen törvénye a
folytonos változás, így rájöttek, hogy a káosz terjesztéséhez annak atyját is
át kell formálni. Úgy gondolták, ha az istenek hatalmát a hit adja, akkor
ugyanaz át is formálhatja az istent. Hogy mindenkinek elfogadható legyen, a változás jegyében, átalakították Tharr
hitét, az alapokat megtartva, hogy a tiszta káosz vallását terjeszthessék. Létrehoztak egy természet, és örök
körforgás törvényeit éltető eszmerendszert, tekintve hogy a természetben minden a széthullás felé törekszik, és
mivel a természet körforgásában végül minden egyesül, így a mindenség egységét hirdetik. Ez egy szeretet
vallásként jelent meg, mikor 6 évvel ezelőtt a nomádok között elterjesztette Skiss a Sanquinator rend kígyóérseke,
s ebbe a szeretetvallásba tökéletesen belefért a káosz dekadenciája. A Dukha törzs szállás területén építették fel
első templomukat, ahol a nomádok sámánjai felvették a kapcsolatot a mindenség körforgásának szellemével, azaz
Tharral. Tekintve hogy a nomád sámánok erejüket a démonokkal való kapcsolatból nyerik, könnyen rátaláltak
Tharra aki maga is egy démon.
Majd mikor Rónavégbe beszivárgott az új hit és megkapták, a volt Uwel rendházat, átalakították a körforgás
második templomává, s egy vérkapuval összekötötték az előző templommal, ám hogy az ehhez szükséges
véráldozatokat fenn tudják tartani, a körforgás jegyében, kannibalizmusra szoktatták az itt élő híveket, így vált
teljesen önfenntartóvá a templom a folytonos térítéseknek köszönhetően.
A szekta célja, az hogy megdöntse az egész Pyarroni államközösséget az új hittel. Az alkalmasabb híveket
szétküldik tehát téríteni.

Másfél éve a Pyarroni inkvizíció küldött 2 Uwel lovagot hogy derítsék ki mi ez az új vallás, ám a szekta sikeresen
áttérítette őket, s most készülnek majd térítőútra a szent városba.
Tehát a város elnéptelenedése nagyjából 2 éve kezdődött el, mikor a Körforgás hívői megvetették a lábukat. Sokan
elköltöztek és sokan beálltak a hívők közé. Iparágak szűntek meg, jó néhány mesterember elköltözésével. A város
védelmének erőssége megingott, hiszen a katonák vagy egy elköltöztek vagy megtértek, s a hívők közül senki sem
hajlandó harcolni.
Itt kerülnek a játékosok a képbe.

Bemesélés:
A város helytartója, Atol al Vorn hirdetést adott fel Enysmonban melyet, unoka öccse terjeszt. Ezzel kívánta
pótolni Rónavég védelmét, ám az unokaöcs Dulva al Vorn, lassan egy éve várja a jelentkezőket, de nagyon kevesen
jelentkeztek, eddig összesen 10-en, úgyhogy a fizetség egyre csak emelkedik. Az ok, amiért ilyen kevesen
jelentkeznek a busás fizetség ellenére is, a Rónavégből elvándorolt, polgárok, s az általuk terjesztett hírek, mely
babonás ellenszenvet alakított ki Rónavéggel szemben.
A toborzás sikertelensége után Dulva, úgy döntött, hogy bejárja a pajzs államokat. Első útja Syburri rokonaihoz
vezetett, ahol átvészelvén a szakadár Gilron szekta mesterkedéseit, felfigyelt a hősökre, akik felszámolták a tévútra
tért papságot. (Ez az Előző Hősök napja modulja.) Ezek lesznek hőseink, akiket felfogad Dulva, fejenként havi 2
aranyat kínálva nekik s teljes ellátást. Ha ez nem lenne elég, hogy egy, helyi nemes is felfogadta őket, hogy derítsék
ki hová lett egyetlen fia, akiről az utolsó hír az, hogy Rónavégbe megy mulatozni. Tetszés szerint ez alakulhat úgy
is, hogy a Syburri nemes, Dorr vim Eayla figyel fel rájuk miután felszámolták a szakadár Gilron szektát, és ajánl
nekik 20 aranyat, vagy amennyiért elvállalják, és ő hívja fel a figyelmüket a hirdetésre, melyben távoli rokona
pont ebbe a városba keres őrüket, s őt Enysmon várában találják.

Ezen kívül Enysmonban elterjedt a híre, hogy az őrségért járó fizetségért nem kell tenni semmit, tekintve hogy az
egyetlen fenyegetést jelentő törzs felhagyott a harccal és körforgás hívő lett.
A fiú, akit keresniük kell Tarra vim Eayla. Jelenleg oly módon elmélyült hívő lett, hogy egy azon igazhitűek közül,
akik nem járnak ki már soha a templomból, azaz szó szerint táplálják az új hívőket.
A másik opció a bemesélésükre, a Pyarroni inkvizíció. Ha olyan a csapat, hogy közük lehet, az inkvizícióhoz akkor
csak egyszerűen elküldik, vagy felfogadják őket. Másfél évvel ezelőtt küldtek 2 Uwel lovagot, akik prominens

tagjai lettek a szektának. Mikor hőseink a városba érnek a két lovag még a városban van, ám nemsokára indulnak
térítő útjukra Új-Pyarronba.

Események láncolata:
Miután meg kapták a feladatot, történjék ez bárhogy, megérkeznek a városba, ahol megszemlélhetik
Rónavéget, az elővárost, az ostromoldát, ás a lakdát, ahol a városőrök barakkjában elfoglalhatják a szállásukat,
majd az este folyamán, a helytartó előtt jelenésük van, ahol megkapják a város tabardját, és jelvényét, másik 5
zsoldossal együtt, akik velük jöttek Enysmonból. A helytartó tisztában van azzal, hogy nem sok támadásra lehet
számítani, ám a legfőbb elvárása az, hogy az utcán rendet tartsanak, és nem akar hallani semmi bonyodalomról.
Ezután megkezdik, az őrséget, minek során megismerik a várost. 1-2 nap „járőrözés” alatt, fel kell vonultatni a
városban jelenlévő háttéreseményeket. Szembesülnek vele, hogy sok polgár elhagyta a várost, és mindenütt ott
vannak a szekta tagjai, a jellegzetes hófehér tunikában. A polgárok jó része ellenszenvezik velük. Eleinte, a
körforgáshívőkből annyit látnak, hogy mindenütt segédkeznek, amit csak tudnak, és hogy mindenfelé mulatoznak
és osztják, főként egymásnak a filozófiai tanításokat. Tőlük lesz sürgő és élettel teli a város. Láthatják amint a
troll körül körben ülnek és énekelnek. Találkozhatnak a külváros népével, akik mióta csökkent a karhatalom, és
megjelent az új vallás, békés munkával töltött életet folytatnak, persze ők nem olyan tisztahitűek, mint a
fehérruhások. Illetve szembesülhetnek Ottku, a Della pap egyszemélyes háborújával, melyet a szektások ellen
folytat, többnyire elég gyerekesen, és értelmetlen szadizmussal, gyötri az általa gyűlölt hívőket. Ez megjelenhet
úgy, hogy felrúgja egyiküket s elszalad, vagy parazsat illetve az ágytálja tartalmát önti a fejükre. Ha megkérdik,
tőle miért teszi, nem igazán kapnak értelmes választ, túl sokszor folyamodik Della véréhez. Egyébként vele több
helyen is találkozhatnak, ugyanis mióta sokak elhagyták a várost, beállt azok helyére, fölvéve és eljátszva
személyiségüket is. Ha körülnéznek a külső városban, találkozhatnak Ondokkal, aki nem más, mint egy bandita,
aki élősködik a jámborrá vált lakosokon, kereskedőnek kiadva magát. Főként a nagysátorban lézeng és szórakozik.
Az eddigi 10 városőr elkerüli hisz, 12 fős harcedzett bandájával, komoly erőt képvisel, s fölöttébb erőszakosak.
Amint a játékosok megjelennek a nagysátorban, Ondok a nyájas, bunkó stílusával elkezdi őket kóstolgatni, hogy
megmutassa ki a kakas a szemétdombon. Ha a Jk-k leverik őket, akkor bosszút fogadnak és valamelyik este
belopóznak a belsővárosba, hogy elkapják és a lovakhoz kötve kihurcolják őket.
Tehát folyik az őrség megszervezése, és az esetleges nyomozás. Mind e közben a körforgás hívei elkezdik a
térítésüket.
Hittételek-, azaz a térítés:
Már az elejétől kezdve nagyon kedvesek velük, és segítőkészek. Mint mindenkit hívnak, a mulatozásokra, reggel
mikor fölkelnek már kitakarították a szállásukat, és megfőztek nekik. Egyre inkább beszivárognak az életükbe
szép folyamatosan.
-

Öröklét: Próbálják megismertetni velük az életvitelüket, melyet igazán vonzónak mutatnak. Ez az első pár napban
történik. Mindenféle tevékenységüket megmutatják nekik, ahogy segítenek a rászorulókon, a féktelen mulatozást,
és a szabad életet. Ebben a szakaszban még kissé távolságtartók, ám nem zavarja őket, ha a templomról

kérdezősködnek, de nem engedik be őket, amíg nem lesznek igaz hívők. Próbálják szoktatni őket a kábszerekhez,
melyet szinte az egész őrség fogyaszt, de tudtukon kívül soha, hisz nem akarják, hogy ellenszenv alakuljon ki.
Mindenben a kezük alá dolgoznak, ha kell a nyomozásban is segítenek persze tévútra vezetve őket, tudják jól,
hogy még nem fogadnák el a templomban zajló dolgokat. Megmutatják nekik a keresett fiú lakását, ahol persze
mulatozás folyik vagy, ami jobban a kedvükre tesz. Így próbálják átadni nekik a vég nélküli boldogság tanítását
-

Egység: Ha az előző már elnyerte tetszésüket folyamatosan egyre több kábszert adnak, nekik mely hozzátartozik
az ő életükhöz. Itt már akár tudtukon kívül is, beadják nekik, ami úgy jelenik, meg hogy kezd átragadni az általános
boldogság érzése, és egyre szimpatikusabb mindenki. Ezek a napok már arról szolnak, hogy az általuk élt közösségi
élethez szoktassák őket, úgy hogy egyre többen élnek velük a szállásukon s kapnak a hívők tulajdonából, jelentsen
ez akár a saját testüket is. Ekkorra megtalálják a hívők, hogy mivel lehet magukhoz kötni őket, s azt kapják. Ez
lehet egy szerelmi kapcsolat, maga a dekadens élet, de ha ez nem elegendő akár az általa kutatott tudásban, tudnak
segédkezni, vagy különleges harci technikát tanulhat meg valamelyikkőjüktől, hisz sokféle ember került már be a
szektába. Ha néhány nap alatt sikerül az elméjüket teljesen, elkábítani, jön a 3. hittétel.

-

Változás: Ezen a ponton szervezik be őket az egyházba. Bekerülnek a körforgás templomába. Itt pedig történik a
lezárás, melynek során szembesülnek a templommal, ahol a szűnni nem akaró zene és tömény kábszerfüstben,
önkívülettől vonagló buja testek egyesülnek. Néhol csecsemők óbégatását hallani, akikkel senki sem foglalkozik.
Az oltárnál egy hatalmas üstben, zöldes folyadékot
kavargat 2 nagydarab, bőrmaszkos templomszolga,
melyben ki kibuggyan egy-egy emberi testrész. Ezen oltár
előtt egy széles medencében rengeteg vér hömpölyög,
ami fölött épp egy a keresett nemesifjú torkát vágják, át
miközben felfénylik a vér, s mintha valami tekeregne
benne. Az oltár mögött egy trónusban ül Skiss a
Kígyóérsek, aki elkezdi a felavatásukat, s felkéri, őket h
legyenek az örök körforgás prófétái, térítői. Ő is nagyon
közvetlen, a stílusa olyan, mint egy szigorú apáé.

Lezárás:
Nagyjából 2 lezárás lehetséges, ha a modul a leírtak szerint halad. Vagy Elfogadják Skiss felajánlását és beállnak
a szektába, vagy neki álnak elpusztítani őket.
Ha a karakterek el akarják pusztítani a szektát, néhány volt katona, szektataggal számolniuk kell, illetve Skissel,
valamint ha a főpap a végét járja, előlép a vérkádból még 2 Sanquinator, akik azonnal rájuk uszítják a hatalmas,
kígyó formájú vérszolga, ami nem más, mint a kádban lévő vér. Amint elkezdődik, a csetepaté a szektások
rohannak, amerre tudnak, ha lehet még nagyobb lesz a felfordulás. Ha rosszul állnak a Jk-k megérkezhet segíteni,
a della pap, aki a dal hatalmával, ami az ő esetében sámán ének, hűségessé tette a trollt.
Amennyiben úgy döntenek, hogy csatlakoznak a hithez a della pap megostromolja a templomot della 2 angyalával
és a trollal, akit sámánénekével kért, meg hogy segítse őt.

Következmények:
A hosszú távú következmény, a Jk-k döntései, és sikerességüktől
függ. Ugyanis ha megölik a szekta vezetőjét, elindul a hit a
lejtőn, kezdve azzal, hogy a városban élő hívők teljesen
megzavarodnak, aminek persze, a helytartó nagyon nem örül, s
elküldi őket. A Della pap pedig egy nagy sámántánccal
megjeleníti mindenki elméjében (persze aki látja őt), a szekta
valódi eredetét. Ha pedig beállnak térítőnek és valóban hívők, és
túlélik a Della pap, ostromát, meg kaphatják a felavatásukkor a
papi kis arkánumot. Ez esetben a Körforgás hite új erőre kap, s
megkezdődik az elterjedése. A város vezetőségét leváltják, s a
hívők szétszóródnak a Pyarronita államközösségben.

NJK leírások:
A helytartó: Atol al Vorn
A helytartó nem más, mint az ország hercegének 2. unokatestvérének anyai nagybátyja. Meg van róla győződve,
hogy sokkal nagyobb dolgokra hivatott, mint sem egy ilyen porfészek ügyes bajos cseprő dolgait egyengesse.
Habár mindent úgy tesz, hogy a herceg a legjobb véleménnyel legyen róla, de nem érdeklik a város dolgai, a város
feletti hatalmat elsősorban a városi tanács tagjai gyakorolják, akik a helyi nemességből, gazdag kereskedőkből
illetve, a nagyobb csoportok képviselőiből álnak.

Issa és Tenma Küdgin
Mindketten a városi tanács tagjai és talán a legrégebbi helyi lakosai a városnak. Mindketten középmagas szúrós
szemű, varkocsba fogott hajú erős nomád jellegzetességeket felmutató férfiak. Őket rettentően érdekli a város
jóléte, ők azok, talán akik a leginkább magukénak érzik a város problémáit, hiszen a család vezetői voltak azok,
akik majd 200 éve megpróbálták a várost leszakítani Enysmonról és ezzel egy külön hercegséget létrehozni.
Majdnem mindenki rokonuk a városban, ismernek minden fontosabb embert és nagyon sok kevésbé fontosat is.
Issa azzal büszkélkedik, hogy mindenki nevét tudja a városban, ebben nagyban hozzájárul két segédje, akik a
dolgait végzik, és ha valakivel dolga akad, fülébe súgják a nevét. Issa 50 éves múlt megfontolt ember, míg fia
Tenmában buzog a tettvágy és csak az alkalmat lesi, hogy a bugris helytartó rosszat lépjen, és ha kell, erőszakkal
kipaterolhassa.

Városi bíróság:
Salar Grien és Fiadra Pronn
A bíróság két főt számlál egy 30-as évei végén járó Kyel pap valamint egy a templomi tanulmányait frissen
befejezett és a városban új Dreina pap. Sokszor akad kettejük között súrlódás ugyanis az ifjú Fiadra
túlbuzgóságában és ifjonti hevében sokszor túlságosan is mereven értelmezi törvényeket, amik nem mindig
felelnek meg Salar ízlésének és világlátásának.

Városi Tanács főbb tagjai:
Iparosok képviselője: Kron Jözsin
Kron hajlott korú ember, a városban élte egész életét, családja századok óta kereskedik minden fém eszközt, ami
a háztartások körül kellhet, legyen szó fazekakról vagy a birkák nyírására szolgáló ollókról. A család vezetését és
ezzel az üzlet bonyolítását már két évtizede fia intézi, ő maga pedig politikával kezdett foglalkozni, órákat is vett
a témában a korábbi Dreina paptól, akivel amúgy is jó barátságot ápolt, ezért erősen megrendítette halála mind

személyesen mind politikai téren, hiszen egy befolyásos barátot vesztett. A tanácsban a Küdginek ellenfele, hiszen
tudja, hogy egy esetleges elszakadás nem biztos, hogy jót tenne az üzletnek.
Külső falu képviselője: Gürn Bolád
Issa távoli rokona, de rengeteg támogatást kapott tőle mind ő, mind a külső falu lakói. Gürn állán még csak sarjad
a szakáll, és nem is valami rettentően kreatív ember, de a falvak lakói megbíznak benne, hiszen ő volt az, aki átadta
a Küdginek segítségét, így tökéletesen alkalmas hűséges báb Issa kezében, mint egy tanácstag, aki minden egyes
alkalommal a pártját fogja, hiszen jótevője.

Törp Tanácstag: Fundi Góhog
Ő képviseli a mélyvárban lakó törpék érdekeit a tanácsban. Megpróbál elhatárolódni Küdgin cselszövéseitől és
intrikáitól és csupán népe javát próbálja szolgálni. Így akarva akaratlanul is Kron mellé sodorta az élet, hiszen
tudja, hogy egy háború nem tenne jót a városnak.

Odkhuu Küdgin
6. szintű Della-pap
Issa távoli rokona, elszegényedett családi ág
sarja. Öregapja nevelte fel, akinek mindig
gondjai voltak a pénz megtartásával és persze az
alkohol fogyasztásával. Már fiatal korában
nagyon ügyes kezű gyermek volt és hamar már 8
éves

kora

környékén

elszegődött

egy

cserzőműhelybe inasgyereknek, ahol hamar
megtanulta, hogy ne vigye haza a pénzét, mert ha
odaadja, nem eszik, ha nem akkor megverik. Így
12 éves korára el is költözött öregapjától, aki
addig folyamatosan a régi történetekkel tömte a
fejét. Állítása szerint azért ivott annyit, hogy könnyebben kapcsolatba tudjon lépni a szellemvilággal. Még felnőtté
válása előtt volt szerencséje megismerkedni Della istenasszony tanításaival és angyalaival. Mikor találkozott az
angyalokkal úgy vélte, hogy a szellemek jöttek el hozzá, akikről öregapja beszélt folyamatosan. Már egy
hozzátartozója sincsen, és minden lehetőséget megragad, hogy beszélgessen emberekkel, sőt néha bele is bújik
emberek bőrébe. Így elképzelhető hogy ő lesz a karaktereket bebocsájtó városőr illetve az első fogadóban a
lovászfiú csak, hogy később, mint ételárusként találkozzanak vele. Persze bomlott elméje szerint mind más és
minden „énjének” megvan a határozott véleménye a másikról. A városban lakó troll nem bántja, sőt néha mintha
beszélgetnének, ez abban nyilvánul, meg hogy a troll morog vagy alszik míg Odkhuu össze vissza beszél hozzá.
Viszont az új vallás követőit szívből gyűlöli, és ott árt, nekik ahol tud, leköpi, felbuktatja őket, ha teheti, beléjük

rúg,

megtépi

a

hajukat,

ruhájukat.

Művészete szerint ékszerész, ötvös, hagyományos nomád stílusú ékszereket, karkötőket, nyakláncokat,
fülbevalókat, tarsolyokat gyárt, és mindegyiket megáldja Della kegyével, amivel a kívánt érzelmi hatás felé
terelheti a viselőt.
Értékeket nem adunk meg, hiszen fölösleges, nincs az a szituáció, hogy ő, mint idős Della-pap harcba
bocsátkozzon.

Ondok a bandita és harcosai
Ondok egy testes, nagyhangú igazi élősködő alkat. Nem túl bátor, de
legalább kissé szadista jellem. Akit tehet megaláz és/ vagy kihasznál.
Kifejezetten szereti ezt az új vallást, hiszen a legkisebb probléma nélkül
képes azt tenni velük, amit akar, megenni a javaikat, elvenni a nőiket, és
még azt is tűrik, hogy rugdossa őket kedvére.
Ondok 4. szintű harcosnak számít, emberei pedig általában 2. szintűnek
Ondok tulajdonságai 13-14 körül mozognak, harcosai tulajdonságai 1113 körül. Szedett vetett kardokat, fejszéket és buzogányokat, illetve két
szerencsésnél van, 1-1 könnyű számszeríj használnak, egyedül Ondoknak
van egy jobb minőségű hosszú kardja.
Ondok:
KÉ: 29
TÉ: 68
VÉ: 114
Harcosai:
KÉ: 21
TÉ: 52 / CÉ: 18
VÉ: 105

Dulva al Vorn
A helytartó unokaöccse. Fiatalember, aki bálványozza nagybátyát, hiszen nem lát át annak nagyvonalú tervei
mögötti ürességen. Dulva nem feltétlen a legélesebb elme, de van neki egy józan világlátása, amivel ha át tudna
lépni nagybátyja szövegein, egy kifejezetten tehetséges politikus vagy vezető válhatna belőle.

Megtért inkvizítorok
Korábban Uwel lovagjai voltak, viszont mióta beléptek az új egyház keretein belülre, Uwel megvonta hatalmát a
két lovagtól, akik ezt annyira nem is bánták, hiszen belevetették magukat az élvezetekbe. Viszont nem voltak
képesek átlépni korábbi életstílusukon teljes mértékben így mára már Skiss segítségével beavatást nyertek az új
misztériumokba, ezzel szert téve a kis arkánum Halál szférája feletti hatalomra. Mindketten két pofájú kétkezes
rúnázott fejszékkel küzdenek, ha végül úgy hozza a sors.
7. szintű paplovagok
Erő: 16
Gyorsaság: 14
Ügyesség: 14
Egészség: 15
KÉ: 16
TÉ: 92
VÉ: 137
Dorr vim Eayla, Syburri nemes
Hozzá érkezik látogatóba Dulva. Harmincas évei végén járó Pyar úriember, félhosszú szakállat hord és napi
elfoglaltságai közé tartozik, hogy lejár kedvenc Syburri klubjába világraszóló terveket szőni cimboráival, amiből
természetesen sose lesz semmi, a család ügyeit kielégítően ellátja, egy szóval éli az átlag nemesember életét.

Skiss, 8. TSZ Sanquinator
Skiss egy kopaszodó 50-es évei elején járó, szikár, de edzettnek tűnő,
még sármosnak is mondható férfi. Igazi ereje megnyerő karizmájában
rejlik. Folyamatosan mosolyog, amiben van valami zavaró, még a
leghatározottabb embert is meginogtathatja egy pillanatra az, ahogy
összenőtt szemöldökével és feszes furcsa mosolyával bámulja. Skisst
gyerekkorától kezdve a Sanquinatori pályára szánték. Így eleve
neveltetése során is a megfelelő képességekre helyezték a hangsúlyt,
hogy majd dicsőséget hozzon a családjának. A probléma az volt, hogy
túl jól sikerült a neveltetése, de erre akkor jöttek rá mikor szüleit és
testvéreit feláldozta Tharrnak beavatása alkalmával, ezzel feláldozva
utolsó kötelékeit a halandó családjához, hogy teljesen Tharr ügyének
szentelje magát.
Ha harcra kerülne, a sor semmiképpen nem bocsátkozik test-test elleni harcba, nincs is rá szüksége, ha kell, a
mágiájával küzd, ne feledjük, hogy minden vér mágikus varázslatát 8 manna ponttal olcsóbban hozza létre.
Illetve segítségére van két fiatalabb paptársa, akik 3. szintű Sanquinatorok, rájuk is vonatkozik a fenti megkötés,
ha valamilyen úton, módon harcra kerülne a sor.

Vérkígyó:
Hatalmas 10 láb hosszú kb. 1,5 láb széles vérből készült kígyó. Ő hivatott
gondoskodni Skiss testi épségéről, és ő uruk anyagi megtestesítője, szent ként
bánnak vele, a bemutatott emberáldozatok is őt erősítik.
Minden sikeres támadásával, ami ÉP sebzést okozott, legyen az túlütés vagy
kötelező ÉP veszteség az okozott sérülésnyi életerőt ő is visszanyer. Harc során
nem átall ártatlan hívőkre vetni magát és gyorsan végezve velük (akik örömmel
adják magukat neki), csak hogy gyógyítsa magát.
Vérmágiák és hasonló varázslatok természetesen nem hatnak rá.

KÉ: 35
TÉ: 95
VÉ: 130
ÉP: 40 (csak túlütéssel üthető)

