
 1 

 

Thrillion Kincsei 
Világleírás és szerepjáték 



 2 

 

Előszó és köszönetnyilvánítás 
 

Kis lépés a szerepjáték életében, nagy lépés a Thrillion Kincsei világában. A 2012-es zárás után sokan 

tudni vélték, hogy Corvus világa örökké elveszett, akárcsak az eredetmítoszban szereplő Thrillion. A 

mai kiadás annak a kemény és odaadó munkának az eredménye, ami csak akkor jöhet létre, ha sok 

játékos-lélek találkozik, és ők alkotni, hozzátenni vágynak valamihez, amit úgy hívunk: közösség. 

Ez az alkotás 2007-ben kezdődött a játék 5. születésnapjára elkészült Világleírással. Az akkori 

alkotótársaknak – Balázs Péternek (szerkesztés, kiadás), Berecz Orsolyának, Kiss Mártonnak, Kanizsai 

Lászlónak, Pataki Gábornak, Sánta Kírának, Tamók Riának (grafika), Juhász Viktornak (bevezető 

novella), Vértessy Tamásnak (világ- és fajleírás), Papp Cseperkének (tipográfia), illetve Káli Dianának 

és Szép Árpádnak – ezúton is köszönöm az azóta kapott „sok-sok boldog, játékkal töltött órát”. 

2014 folyamán jó pár lelkes támogató révén új csapat kovácsolódott, hogy felélesszük Corvus tüzét. 

Első perctől kezdve a közösségi fejlesztést tartottuk szem előtt, vagyis azt, hogy a világ befogadó, 

formálható és bővíthető legyen, többek között a mai kiadás után is. Ennek a működési koncepciónak a 

kialakításáért is köszönetem fejezem ki Lippai Editnek. 

Az alkotó közösség tökéletes példája az, ami mára összeállt. Ebben tartalmi és játékkoncepcióval 

kapcsolatos komoly érdeme van Michael Wohlmutternek, Wichnalek Attilának és a Kreatív Műhelyek 

résztvevőinek. Ezúton is köszönöm nekik! 

Végül, de nem utolsósorban kedves barátom szavaival élve „formától, szándéktól és stílustól 

függetlenül, őszinte köszönettel tartozom Nektek, játékosoknak is mindazokért a tanulságokért 

melyekkel a készítőket vagy társaitokat megajándékoztátok. Remélem, hogy Ti is megtaláljátok a 

keresett válaszokat, hogy nem múlik el nyomtalanul az itt töltött idő, és ha később visszagondoltok e 

játékra, az itt talált barátok, a társaság, a szórakozás jutnak majd eszetekbe. 

Bízom benne, hogy minden nehézség és viszály között sem fogtok elfelejteni játszani, mert a 

fantáziátok varázslatos világa ebből és ezen keresztül él.  

Kívánok sok-sok boldog, játékkal töltött órát.” 

 Sárközi Péter (SaPi) 
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Az eredetmítosz 
Az idő hajnalának rettenetes hidegében és sötétségében nem létezett még a múlt, csak a mítoszok. Az 

ősi fajok elveszett törzseiben a bölcsek, a sámánok, a szent őrültek mitikus történetekkel válaszoltak 

azoknak a férfiaknak és asszonyoknak, akik kérdéssel fordultak hozzájuk. A teremtés mítoszaiból 

mindenki megtudhatta, hogyan vált valósággá a világ. Attól függően, melyik néphez tartozott, 

megkapta a maga feleletét. A világ a semmiből sarjadó világfa ágáról hullott alá, a végtelen tenger alól 

bukkant elő, az istenek nyálával kevert szent sárból készült vagy világüllőn formázták meg vasból. A 

különböző eredetmítoszok minden népet és fajt elhelyeztek ebben a teremtett világban. Az istenek 

lelket leheltek a legkeményebb ércekbe; élőlényeket formáltak vérből és csontból; sorsot 

adományoztak egy roppant játék figuráinak vagy éppen saját kitépett belsőségeikből alkottak férfit és 

nőt. Azóta is ezek a mítoszok adnak válaszokat az eredetet firtató kérdéseinkre. 

Ha hallgatnátok rám, elmondhatnám, hogy mindebből semmi sem igaz. Hiába rejtőznek a mesék 

szövetében az igazság kulcsszavai, minden, amit tudni véltek, hamis. Tiszta nyári éjszakákon, amikor a 

hullócsillagok karcolják végig a feketeséget, elég felnézni az égre, és megkapjuk a választ. Hiszen 

valójában így érkeztünk erre a világra, gyötrelmes erőfeszítéssel menekülve a pusztulás elől. Sok-sok 

ezer hullócsillagként sisteregtünk elő a közös gyúpontból a Kapuk közötti semmibe, teremtő 

tűzesőként záporozva leendő otthonunkra: erre a világra. Azt mondják, a legendás ősi városokat maguk 

a földön járó istenek alapították egykor.  Mindegyikük teremtett egy különleges helyet, hogy illő helyen 

tisztelhessék és imádhassák a nevét; és ők emelték azokat a grandiózus épületcsodákat, amelyeknek 

azóta sincsen párja. 

Ha hallgatnátok rám, elmondhatnám, hogy mindebből semmi sem igaz. 

Az ősi városokat fájdalmas újjászületésünk után építettük mi magunk, amikor minden lélekben 

hevesen lángolt az ösztön, hogy valamilyen formában megteremtsük a Város – a valaha mindennek 

otthont adó szülőváros – tökéletlen mását. Ezért épültek az azóta régen elfeledett módszerekkel a 

mesterséges csodák, a gigászi paloták, az élő templomok. Ez magyarázza, miért hasonlít egymásra ilyen 

döbbenetesen minden régi város, legyenek akár fél világra egymástól. Az elfek ősi templomai és a 

tündérnép rejtélyesen kihalt lombszentélyei egyazon alapelv szerint születtek. Az emberek 

halomsírjaiban, a föld alatti folyosók tökéletes szimmetriájában visszaköszönnek a törpék 

bányavárosainak kanyarulatai és a sötét elfek titoklabirintusainak szent formái; a különböző 

embervárosok központi tornyainak elrendezése sem puszta véletlen műve. Az idők hajnalán még 

sokkal élénkebben élt a közös emlékezetben az eredeti, a Tökéletes Város eszménye. Ezt próbáltuk 

utánozni, feleslegesen és szánalmasan, hiszen még így sem létezik, nem is létezhet olyan metropolisz, 

ami akár megközelítheti az eredetit – a legvadabb képzelet sem próbálhatja utolérni, ezért a meg sem 
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épített, meg sem álmodott városok között sincsen hozzá fogható. Legjobb esetben egy kapu íve, egy 

beugró szöge, egy kupola formája, egy szoborcsarnok hangulata talán felébresztheti a szemlélőben a 

múló vágyakozást, a felpislákoló boldogságot és nyugalmat, mert ennek az egyetlen apró részletnek 

sikerült magában foglalnia az egykori Város tökéletességének egyetlen szikráját. Mindez azonban 

legfeljebb annyit ér, mint amikor egy pocsolya sarkában megcsillan a halovány visszfénye egy hatalmas, 

csodálatos máglyának. A Város egyszerre volt a középpont és a perem. A tökéletes paradoxon, a világ 

szíve, születése és halála egyben. Az időtlen hely, ami mégis elmúlt egyszer. A Város volt minden, az 

épületekké, hidakká, utcák hálójává, az égbolt színének árnyalatává kristályosodott tökéletesség. És 

amikor menekülnünk kellett, a Város nem volt többé. Nem mondhatom meg nektek, mi okozta a 

pusztulását. Hiába vagyok elátkozott, szerencsétlen pária, aki nem szabadulhat emlékeitől, ezzel a 

tudással még én sem rendelkezem.  

A pusztulásból mindössze a legutolsó pillanatokra emlékszem, a megnyíló Kapuk csodájára. Minden 

tátongó Kapu akkorára nőtt, mint egy egész világ.  Minden Kapu egyszerre volt félelmetes és gyönyörű, 

a legvilágosabb éjszaka és a legsötétebb nappal, mellettük a leghatalmasabb tornyok sem tűntek 

többnek sárkunyhóknál. Menekültünk a Kapukon át. Nem nézhettünk vissza. 

Azt mondják, a kalandok csábítása, Mindez csupán öntudatlan kényszer, semmi több. Akik a végtelen 

erdők mélyére merészkednek, felfedezőutakra indulnak, kalandok egész sorára vállalkoznak a 

titokfejtés legyűrhetetlen ösztöne vagy különleges örömöt lelnek a rejtélyek kibontásában, egyszerűen 

csak annak az istenek adománya mindannyiunk- az ősi ösztönnek engedelmeskednek, ami elménk 

titkos zugában vagy a szívünk mélyén, de mindenkiben ott lapul. Valójában minden nyughatatlan lélek 

a Végső Titokra adott választ keresi ezekben az apró-cseprő kérdésekben. 

Ha hallgatnátok rám, elmondanám, hogy mindebből semmi sem igaz. A Végső Titok az, miként 

juthatunk vissza a Városba. Hiába tudok mindent a Városról, erre a kérdésre én sem vagyok képes 

felelni. Azért vagyok köztetek, hogy ismét felnyíljon a szemetek; hogy tudjátok, létezik egy hely, amiről 

teljesen megfeledkeztetek, mégis visszavár. Azt mondják, a Város nincsen és nem is volt soha. Akkor 

lenne valami nyoma vagy sebhelye a közös emlékezetben. 

Ha egyszer, csak egyszer hallgatnátok rám, elmondhatnám, hogy létezik lenyomata. Bennem. Én 

vagyok a város magányos krónikása. Ez a büntetésem, amióta világ a világ, csak azt nem tudom, vajon 

mivel érdemeltem ki mindezt. Ha a Városról mesélek, az igazi eredetünk mítoszáról, őrültnek néztek. 

Sajnálkoztok vagy börtönnel fenyegettek. Kigúnyoljátok vagy betiltjátok szavaimat. Régen nincsenek 

már Kapuk. Régen elfelejtettetek mindent az igazságról, mert így akartátok. 
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Egyetlen lélek létezik csupán, aki sohasem talált magának megnyugvást: én. Nincsen valódi testem. 

Egy-egy emberöltőre megtelepedek egy frissen született, ismeretlen burokban, legyen az elf, gnóm, 

törpe vagy ember; férfi vagy nő. Én vagyok a hajnali órákban felbukkanó, ébredéskor mindig eltűnő 

álom. A Város egyetlen menekültje, akinek sohasem jutott állandóság, aki nem tehet mást, 

kényszeresen próbálja nemzedékről nemzedékre megértetni veletek igazi teremtésetek valódi 

mítoszát. 

De nem hisztek nekem. Ha hallgatnátok rám, elmondhatnám, hogy a Városnak volt neve. Ha 

hallgatnátok rám, elmondhatnám, hogy valahol mindig vár ránk. 

A Város neve Thrillion. 

 

Az Érkezés és Távolrév alapítása 
Thrillion széthullása után az alászálltak egy kis csoportja ezen világ földjére lépett. Amint az Érkezők 

korábban éteri teste anyagi formát nyert, egyből megérezték az előző otthonukban ismeretlen vágyak, 

érzelmek és késztetések sürgetését. Noha szinte az összes menekült egyazon kapun át érkezett, a 

jövevények hamarosan számtalan csoportra oszlottak. 

A kezdeti felvirágzás után az alászálltak hamarosan kénytelenek voltak szembesülni a problémával, 

hogy lelkük ismét visszakerült a lélekvándorlás örök körforgásába. Az őshonos népek támadásai 

szétzilálták soraikat, a számtalan faj tagjai szétszóródtak. Az érkezők reménytelenül védtelenek és 

gyakorlatlanok voltak a világ szüntelen háborúkon edződött népeivel szemben. Többségük pusztulásra 

ítéltetett, és az egyes csoportok túlélése inkább a szerencsén, semmint egyéni képességeiken múlott. 

Az egymás közelségét kereső apró közösségek szépen lassan egymásra találtak. No persze ez csak a 

szerencsésebbekre igaz, számos olyan csoport akadt, akik végül teljesen magukra maradtak: ezek a 

közösségek az őket vezető Hős halála után általában felmorzsolódtak. 

A szerencsések azonban egymás mellé csapódva egyre nagyobb sikerrel verték vissza az őslakók 

támadásait, és kezdték megvetni lábukat. Végül a sikeres túlélő csoportok egyetlen közösségbe 

vetődtek, és létrehozták a kiűzöttek az ősvárosok lezárását követő első komolyabb teleülését, amely 

később várossá nőtte ki magát. 

Megszületett Távolrév. 
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Távolrév - az Érkezők királyságának fővárosa 
Távolrév az Érkezők legnagyobb városa, és a Vaspajzs-medencét kitöltő Távolrévi Királyság fővárosa.  

A királysághoz tartozik Távolrév városán kívül több kisebb-nagyobb település és nemesi birtok, úgy 

mint a béke fellegvárának tartott Fehérhon, a nevéhez hűen gazdag Aranyzug, a tengerparti, ködbe 

burkolózó Felhőerőd, a betakarítás vidéki központja Magtornyos, továbbá a Sziklaöböl területén 

létrejött kereskedőtelep feletti részleges ellenőrzés is. A királyság részét képezi a még mindig vadnak 

számító Bűzölgő mocsár és Árnyas erdő, a bányászatáról híres Delejes dombok és a Zúgó-folyó a 

forrásvidék kivételével. 

Az Érkezés 630. éve körül Corvus ezen szegletében a belső viszályok és a külső fenyegetés egyszerre 

ütötte fel a fejét. A királyság részét ekkor még nem képző Sziklaöblöt egyre erősebben fenyegette a 

délről előre törő khumok serege, míg Távolrévben az alig 5 éves Jessica királynő épp csak megkezdte 

uralkodását.  

Az év során Sziklaöböl külső védelmi vonalai sorra buktak el, a khumokat vezető Grah vészesen 

közelített a város felé. A sziklaöbli Városi Tanács döntésére a várost kiürítették, a hajóhad a lakosokat 

Távolrévbe menekítette. Sziklaöböl lassan morzsolódott fel a khumok ostroma alatt; Távolrévben a 

631. évi aratás is lezajlott, mire Grah az utolsó sziklaöbli ellenálló egységet is felszámolta.  

Többen tudni vélték, hogy Sziklaöböl után Grah és a khum sereg nem áll meg, ezért lépéseket vártak 

Jessica királynőtől, aki felállította a Nagy Tanácsot. 

A Tanács tárgyalásra hívta Grah-t és a khumokat, és felajánlották nekik a békét. Ennek értelmében 

létrejött a Sziklaöböl melletti patakról elnevezett Kristály Konkordátum: 

„Távolrév Királysága és a Khum Birodalom Sziklaöböl városfallal körülvett egykori területét független 

kereskedőtelepnek nyilvánítja, ahol a Délvidék árui cserélhetnek gazdát a Zúgó gazdag völgyével… 

A Felek továbbá nemcsak tartózkodnak egymás területeinek meghódításától vagy/és kifosztásától, 

hanem közösen létrehozott értékeiket együttesen védelmezik.” 

A Kristály Konkordátum után újabb csapással kellett megküzdeni a Távolrév királyságának. A 

Nagytanács vezetése ugyanis a nemesi családok szemét szúrta, ezért egy felkelést szerveztek a Királynő 

és a Nagytanács ellen, amit már a kitörése előtt lelepleztek, a benne résztvevőket lefejezték. Jessica 

királynő ekkor vetette el korábbi családnevét, és a városhoz való hűségének jeleként felvette a 

Távolrévi Jessica nevet. A királynőhöz való hűség és a divatkövetés miatt mind többen tértek át új 

névre. Az elfek jellemzően egy szín és egy természetből vett tárgy, a törpék fém, fegyver vagy 

bányászat, a gnómok többsége eszköz és testrész, míg az emberek foglalkozásneveket választottak. 
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A Távolrévi Királyság birtokai és az Érkezők (egykori) városai 

 

644-ig a béke és a gazdagság hosszú évtizede jellemezte a Királyságot, melyben szinte soha nem látták 

a visszavonultan élő és a mágiával ismerkedő királynőt. A Nagytanács Távolrév északi határát mind 

távolabbra terjesztette ki, és úgy tűnt, a Vaspajzs-medencéből kilépő Távolrévet semmi nem állíthatja 

meg. 645-ben azonban új ellenség jelent meg a Vaspajzs vonalán, ami miatt a Nagytanács az északi 
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hódításokat leállította, és a seregek egy részét a Vaspajzshoz rendelte. 647-ben és 649-ben is komoly 

összecsapások voltak a hágóknál - némelyik bőven benyúlt a Tündértóig is -, melyek mindkét 

alkalommal az új ellenség, az éjgoblinok váratlan megfutamodásával végződtek. A szóbeszéd szerint 

ennek csupán egyetlen oka lehet: varázslat, ami nem származhatott mástól, mint Távolrévi Jessicától, 

aki továbbra is őrzi városát. 

Az öt évig tartó háborúskodás után az éjgoblin sereget elűzve a Vaspajzs-medence ismét az Érkezőké 

lett, és az utolsó csata óta Jessicát sem találják sehol. A Nagytanács ennek ellenére biztos abban, hogy 

a Királynő életben van, egyikőjük állítólag levelet is kapott tőle, amiben a Nagytanácsot bízza meg 

visszatértéig a város vezetésével. 650-től tehát a háború szelének elültével a királyság lakosai újra 

birtokba vehették korábban elhagyott településeiket, földjeiket, bányáikat, és lassan visszatért az élet 

a normális kerékvágásba. 

 

Távolrév - a fajok olvasztótégelye 
Távolrév mindig is színes és befogadó város volt, ahol az összes Érkező és néhány ősi corvusi faj 

képviselője jelen volt, azonban többségét mindmáig emberek alkotják. 

A városon belül a legtöbb fajnak van egy rá jellemző területe: az elfek a fejedelmükkel a várost 

kettészelő Zúgó túloldalán telepedtek le, miután a Kisasszonyligetet átengedték a révi nemességnek. 

A sivatag által váratlanul elnyelt Pormeder városából menekült sötételfek a város túlsó felében, a 

városfal mellett építették fel otthonukat, Távolrév egyik új kerületét, az Árnyékvárost, mely furcsa 

építészeti stílusával, és a pormederire emlékeztető sötétségkupolájával egyből látványossággá vált. A 

gnómok leginkább a révi piac környékén csoportosulnak, a törpék pedig a Pockolóban. 

A külső fenyegetések miatt az Ötbányából, Pormederből és Sziklaöbölből érkező menekülteknek 

köszönhetően a város gyorsan gyarapodott, és lélekszáma hamarosan meghaladta az ötvenezer főt is. 

Emiatt, s az ezzel együtt járó nagyobb népsűrűség miatt is csökkent a közbiztonság, melyen a nemesség 

által szervezett felkelés sem segített. Az éjgoblin veszély vélt elhárítását követően a Nagytanács a 

biztonság fenntartására jelentős időt és pénzt áldozott. A városőrségbe nagyobb bérekkel, 

kiváltságokkal, és jobb felszereléssel csalogatták a fiatalokat, így a szükséges kiképzés után 

ugrásszerűen megnőtt az őrök száma, s lehetővé vált az őrjáratok megsokszorozása, illetve kibővítése 

is. 
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Távolrév - a biztonság és a folyamatos változás városa 
Távolrév állandó haderejének többségét most a városőrség adja, ami újabban kiegészült az elf 

fejedelem holdfaíjászaival, valamint a sötételf nagyúr veterán harcosaival és csatamágusaival. A falakat 

törpe mesterek, a védműveket gnóm mérnökök alakították ki, valamint a város közvetlen környékén 

felállított természetes védművekért az elfek felelősek.  

A várost vastag falak, vaskapuk és rácsok, erős házak és szűk utcák jellemzik. Ezek tágas, kerek terekbe 

torkollanak, amelyek jól védhetők. A Kikötőnegyed, a Fellegvár és a Kereskedőnegyed határán is falak 

állnak, hogy ha ellenség jutna a városba, újabb és újabb akadályokba ütközzön a belső védvonalaknál. 

A sötételfek Árnyékvárosa önmaga egy valódi erődöt képzett a falak mentén. 

A Kikötőnegyed a parton terül el, mely Sziklaöböl bukását követően zsúfoltabb lett, mint valaha 

bármikor. Közvetlenül a kikötő mögött található a Citadella, amely erődítményével Távolrév felé 

magasodik. A fellegvár északi lábánál található a város belső negyede, innen a Zúgó felé haladva a 

Nemesnegyed terül el, melyet északról az Iparostelep határol. 

 

Távolrév részei 629-ben, Pormeder pusztulása előtt 
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Van a városnak három olyan kerülete, ahol az őrség szinte tehetetlen. A Zúgó túlpartja az elfek 

felségterülete. Hivatalosan ugyan nem képez különálló egységet, mivel az elfek többsége a városon 

kívüli erdőben lakik, azt viszont senki sem tagadhatja, hogy szükség van egyfajta közigazgatási 

központra. Mivel a gyarapodás évei alatt a Kisasszonyligetet egyre jobban bekebelező Nemesnegyed 

kiszorította a korábbi élőhelyükről az elfeket, ezért a Nagytanács hallgatólagosan átengedte a túlparti 

erdős területet az elf fejedelem udvarának. Az elf vezetés révén hatalmas parkszerű erdőség jött létre 

a Zúgó túl felén, amit egyszerűen csak Ligetnek neveznek. Ugyan nincsenek kitiltva innen a látogatók, 

de mindenkinek be kell tartania az elfek szabályait. A területért cserébe az elfek jól képzett felderítőket 

és íjászokat adnak Távolrév seregéhez.  

A második „törvényen kívüli” - időnként porig rombolt - kerület a Dög-zug. A város szegényeit a 

vezetőség ebbe a negyedbe szállásolta el. A rossz életkörülmények és a szegénység miatt lopások és 

gyilkosságok is egyre-másra történnek a negyed falain belül. A környék már egy évszázada is kaotikus 

volt, komoly küzdelmek után sikerült megtisztítani Dög-zugot, de hosszabb-rövidebb idő után mindig 

visszatértek ide a törvényt kevésbé tisztelők, ezért egyszerűbb volt fallal körbezárni és leválasztani a 

kerületet. 

A harmadik ilyen városrész pedig az Árnyékváros. A sötételfek kerületének közbiztonsága a királyi 

palota környéke után a legszilárdabb. A becsületorientált sötételfek Árnyékváros határain belül 

félelmetes harcosok. A negyed lakóinak nem kell tartania a városi bűnözőktől, legfeljebb korcs 

nézetekkel rendelkező fajtársaiktól. A városőrökre itt azért sincs szükség, mert a városrész vezetője, a 

Nagyúr parancsára kíméletlenül leszámolnak minden sötételf bűnözővel kerületük falain belül. 

A Dög-zug, a Nemesnegyed és a belső város által alkotott háromszögben található a város legkisebb 

negyede, a Művésznegyed. Nevéhez hűen művészek lakták egykoron, ám az idők során egyfajta 

szórakoztatónegyeddé vált. A házak színesek és az utca élettel teli. Található ott fogadó, teázó, még 

egy szerencsebarlang is. Itt van az Arénaszínház is, ahol a városőrség és a nemesi családok bajvívói 

szokták a tudásukat felmérni. 

A Citadella keleti lejtőin és a fellegvár hegye alá benyúló kerület a Pockoló, a törpék lakhelye. A házak 

többsége legfeljebb kétszintes a föld felett, azonban mindegyik legalább ugyanilyen mély a föld alatt 

is. A kerületre más városok építészeti stílusjegyei jellemzőek, és igen szembetűnő egyediség, hogy itt 

a kerítés nem fából, hanem kőből van. 

A sötételfek alkotta új kerülettel, Árnyékvárossal egy időben több másik is épült a város 630. évi falain 

túl, ám ezek jellege még nem alakult ki, és jellemzően inkább a menekültek vették birtokukba 
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Északöblét, Sátorfát és Erdőmélyét. Északöble egy kis halászfalura emlékeztetheti az arra járót, és főleg 

sziklaöbli menekültekkel találkozhat itt. Sátorfa a korábbi pormederi lakosok tábora, kevés épület 

jellemzi, viszont a bazári hangulat megmaradt. Erdőmélye csupán néhány faházból áll, ahol a vadászaté 

a főszerep: kikészített bőrök száradnak, és füstölők jelzik az előző napi sikeres vadászatot. A Zúgó ezen 

oldalán ez a város egyetlen kerülete, amit nem kőfal, hanem kerítés vesz körbe. 

 

Távolrév - a kereskedők álma 
Távolrév kereskedelmi élete igen sokszínű volt. Erős védelem alatt álló karavánok jártak rendszeresen 

Pormeder, Ötbánya, Sziklaöböl piactereire, és szerezték be a szükséges árut az útba eső kis 

településeken. A kereskedelem képe nagyban átformálódott a történelem viharaiban. Pormeder, és 

Ötbánya a múlt ködébe veszett, Sziklaöböl, s általa a Khum Birodalom lett a legfőbb kereskedelmi 

partner. A törékeny béke hozta gazdagság veszélyes, mind a nomád népek miatt, mind az alkudozástól 

vérig sértődő khumok miatt. Jó kereskedőnek kellett lenni, hogy megtalálják azt a vékony határvonalat, 

amíg elmehetnek az életük veszélyeztetése nélkül. De a kitartásnak megvolt a jutalma, a Távolrév 

területén ritka nemesfémek, durva, de igen erős szövetek, és drágakövek megérték a kockázatot. 

Ráadásul olyat kértek cserébe, amiben Rév bővelkedett, feldolgozott vasat, sót, valamint égetett 

szeszeket.  

Később az északi irányba indított expedíciók új távlatokat nyitottak a város kereskedelmébe. Az 

északon fekvő földek és tanyák nyújtotta élelem révén a menekülthullámok okozta kisebb éhezések 

időszaka megszűnt, újra ételben gazdag asztalok, gyógyfüvektől illatozó termek jellemezték a révi 

nemesi kúriákat. Az északi tanyák emellett üvegtermékeikkel kedvelt célponttá váltak a kereskedők 

körében. A kereskedelem rövid időn belül korábbi fénykorát idézte, és kiegyensúlyozott, sokaknak 

munkát adó, és nagy pénzt hozó erős lába lett a városnak. 

 

Távolrév - a vallások találkozása 
Távolrév vallási szempontból meglehetősen vegyes képet mutat. Annyiféle nép él egymás mellett, 

annyiféle istent és hatalmat tisztelnek, annyiféle eredetmítosz és legenda, elképzelés és hit él 

összezárva, hogy óhatatlanul hatással vannak egymásra, ezért Távolrévben éppúgy megtalálható az elf 

természetszellemeknek szentelt fák, források kultusza, mint a törpék szikla-szentélyei vagy az emberek 

templomai. A vallások itt rendszerint kétféleképpen hatnak egymásra – vagy összekeverednek, vagy 

összeverekednek. Az elfek, törpék és gnómok lakta részek ebből a szempontból kissé nyugodtabbak, 

baj rendszerint csak abból származik, ha egy-egy szakadár a fejébe veszi, hogy megtéríti a tévelygőket. 
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Az elfek vallása tucatnyi természetszellemet ismer, ezek közül a legnépszerűbbek a Fa, a Forrás, a Szél 

és a Tó. Kívülálló számára ezek gyakran nagyon hasonlítanak, pedig semmivel nem lehet úgy 

megsérteni egy mélyen vallásos Tó-hívőt, mint ha összekeverik egy Forrás-hívővel. Általában az elfek 

szertartásai is hasonlóképpen érthetetlenek maradnak mások előtt, mint ahogy az is, hogy a tizenkét 

szellemből miért csak tízet hajlandóak megnevezni.  

A maradék két szellemnek a neve is tiltott, s még azt sem sikerült tisztázni, hogy azért, mert 

szentségtörés lenne, vagy mert annyira megvetendő a kultuszuk. Az elfek erről egész egyszerűen nem 

beszélnek, ha valaki rákérdez a dologra, egyszerűen figyelmen kívül hagyják a szavait – rosszabb 

esetben úgy kihajítják, hogy a lába sem éri a földet. 

A sötételfek vallása nagyban hasonlít az elfekére, csakhogy ők a Természetszellemek közül a Névtelen 

Erőt emelik ki, mely nagy szerepet kap a nép vezetésében: a két vezető egyike, a Fényhozó mindig a 

Névtelen Erő egy papja kell, hogy legyen. 

A törpék három hatalmat tisztelnek, a Követ, az Ércet és a Magmát, általában egyszerre mind-hármat, 

bár minden törpe választ magának fő patrónust. Sziklaszentélyeiket egyenlő oldalú háromszög alakban 

építik, mindhárom sarokban egy-egy isten szobrával. A fő patrónus mindig az észak felé mutató 

sarokban áll, ez a tájolás szent és sérthetetlen. 

A gnómok vallása még gépeik felépítésénél is érthetetlenebb. Eddig még senkinek nem sikerült 

kiderítenie, pontosan milyen az általuk imádott felsőbb lény, vagy hogy miben nyilvánul meg, sőt az is 

homályos, hogy követői mit várnak tőle. A gnómok többsége otthon van a filozófia tudományában, s 

hosszas, ámbár furcsa módon cseppet sem indulatos vitákat folytatnak istenük mibenlétéről. 

Egyáltalán nem kezelik titokként a hitüket, a legtöbb más fajú érdeklődő néhány órányi diskurzus után 

mégis zúgó fejjel szokta feladni a gnóm vallás megértésre irányuló erőfeszítést, mert az ilyen viták 

percek alatt leszűkülnek olyan aspektusok részletes tárgyalására, mint például az a kérdés, hogy vajon 

a mechanika alapelvei egy rugó teljes kinyúlásának állapotában ellentmondhatnak-e az isteni 

beavatkozás elvi lehetőségének. Mivel ennek jelentőségét a gnómokon kívül senki sem érti meg, ezért 

a vallásuk iránt fel-fellángoló érdeklődés rendszerint igen hamar elhamvad. Annyi azért valószínűnek 

látszik, hogy a gnómok nem egy pontosan leírható istent imádnak, hanem magát a fogalmat, és ezen 

belül mindegyikük kialakítja magának a saját, személyre szabott istenét, de ennek pontos mibenléte a 

gnómokon kívül mindenki más számára homályos. 

Az emberek vallása egy fő irányzat és több kisebb-nagyobb csoport köré szerveződik, amelyeknek 

mindegyike sziklaszilárdan hiszi, hogy az övé az egyetlen igaz út. Ezek közül az elsők voltak a Thrillion 

Kapui egyházának hívei. Messze ők vannak a legtöbben, és azt hirdetik, hogy a hívek elsődleges 
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feladata a mennyei Thrillionba való visszatérés, mégpedig úgy, hogy az Érkezők útját járják. Sajnos 

nagyon kevés legenda, mese maradt csak fenn az Érkezők tetteiről, s ezek értelmezése bizony tág teret 

hagy a vezetők számára. 

 

Távolrév - az elvarázsolt királyság 
Távolrévben valaha nagy tisztelet és félelem övezte a varázslókat. A tisztelet és az évszázadokkal 

korábbi mágiaapály előtt nem voltak túl sokan, ezért a mágikus összecsapások és bűntények száma 

meglehetősen alacsony maradt. Mára persze ezek is inkább csak mesék, mint valódi problémák. Az a 

néhány szerencsétlen, aki varázslónak vallotta magát, inkább vásári mutatványos, mintsem valódi 

erővel bíró mágus, s akár egy vacsoráért is előadta szegényes repertoárját. Legtöbbjük még csak nem 

is volt jó, általában kontárok, szemfényvesztők, vajákosok, esetleg egy-két egyszerűbb sámán trükköt 

lestek el odakint a vadonban. Ezek a „varázslók” általában olyan kalandorok voltak, akik a rengeteget 

járták felderítőként, fizetett zsoldosként, kincsvadászként – és rajtavesztettek. Fél kézzel, fél lábbal, 

átszúrt tüdővel már nem nagyon tudták volna megkeresni a betevőt, ezért letelepedtek a városban, és 

az összeharácsolt tudásmorzsák segítségével tartják fenn magukat. 

Említést érdemel még a Hetek Társasága. Ez a hét varázsló a régmúltban a Városi Tanács szolgálatában 

állt, és kizárólag védelmi feladatokra alkalmazták őket. Ők feleltek a katonák által – igen ritkán – 

használt varázstárgyakért, illetve ostrom idején a falak ellen indított mágikus támadások kivédéséért. 

Ritkán vallottak kudarcot, és nagy tiszteletnek örvendtek. A mágiaapály éjjelén azonban eltűntek a 

városból, és többé soha senki sem hallott róluk. 

Később terjedni kezdtek a pletykák, hogy a Távolrév környékén portyázó szörnyek sámánjai képesek 

varázsolni. Néhány túlélő zsoldos arról számolt be, hogy ezek a sámánok tüzet idéztek, vihart, szelet 

támasztottak – persze kevesen voltak, akik bedőlnek az efféle dajkamesének, amellyel néhány gyáva 

alak a kudarcait próbálta leplezni. 

Aztán valami megváltozott. Először csak kevesen jöttek rá, hogy mire való az a Szikra, amivel 

rendelkeztek, közülük nagy tudású bölcsek és kitartó kutatók felfedezték az ebben rejlő lehetőségeket, 

mely mágiaiskolák megalapulásához vezetett. Talán az első volt a Holdvérű iskola, mely a mágiát 

többek közt a legnyersebb formájában használta fel, energiaként; ehhez párosult később a fénymágia 

is. Nem sokkal maradt el mögötte az elementalista mágia, mely a négy elem irányítására 

specializálódott, és a gyógyítói mágia, amelyet később erdőjáró mágiának neveztek, és a természet 

erejéből merítette hatalmát. Az utolsó nagy iskola a rúnamágia rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket. 



 15 

 

Az iskolák keveredése és a 629-es pormederi romlás után a mágiát újraértelmezték, és a Szikrát mind 

többször Fénynek kezdték el nevezni. Rájöttek, hogy bárki képes a mágia legalapvetőbb elemeire, ezért 

a szabályozatlan „mutatványos”, illetve a keretek közé foglalt gyógyító és a harci mágiákat külön 

kezelték. 640-re a korábbi iskolák helyett mágus és gyógyító céhek foglalkoztak a mágia oktatásával és 

harci helyzetben való komolyabb használatukkal. 

 

Sziklaöböl - a déli kapu 
A Távolrév után nem sokkal alapított Sziklaöböl az azonos nevű tengeröbölnél fekszik, Távolrévtől 

délkeletre. A tenger fölé magasodó sziklatömbre és a belsejében lévő barlangokba épült. A sziklát a 

Kristály-patak vájta kanyon szeli ketté, a szárazföld felé pedig lépcsősen ereszkedik, míg termékeny 

síksággá nem laposodik. Ezeken a teraszokon terül el Sziklaöböl felszíni része.  

Sziklaöböl városa ugyan semleges kereskedelmi zóna a Khum Birodalom és a Távolrévi Királyság között, 

azonban Távolrév ellenőrzése alá tartozik, lévén az Érkezők segítsége nélkül nem térhetett volna vissza 

az élet a falak közé.  

A khum háború okozta romokból lassan újjáépülő város lakossága főleg az éjgoblinokról szóló hírek 

elterjedése után ugyan nőni kezdett, ám a növekedését sem Révben, sem a Délvidéken nem nézték jó 

szemmel, ezért az egykori város helyén létrejött telep alig háromezer fős lélekszámmal bír. Mostanra 

a lakosság nagyját a khumok, emberek és törpék teszik ki, ebben a sorrendben. 

Sziklaöböl már-már kényszeresen rendezett város volt, és ez a romlás és az azt követő béke után sem 

változott. Az utcák egyenesek, párhuzamosan és merőlegesen futnak, mintha vonalzóval rajzolták 

volna meg őket, a házak katonás rendben állnak egymás mellett, és mind pontosan két emelet magas. 

Más a helyzet a szikla belsejében megbújó Barlangvárossal. Mivel a barlangok nagy részét a Kristály-

patak és az esővíz szeszélye vájta ki, tervezettségről ez esetben szó sem lehetett. A különböző méretű, 

alakú, fekvésű csarnokok nem úgy helyezkedtek el, hogy az itt lakóknak ideális legyen, így kénytelenek 

voltak ők alkalmazkodni. A barlangokban raktárak, céhek műhelyei húzódnak meg, amikhez a Kikötőből 

széles utak vezetnek, s ember legyen a talpán, aki kiismeri itt magát. 

A harmadik városrész a Kikötő, Sziklaöböl kereskedelmének szíve. Ott, ahol a Kristály-patak a tengerbe 

ömlik, a telep méretéhez képest nagy móló húzódik – ez a Délvidék és a Királyság kereskedelmi kapcsa. 
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Fehérhon - a béke szigete 
Távolrévtől keletre félnapi járásra, a Susogó Dombokon fekszik a nagyrészt autonóm Fehérhon 

közössége.  

A hófehér falak és az azok fölé magasodó őrtornyok már messziről látszódnak, de a gazdag búzaföldek 

és gyümölcsösök is előre jelzik a településhez való közeledést. Ennek ellenére csak egy egyszerű földút 

vezet Hon egyetlen széles bejáratához. 

A település autonóm jellege miatt külön közigazgatási szervei vannak. A királyi család jó viszonyt ápol 

a fehérhoniakkal, emiatt szinte minden királyi sarj Fehérhonban nevelkedett. Fehérhon területére nem 

honi polgár fegyverrel nem teheti be lábát – a törvény betartását katonák és a híres holdfaíjászok 

vigyázzák. Az erődnek nagy, városnak kicsi Hon leginkább békeszerető filozófiájáról, gyógyítóiról és 

tudósairól híres. 

A szerződések értelmében Fehérhon mentes bármilyen hadi kötelezettség alól. A megállapodás 

értelmében a Corvuson legjobbnak számító fehérhoni gyógyítók bármikor a Királyság rendelkezésre 

állnak, cserébe Távolrév – ha teheti – védelmezi az önellátó települést.  

 

A Khum Birodalom 
Corvus egész délvidéki része, a déli partszakasztól egészen a volt Sziklaöböl városáig és az ott kezdődő 

hegylánc gerincvonulatáig tart a Khum Birodalom. 

A khumok őslakói Corvus-nak. Ennek következménye, hogy a világgal – amit ők Kéregnek neveznek – 

szoros összeköttetésben állnak, a törzsekben a varázshasználók mind sámánisztikus mágiát 

használnak, amit nem csak harcok során használnak fel, hanem a vallási élet fontos részét is jelenti. 

Részben ez az ok, részben az északi határoknál elvonuló éjgoblinok mozgolódása vezetett oda, hogy 

Sziklaöböl után ne folytassák a hódításukat: megszerezték az utolsó szent helyet is, így a háborúskodás 

helyett békét kötöttek az „Északi Kalapács”-csal, Távolrévvel. 

Erre azért is volt szükség, mert az új területek új feladatokkal és akadályokkal is jártak, ezért az olyan 

nyersanyagokat, amiket nehezen tudtak megtermelni, kénytelen-kelletlen az Érkezőktől kellett 

beszerezni. Ez egy törékeny békéhez vezetett, mely még mindig tartja magát, Sziklaöböl - a közös 

kereskedőtelep - pedig egy furcsa faji együttélés színhelyévé vált az elmúlt 20 évben. 
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Éjgoblin Szövetség 
Hivatalosan a Vaspajzs-hegység északkeleti vonulata az Éjgoblin Szövetség, mely kelet felől vándorolt 

ebbe a térségbe. Azonban az északi részeken is bőven akad belőlük, de a Telep - ahogy az egykori 

Ötbányát nevezték lakói - romjain még nem jutottak túl. 

Az éjgoblinok - vagy ahogy a khumok nevezik őket - Éjférgek mások számára kiismerhetetlen faj. Hol 

vad fanatizmussal esnek szomszédjaiknak, hol ajándékokkal, mosollyal érkeznek. És persze hírekkel. A 

régmúltban volt egy mondás: "Ha mosolygó éjgoblint látsz, nézz a hátad mögé!"  Fegyvereik nem 

feltétlen láthatóak, hisz a nehezen megbízható híreikkel is képesek másokat egymásnak ugrasztani. 

Az éjgoblin sámánok egyfajta vadmágiát használnak, ami részben vérmágia, részben káoszmágia: 

harcosok esnek egymásnak, vagy békák esnek az égből. Amilyen félelmetes lehet a mágiájuk, oly nagy 

az esélye annak, hogy valami teljesen mást hoznak össze. Előfordulhat, hogy saját törzsüket küldik a 

pusztulás szélére. Azonban ilyenkor sem lincselik meg a sámánokat: az éjgoblinok vezetőik varázslatait 

Ou'Thia ajándékának tekintik, így ha egyszer csak egy vulkán nyílik alattuk, akkor az is bizonyára az 

általuk tisztelt ősi erő akarata, és csendben, félelmet nem ismerve esnek tüzes halálukba.   
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Az Érkezők 
Thrillion tökéletes világában az éteri testek közötti erős különbözőséget, a fajok kialakulását semmi 

sem indokolta, hisz mindenkiben egyformán élt a Fény, a thrillioni szikra. Az Érkezés után sem a fajok 

közötti ellentétek okozták az Érkezők megosztottságát, hiszen mindannyian békés és harmonikus 

teremtmények voltak. Akadt azonban a kiválasztottaknak egy olyan jellemzőjük, amely menthetetlenül 

szétválasztotta a különböző népek képviselőit. Az alászálltak hajdanán, amikor bebocsátást nyertek 

Thrillionba, éteri testüket lelki és szellemi igényeik, adottságaik alapján kapták. Az Érkezés után ennek 

az alaknak a fizikai kivetülése lett az a test, amiben élniük kellett. Ennek köszönhetően azok a 

menekültek, akik mind testi, mind lelki szükségleteik szerint hasonlóak voltak, azonos célok vezérelték 

őket, egyazon faj egyedeivé váltak. Így történhetett, hogy a manapság törpéknek nevezett alacsony 

termetű népek a hegyek mélye felé vették az irányt, míg az elfek és egyéb természeti népek inkább az 

érintetlen vadont választották otthonul, hiszen minden egyes faj eltérő szükségletekkel és vágyakkal 

bírt. 

A Thrillion szilánkját magukban hordozók ráébredtek, hogy a széttört egység különálló részeként nem 

képesek magukban megteremteni azt a tisztaságot és egyensúlyt, amelyet korábban magukénak 

tudhattak. Újabb feladat állt előttük, amely még nehezebb volt számukra, mint sok-sok újjászületéssel 

korábban: úgy kellett megtalálniuk elvesztett önmagukat, hogy végig tudatában voltak bukásuknak, 

annak, hogy milyen messze vannak a lelkek egységétől. 

A tökéletesség képe minden súlynál jobban nyomasztotta őket, s ez alatt a teher alatt nagyon sokan 

roppantak össze és kerültek egyre messzebb a thrillioni tisztaságtól. Könnyebb volt számukra a 

tudatlanságba menekülni, mint újra végigjárni azt az utat, amelyet egyszer már megtettek. Azzal 

vigasztalták magukat, hogy ha egyszer képesek voltak elérni azt a tökéletes állapotot, akkor máskor is 

képesek lesznek rá, és nem törekedtek ennek megőrzésére. Így kerültek sokan egyre messzebb és 

messzebb Thrilliontól… 

 

Az Érkezők - Motiváció 
Az Érkezők négy fajának – az elfeknek, a törpéknek, a gnómoknak és az embereknek – különböző céljai 

és szükségletei voltak. Megfigyelhető, hogy a magasabbak elfek és emberek egymással szemben álltak 

a célok érvényesítése terén: míg az előbbiek az elfogadás és a békesség útját pártolták, addig az 

utóbbiak a hatalmat és annak megszerzését tűzték ki célul. Hasonló különbség figyelhető meg az 

alacsonyabb fajok közt: a törpék az állandóságra törekedtek, arra, hogy műveik örökre 

fennmaradjanak, a gnómok pedig talán egyetlen állandósága az örök változás volt. 
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Nem lehetett azonban béke a magasabb és alacsonyabb fajok közt sem. A becsvágyó emberek az 

előttük állókat le akarták taszítani, ami változást igényelt, azonban mikor ők kerültek hatalomra, már 

az állandóság játszott kulcsszerepet. Az elfek békessége is csak addig lehetett állandó, míg Corvus 

valamelyik ősi népe – kinek maguk az elfek megjelenése volt a változás – meg nem támadta a 

környéken feltűnő Érkezőket. Az örök idők emlékeire törő törpék gyakorta vívódtak azzal, hogy az 

állandóság mihez áll közelebb: a történelem feletti uralkodáshoz vagy az évszázadokon át tartó 

békességhez. A gnómok pedig… a gnómok sosem foglalkoztak efféle állandóságokkal. 

 

A fajok közti ellentétek általános összefoglalója 
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Az Érkezők – Az elfek 
Az elfek olyan formában öltöttek fizikai testet Corvuson, aminek 

segítségével jobban érzékelni tudják a körülöttük történő 

dolgokat. Egyik legfőbb jellemvonásuk az alkalmazkodás, aminek 

segítségével könnyen beilleszkedhetnek környezetükbe. Nem 

akarták azt birtokukba venni, hanem vele együtt létezni, 

harmóniában a természettel. Ehhez feltétlen szükséges, hogy ne 

legyenek túlságosan merev szabályaik, amik hátráltatnák őket a 

túlélésért vívott harcban. 

Legalább ennyire jellemzi az elfeket az Elfogadás. Ez segíti őket 

abban, hogy ne csak megismerjék saját és mások helyét az élet körforgásában, hanem hogy képesek is 

legyenek ezek szerint cselekedni. Megbékéltek a rájuk és a rajtuk kívül esők szerepeivel, a természet 

áldásaival vagy éppen átkaival. 

A harmóniára törekvés elengedhetetlen feltétele, hogy 

ismerjék és értsék is a környezetet, melyben élnek. A céljuk 

elérése érdekében hosszú, gyakran generációkon áthúzódó 

megfigyeléseken alapuló tapasztalatokat gyűjtenek, 

melyeket beépítenek mindennapjaikba. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy ezek nem korlátok, hanem sokkal inkább 

iránymutatások, melyek segítik őket választott útjukon. 

Nagyra értékelik a szabadságot, akár egyéni, akár közösségi 

szinten, és vallják, hogy senkit és semmit nem köthet gúzsba 

külső fizikai vagy szellemi korlát. Az elfek szinte mindig a 

természetet kérik fel együttműködésre, és segítségét saját 

mágikus erejükkel ötvözik, így hozva létre azt a hatást, amire 

szükségük van. 

Ha harcra kerül a sor, az elfek akkor különösen veszélyesek, ha más népek gyalogosai által védve, a 

harcvonaltól távolabb repíthetik nyílvesszőiket az ellen sorai közé.  Ennek ellenére önmagukban is 

megállják a helyüket a csatatéren. Elsősorban rajtaütésekre és portyákra alapoznak, csak végső 

esetben szállnak szembe az ellenségükkel. Stratégiájuk ilyenkor a gyors helyzetfelismerésen és 

helyváltoztatáson alapul, mely megakadályozza, hogy közelharcba kelljen bocsátkozniuk az ellenféllel, 

mely végzetes kimenetelű lehetne az elfekre nézve. 
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Nem meglepő módon a felszíni növény- és állatismeret 

szerepel az első helyen az elfek tudományos érdeklődési 

listáján, mivel mindennapi életük során ezekkel érintkeznek a 

legtöbbet. Ebből következően a gyógyító tudományuk is 

nagyon fejlett. A természet közelsége és szeretete a kultúra 

szerves része: szeretik az egyszerű, ám dallamos zenét is, 

melyet gyakran a természet ihlet, ezekre gyakorta lejtenek 

kecses táncot. Mindennek közösségerősítő hatása is van, 

mely közelebb hozza a családokat: ez jótékonyan befolyásolja 

a csoportok együttműködését, mely nagyban megkönnyíti 

számukra a mindennap nehézségek leküzdését.  
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Az Érkezők – A törpék 
Az Érkezés után voltak, akik azt vallották, hogy minél kevésbé vetik alá magukat a változásnak, annál 

hamarabb meglelik az utat vissza, a Tökéletes Városba. Mivel régi, a Pusztulás előtti alakjukat ezen az 

új helyen képtelenek lettek volna felvenni, úgy döntöttek, hogy Corvus leginkább állandó elemeiről 

mintázzák meg magukat: a hegyekről és azok szikláiról.  

Kezdetben csak azzal éreztek közösséget, amit a rideg ormok 

szimbolizálnak, de az idők múlásával egyre inkább összhangba kerültek 

magukkal a hegyekkel. Nemcsak jelképként, hanem lassacskán 

megfejtendő titkoknak, tökéletes otthonnak, megismerésre váró 

barátnak tekintettek rájuk. Megtestesítenek mindent, amit fontosnak 

és követendőnek tartanak: Állandóságot, rendíthetetlenséget, a múlt 

tiszteletét és dicsőségét. Ezek az eszmék minden törpe számára 

fontosak, és igyekeznek ezek szerint is élni.  

Az Érkezést követő időkben a törpék makacsul ragaszkodtak az elveszett harmóniában betöltött 

szerepükhöz. Sokáig nem voltak hajlandóak beletörődni abba, hogy Corvus más, új és ehhez hasonlatos 

kihívásokkal terhes. Generációk éltek és haltak meg anélkül, hogy a legkisebb hajlandóságot is 

mutatták volna arra, hogy alkalmazkodjanak, ám mivel egy törpét se lehet ostobának (legfeljebb 

keményfejűnek) nevezni, belátták, hogy a múlt 

megőrzéséhez szükség van a jelenben betöltött 

szerepük elfogadásához.  

Elmélyítették kapcsolatukat az örökkévaló 

hegyekkel, elkezdték feltárni titkaikat, és ahogy 

egyre inkább magukénak érezték új otthonukat, 

úgy alakult ki a jelenlegi törpe kultúra alapja. Ez 

pontosan úgy ötvözte a Városból hozott 

emlékeket a mostani tapasztalatokkal, amint ők 

elegyítik a fémeket hogy jobbat, erősebbet 

hozzanak létre. 

Egy törpe számára a hegy önmagát szimbolizálja: 

kívülről megalkuvást nem tűr, ám ahogy egyre 

mélyebbre ás, úgy mutat mindig új dolgokat, 

melyeket fel lehet használni, hogy az élet jobb és 
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egyszerűbb legyen. Számukra önmaguk és a bevált dolgok tökéletesítése nem csak vágy, vagy hobbi, 

hanem életfilozófia. 

Őseik és családjuk tisztelete már-már vallásos áhítattá nőtte ki magát. Ritka az a törpe, aki nem tudja 

10-15 generációra visszamenően elmondani felmenői sorát, és hogy azok mit tettek akár a famíliáért, 

a közösségért vagy épp a nép egészéért. Hasonlóan fontosak számukra a hagyományok is, ám ettől 

független mégse maradiak, bigottak. 

Harc esetén – amit így vagy úgy, de a család védelmében vívnak - előnyben részesítik azokat a 

fegyvereket, melyeket forgatva érvényesíteni tudják erejüket. Kedvelik a fejszéket és a kalapácsokat, 

de akkor se esnek kétségbe, ha más kerül a kezük ügyébe. Soraik közt vannak távolsági és mágikus 

támogató csoportok is, de létszámuk elenyésző a hadsereg gerincét alkotó gyalogosokhoz képest. 

A törpék messze földön híresek kovácstudományukról, mely már akár 

művészetnek is nevezhetnénk. Kapcsolatuk a hegyekkel, az ércekkel és 

ösztöneik a fémek megmunkálásával kapcsolatban mind nagy szolgálatot 

tesznek számukra abban, hogy több mint kiemelkedőket alkothassanak. 

Hasonlóan magas fokon űzik az építészetet, legyen az kőbe vésett, vagy 

kőből emelt. Emelőik és liftjeik messze földön híresek, óriási súlyok 

mozgatására képesek akár évszázadokon keresztül is. Mivel a múlt eszközei 

a jelenben is hasznosnak bizonyulnak, ezért kutatásaik is inkább a meglévő 

találmányok tökéletesítésére irányulnak, mint új dolgok kiötlésére.  

Noha a törpe nőkről csak ritkán esik szó, a faj kultúrájának egyik legfontosabb eleme maga a nő. A 

törpe férfiak pont azért rejtik el feltűnően dúskeblű kedveseiket, mert félnek, hogy valaki szemet vet 

rájuk. A hegymély kincseiről szóló dalok így nem egyszer allegorikusak, és a szerelemről, az otthon lévő 

kedvesről szólnak valójában. Épp ezért nagyon ritkán látni törpe nőket, de aki látott egyet valaha is, 

sosem felejti el, hogy a szakállas törpe nők csak a mesében léteznek. 
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Az Érkezők – A gnómok 
A gnómok az örök körforgást elfogadva úgy gondolták, 

hogy Thrillion pusztulása, az Érkezés és a corvusi lét mind-

mind egy átalakulás, ami idővel – hasonlóan nagy és 

jelentős változások által – visszavezethet Thrillionba. 

Ebből adódóan a többi Érkező szerint a legjellemzőbb 

tulajdonságuk, hogy imádják a Változást és az olyan 

környezetet, amiben folyamatosan történik valami – ezért 

is találni gyakorta gnómokat a piacterek környékén. A 

gnómok ezért is szeretnek különféle bonyolult dolgokat 

építeni, hogy saját alkotásukon keresztül figyeljék meg, 

ahogy egy szerkezet különálló részeiből valami új és 

egyedi áll össze, majd ennek a szétszedésével azt 

vizsgálják, hogy milyen módon esnek szét darabjaira 

ismét az összeillesztett elemek. Maga a folyamat a fontos 

számukra, nem pedig a végeredmény, mert az elkészült 

tárgyat, csak egy közbenső állapotnak tartják, ami további változásokon fog keresztülmenni, így vagy 

úgy.  

A gnómok a hadászat terén elsősorban támogató szerepet töltenek be, mind védekezés, mind támadás 

esetén. Szerkezeteik révén közvetve segítik a velük szövetséges harcoló felet. Nem jellemző, hogy 

közvetlenül veszik fel a harcot az ellenséggel, mert általában a hátsó sorokban kapnak helyet a gnóm 

csoportok, s ha a harctéren mozogniuk kell, akkor egy erre kijelölt külön egység védelmet élvezik. 

Újabban sok katona osztja azt a véleményt, hogy a győzelem kulcsa egy gnóm zsoldos csapat az 

ellenfélhez szegődtetése. Ha egyszer az ellenfél sorai között vannak, akkor már csak idő kérdése, hogy 

teljes legyen ott a káosz. 

A faj által leginkább kedvelt tudományterület a gépészet, mechanika, építészet és 

különböző szerkezetek készítése, vagyis röviden minden olyan terület, ahol valamilyen 

módon kiélhetik alkotási szenvedélyüket. Munkájukkal kapcsolatos szólások sokaságát 

ismerik Corvus-on: 

Gnómmód foglalkoztatja. (Teljesen belemerül, semmi mással nem törődik.) 

Feltalálta a gnómviaszt. (Feltalálta a spanyolviaszt)  

Beverte a szöget mint egy gnóm. (Valami teljesen felesleges, de nagyon bonyolult 

dolgot vitt véghez.) 
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Ugyanakkor a gnómok sem egyformák, és akad köztük, aki így jellemzi a faját: „Kijelenthető, hogy 

fajunk kíváncsibb más fajokénál. Érdeklődésünk tárgya lehet bármi, ízlés és kedv szerint, de kevés olyan 

gnómot látott a napvilág, akik nem fordultak volna érdeklődéssel a környezetük iránt, lett légyen az 

bármi is egy természet formálta csinos kavicstól a legújabb találmányig, nyilvános 

közszeméremsértésig vagy kósza pletykáig. Eme érdeklődés aztán a szalmalángtól a megszállottságig 

terjenghet. Gnómja válogatja.  

Az ellenben merő általánosítás és berögzült téveszme, hogy minden gnóm feltaláló, netán ezermester 

lenne. Én magam a kurblit sem igen különböztetem meg a kalapácstól, s ha egy kedves szomszédom 

velem kívánná megjavíttatni a darálóját, hát finom szavakkal küldeném el anyja keservibe a pimasz 

delikvenst. Ahogy nem minden törpe kovács és nem minden hegyes fülű kertész... úgy a gnómok között 

is akad ezerféle érdeklődés, szakma, irányultság, hobbi, miegymás.” 

A fenti írásból is következik, hogy a gnóm kultúrára leginkább az irodalomban – azon 

belül is a tudományos művekben – való nagyobb fokú jártasság jellemző, de ezek 

között is akad jó pár teljesen hasztalan és értelmetlen. Néhány remek gnómmű a 

közelmúltból: Az élőholtak táplálkozási szokásai; Az orkok cipőhasználata; A tengeri 

só hatása az ebihalakra; Miért disznó a sündisznó?  

Mivel írásaik megértése nehézkes, ezért elképzelhetőnek tartják egyes kívülállók, hogy a háttérben az 

egymással versengő gnóm családok és műhelyek előre meghatározott kódrendszere áll, amivel 

megerősítik saját maguk és a műveik biztonságát más fajok, illetve versenytárs gnómok ellen és a 

feloldókulcsot csak egy beavatott ismerheti. 
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Az Érkezők – Az emberek 
Az emberek a legtöbb területen átlagos képességeket mutatnak, ám sokoldalúságuk kárpótolja őket 

ezért. Semmi sem akadályozza őket abban, hogy bármiben a többiek fölé magasodjanak. Az emberek 

az átlagból való kitörést tekintették céljuknak, hisz Thrillion is egy volt a sok közül, mégis a sok közül az 

egyetlen. 

Ez is alátámasztja, hogy a faj alapvetően Dominancia központú 

gondolkodásmódban él. Uralkodni valami vagy valakik felett. A 

városokat fallal veszik körül, hogy külső tényezők ne 

veszélyeztethessék azt az uralmat, amit kialakítottak saját 

maguknak. Az emberek társadalmát és kapcsolatainak többségét 

az alá-fölé rendeltségi viszonyok jellemzik. Az összes faj közül az 

emberekbe szorult a legtöbb becsvágy. Közösségeik gyakran 

szakadnak egymással ellenségeskedő pártokra, csoportokra, ami 

rendkívül megnehezíti más fajok számára, hogy eligazodjanak 

közöttük. A politika és intrika olyan szorosan hozzátartozik az 

emberi közösségekhez, mint a törpékéhez az ércek és sziklák, 

vagy az elfekéhez a természet és a szabad levegő. 

Szokásaik terén az emberek igen változatosak, hiszen hagyományaik kevésbé megcsontosodottak, 

mint az elfeké vagy a törpéké, még ha nem is olyan érthetetlenek, mint a gnómoké. Legtöbb szokásuk 

az adott körülmények között gyakorlatiasnak mondható. Az emberek között az egyik legjellemzőbb 

attitűd, hogy vagyoni helyzet alapján ítélik meg a közösség 

tagjait. Egy ember annál többet ér, minél több pénze van. 

Általában a közösségben betöltött pozíció is ennek alapján 

alakul. A vagyonos ember a legtöbbször vezető szerepet 

kap a falu vagy város életében. 

Az emberek egyik igazi különlegessége a 

kiismerhetetlenség. Nincs olyan közös gyökerük, mint a 

többi fajnak, ezért a többi Érkező faj kissé lenézően „rövid 

emlékezetűnek” szokta nevezni az embereket, akik 

elfelejtették igazi hagyományaikat és származásukat. 

Az emberek jelleme a legtöbb más faj számára épp annyira rejtély, mint a gnómok vallása. Az 

emberekben az Érkező fajok minden jellemvonása megtalálható, s hogy ebből a kavalkádból melyek 

lesznek a meghatározók, azt lehetetlen megjósolni. Mint szinte minden másban, ebben is nagy 
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szerepet játszik az embereknél a vallás - vagy épp a vallástalanság -, amely olyan szerepet tölt be náluk, 

mint a többi fajnál a hagyomány: ez alakítja szokásaikat, jellemüket, viselkedésüket. 

Ez a sokoldalúság és kiismerhetetlenség teszi lehetővé azt, hogy az emberek a harc során bármelyik 

poszton jól helytálljanak, ugyanakkor leginkább a közelharcban jeleskednek.  

A harcok és az uralkodás során szerzett tapasztalataik révén az emberek a többi fajhoz képest 

jártasabbak a stratégia és a diplomácia területén, és nagyfokú igényt táplálnak az önmaguk 

dicsőségéről szóló dalokra, festményekre és szobrokra. 
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Az Érkezők leszármazottai – A sötételfek 
A sötételfek ellentmondásos faj. A Menekülés idején elf vérük szabadságérzetét elnyomva önkéntesen 

bebörtönözték magukat a sivár kövek közé, mert úgy gondolták, ez is az Elfogadás, a természettel 

azonosulás része. Sorsukat végigkíséri vágyaik, ösztöneik elfojtása, részben ennek köszönhető 

kiemelkedő alkalmazkodóképességük kialakulása. Emiatt egységes jellemről nehéz írni. 

A sötételfek múltja szomorú. A törpék valószínűleg jó szándékú, ám 

katasztrofális következményű beavatkozása örökre megváltoztatta 

őket, sokan átokról beszélnek. Saját fajtársaik elfordultak tőlük. 

Többször elvesztették otthonukat, a nép kettészakadt, egyes 

csoportjaikat rabszolgasorba taszították. A sorscsapások alatt 

számos sötételf összeomlott, a melankólia vagy depresszió tünetei 

gyakran mutatkoztak rajtuk. Idegenekkel szembeni bizalmatlanság 

jellemző rájuk, ami különösen a törpékkel szemben csúcsosodik ki, 

hisz őket tették felelőssé saját kínjaikért. 

A nép java, mely hosszú ideig elszigetelt civilizációban fejlődött, sajátos jellemvonásokkal rendelkezik: 

a becsületet mindennél előbbre helyezik. Ezt életüknél is fontosabbnak tartják. Nyers, kegyetlenül 

őszinte modoruk kívülállók számára nehezen szokható meg, emiatt nem egyszer bajba is keverednek. 

Az adott szóhoz való lojalitásuk miatt a sötételfekre különösen nagy a kereslet olyan körökben, hol az 

árulás mindennapos, és nehéz megbízható testőrt, vagy a megbízót el nem áruló bérgyilkost találni. 

Az elszigeteltségre jellemző, hogy a legtöbb Érkező faj alig ismeri 

a sötételfeket. Meglepő gnóm felfedezés volt, hogy ha egy 

sötételf a barlang mélyén hal meg, haldoklása közben teste 

kocsonyás masszává alakul. Emellett sokáig élt az a tévhit is, hogy 

a sötételfek és az elfek nagyban hasonlítanak képességeik terén. 

A valóság az, hogy a sötételfek fényes nappal csupán emberi 

távolságokat képesek belátni, és csak az éj leple alatt éleződik ki 

látásuk.  

Kultúrájuk lassan fejlődött ki. Megjelenésük elején építették föld 

alatti titoklabirintusaikat, mely egyes szakértők szerint bolyongó 

lelkük ábrázolása, az elf vér viaskodása a sivár föld börtönében. A 

kezdeti időben, mikor keresték helyüket, ezek az útvesztők fontos részét képezték az első sötételfek 

spirituális életének. Mára a legtöbb a harcok és a sötételfek vándorlása miatt elveszett. 
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A sötételf művészetben az elf gyökerek erősen megjelennek, ugyanakkor a faj az emberekhez 

hasonlóan felemelkedést és fenséget keres. Jellemző rájuk az úgynevezett fényszobrászat, ami az 

egyszerű Érkező számára nem más, mint rúnamágiába oltott fénymágia. A köreikben legelterjedtebb 

irodalmi forma a rege, amit többnyire zenei aláfestéssel adnak elő.  

Más furcsaságot is találni a sötételf otthonokban. Ezek egyike a sötét lámpás, mely nem áraszt magából 

semmilyen fényt, a közelében mégis virágzik minden; ez az úgynevezett mélyfény. A mélyfényforrások 

megjelenése és eltűnése számukra érthetetlen rendszer szerint történik, és fejlett mágikus ismereteik 

ellenére sem sikerült megtudni semmit az eredetéről vagy kialakulásának feltételeiről.  

A mélyfény mellett általában páratlanul gyönyörű virágokat is találni. Ezek a virágok a barlangliliomok. 

A barlangliliom akár méteresre is megnőhet, és nem hiába mondják tökéletes szépségűnek: nincs sem 

tüskéje, mérge, vagy bármilyen másik védelmi mechanizmusa, lévén természetesen környezetében, a 

mélyben semmitől sem kell tartania. Levelei és szirmai a mélyfényforrás felé nyújtóznak. Ha a mélyfény 

kialszik, leveleibe takarózik, és akár évtizedekig képes fény és táplálék nélkül életben maradni, így ha 

egy sötételf elveszti a mélyfénylámpását, a liliomot akkor is megtartja. 
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Hősképző 
A Hősképző – amit legtöbbször egyszerűen csak karakterlapnak hívunk – a karakter rövid bemutatására 

szolgál, tartalmazza a legfontosabb adatokat és értékeket, melyek a játék során hatással vannak 

bizonyos cselekvések kimenetelére. A Thrillion Kincsei asztali szerepjáték karakterlapja az alábbi 

módon épül fel: 

1. Alapadatok: tartalmazza a hős nevét, nemét, faját, családját és céhét. 

2. Kapcsolatok: a születés meghatároz bizonyos kapcsolatokat, de a karakter életében más (nem) 

játékos karakterek is fontos szerepet tölthetnek be.  

3. Megjelenés: a külvilág számára ezt jelenti a hősöd neve, illetve ilyennek látják a megformázott 

karaktert. 

4. Árny és Fény: a Játékos karakterének Életerő és Fény (mana) pontja a bónuszok kiszámolása 

után. Ez a két adat a sebzéssel kombinálva megadja a karakter három legfontosabb 

tulajdonságát: mennyi sebzést bír okozni és elviselni, illetve hány varázslatra képes?  

5. Képzettségek: a karakter élete során elsajátított tudás. 

6. Felszerelés: a hősnél illetve annak hátizsákjában lévő fegyver, vért és ékszerek listája. 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 6 
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1. rész - Alapadatok 
Hős születik…  

Világunkban egyes jelképrendszerek szerint a sorsunk már a születésünk pillanatában meghatározható: 

bizonyos dolgokra sokkal fogékonyabbak leszünk, míg más téren kevésbé vagy egyáltalán nem leszünk 

képesek soha nagyot alkotni.  A valóság is egyfajta akadályt képez, hisz a férfiak természetes úton 

sosem fognak gyereket szülni, azonban csontozatuk jellemzően erősebb, mint a nőké. 

Corvus-on sincs ez másképp, a nem és a faji hovatartozás hatással van a hősre. A férfiak jellemzően 

erősebbek és tovább bírják a megerőltetést, míg a nők a kifinomultsága a kézügyességben és a 

művészetek tudományában jobban megmutatkozik. 

Az emberek gyermekei jellemzően az egykezes fegyverekkel bánnak jobban, és kitartásuk átlag feletti. 

A sziklafiaknál a kétkezes fegyverek szeretetét és a kovácsmesterség iránt érzett vágyat már az 

anyatejjel együtt plántálják a törpe csemetékben. Az erdők népének szülötte a légiesség és a nyitottság 

jegyében a célzó fegyverekben jártasabb a többi faj hasonló korabelijénél, és a dalaik miatt a 

művészetekben való jártassága is előrehaladott.  Ébenbőrű rokonaik a barlangi lét miatt az 

érzékelésüket fejlesztették magasabb szintre, ami mások szerint a mágikus képességeikre is kihat. A 

csavarkulcsot lelkesen forgató gnómok a tudomány lelkes szolgái, és találmányaik fabrikálása közben 

kézügyességük is megmutatkozik. 

 

 

 

 

Faj - nem Faji bónusz Nemi bónusz

Ember - férfi
Fizikum: +5

Kitartás: +3

Ember - nő
Kézügyesség: +5

Művészet: +3

Törpe - férfi
Fizikum: +5

Kitartás: +3

Törpe - nő
Kézügyesség: +5

Művészet: +3

Elf - férfi
Fizikum: +5

Kitartás: +3

Elf - nő
Kézügyesség: +5

Művészet: +3

Sötételf - férfi
Fizikum: +5

Kitartás: +3

Sötételf - nő
Kézügyesség: +5

Művészet: +3

Gnóm - férfi
Fizikum: +5

Kitartás: +3

Gnóm - nő
Kézügyesség: +5

Művészet: +3

Egykezes: +10

Kitartás: +4

Kétkezes: +10

Kovács: +4

Célzó: +10

Művészet: +4

Észlelés: +10

Harci mágia: +4

Tudomány: +10

Kézügyesség: +4
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Családok és céhek  

Szinte minden hős életében fontos, hogy tartozzon valahova, és a kalandjairól vagy csak a munkából 

való hazatérés esetén általa szeretett emberek vegyék körül. A család szerepe – az általa nyújtott 

érzelmi többleten és a szeretett vagy épp gyűlölt rokonságon kívül – a fenntartásban játszik szerepet, 

vagyis a hős napi költségei kinullázódnak, míg a család költségei ezzel együtt nőnek.  

A költségeket valamiből fedezni kell, és erre egy megoldás a céhek valamelyikéhez való csatlakozás. 

Corvus-on rengeteg különféle céhet találni, és mindegyik valamilyen többlettudással vagy –képességgel 

látja el a tagjait. A céhek egyúttal közvetítő szerepet is betöltenek, hisz hozzájuk futnak be a 

megbízások, és ők továbbítják azokat a jelentkező kalandoroknak vagy mesterembereknek. A céhből 

való kilépéssel a céh adta bónusz is elveszik. 

 

 

2. rész - Kapcsolatok 
Kapcsolatok nélkül nem megyünk semmire – tartja a mondás. Nincs ez másképp Corvus-on sem, így a 

hős életében nagyon fontos szerepet töltenek be mások, legyen az szülő, élettárs, szerető, törvényes 

vagy törvénytelen gyermek, üzlet- vagy munkatárs, vagy akár ellenség. Ezek a kapcsolódási pontok a 

történetek során feltűnhetnek, hivatkozási alapként felhozhatóak, de akár a történet alakítóivá is 

válhatnak: sokkal nagyobb valószínűséggel jut a királynő színe elé egy hűségesküt tett testőre, mint 

egy, a királynő számára ismeretlen kereskedő. 

 

Céh típusa Mi történik a hőssel? Karakterre gyakorolt hatása

Harcos - Egykezes fegyver
Egykezes fegyverrel jobb sebzési arány (1/25 az 1/75 helyett)

Egykezes fegyver viselése esetén +50 a fegyver képzettséghez

Harcos - Kétkezes fegyver
Kétkezes fegyverrel jobb sebzési arány (1/25 az 1/75 helyett)

Kétkezes fegyver viselése esetén +50 a fegyver képzettséghez

Harcos - Célzó fegyver
Célzó fegyverrel jobb sebzési arány (1/25 az 1/75 helyett)

Célzó fegyver viselése esetén +50 a fegyver képzettséghez

Csatamágus
A mágia harci részének tanulmányozásában 

szerzel mélyebb tudást.
Az 1-3 közötti mágikus támadás képességet +5-tel növeli

Kovács Jobb fegyver fejlesztési arány (1/25 az 1/100 helyett)

Ékszerész Jobb ékszer fejlesztési arány (1/25 az 1/100 helyett)

Termelő

A kocsmárostól a kézművesen át a parasztig 

mindenki ide sorolható. A tudás révén jobban 

végzed a munkád.
A napi munkához (1 arany/nap) képest magasabb bér (1/50 arányban)

Alvilági
A lopakodás és a betörés művészei látnak el 

hasznos tanácsokkal.

A Lopakodás képzettségre +10 pont

Be tud jutni oda is, ami más elől elzárt

Művész
A múzsa csókjára kell csak várnod, a többit a céh 

biztosítja.
A Művészet képzettségre +25 pont

Tudós

A tudás hatalom, de téged ennek megszerzéséből 

nem zárnak ki, így engedélyt kapsz a céh 

könyvtárának látogatásához.

A Tudomány képzettségre +25 pont

Kalandor
Sosem voltál az otthon ülős fajta, de itt pont ez az 

elvárás.
A kalandok után járó neki kiosztott arany mennyiséget megduplázza.

Gyógyító

Szakavatott nőverektől és gyógyítóktól tanulhatsz 

még többet a gyógyításról 

- mágia szintjén is.

A Gyógyítás nagyobb hatással bír (1/25 az 1/100 helyett)

A Gyógyítás értéke +2-vel nő

Egyéb

A fenti céhek egyikébe sem besorolható, egyéb 

mesterség vonz, és abban szerzel további 

ismereteket.

Ismeretlen

A fegyvertípus mestereitől lesheted el az adott 

fegyver forgatásának titkait.

A szakma mesterei nemcsak tudásukkal 

segítenek, de eszközeikhez is hozzáférsz.
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3. rész - Megjelenés 
A megjelenés rész kiegészítő információk sokaságát tartalmazza, mely – a kapcsolatokhoz hasonlóan 

– színesebbé és érdekesebbé teszik a Corvus világában való kalandozást. Így a hírnév és a rang 

elsősorban a képzettségek és a múlt egyfajta elismerése, de történettől függően kaland során is szert 

lehet tenni bármelyikre. A kor és a testalkat a karaktert képes tovább árnyalni, így itt tudathatjuk a velünk 

együtt kalandozókkal, hogy hősünk egy szemtelen, de kövér ifjú vagy egy bölcs és szikár öreg. A hősi 

portré pedig lehetőséget biztosít arra, hogy megjelenítsük karakterünket vizuális formában is – 

amennyiben erre igény van, vagy a történet sebessége megengedi. 

4. rész - Árny és Fény 
Az Árny és a Fény a karakter két fontos értékét, az életerőt (Árny – alsó háromszög) és a létrehozható 

varázslatok mennyiségét (Fény – felső háromszög) összegzi. Több történet is szól arról, hogy alakult ki 

ez a kettősség, de a többség egyetért abban, hogy a test árnyékot vet, a szellem szikrája pedig fényt 

fakaszt. A két háromszög emellett utal a négy Érkező faj közötti különbözőségre is. 

Születéskor minden hős 20 életerő és 5 Fény ponttal rendelkezik. Az életerőre ható képzettségek a test 

fejlesztését és a túléléshez szükséges ismeretek elsajátítását jelentik, míg a Fény a világ 

megváltoztatása révén növelhető. Mit is jelent mindez? Corvus-on a mágia alapjai mindenkiben ott 

lapulnak, egyszerű szemfényvesztő, vásári bohóc vagy bűvész bárkiből lehet. Azonban ha valaki másra 

szeretne hatni - akár ártó (harci mágia), akár javító (gyógyítás) szándékkal -, ahhoz önmagából, saját 

Fényéből kell áldoznia a világ megváltoztatására. 

Az életerőre és Fényre az alábbi képzettségek és tárgyi módosítók hatnak: 

 

 

Általános szabály, hogy minden osztás esetében csak az egész értékek számítanak, a törtrész nem. 

Melyik képzettség / tárgy? Milyen váltással? Milyen hatással?

Fizikum A képzettség minden 25. pontja 1 Életerőt jelent

Kitartás A képzettség minden 25. pontja 1 Életerőt jelent

Tudomány A képzettség minden 25. pontja 1 Életerőt jelent

Termelő A képzettség minden 50. pontja 1 Életerőt jelent

Vért A tárgy viselete 2 Életerőt jelent

Vért A tárgy fejlesztésének minden Erő útja 2 Életerőt jelent

Életerő

Melyik képzettség / tárgy? Milyen váltással? Milyen hatással?

Harci mágia A képzettség minden 25. pontja 1 Fényt jelent

Művészet A képzettség minden 25. pontja 1 Fényt jelent

Gyógyítás A képzettség minden 50. pontja 1 Fényt jelent

Vért A tárgy viselete 1 Fényt jelent

Vért A tárgy fejlesztésének minden Akarat útja 2 Fényt jelent

Fény
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5. rész - Képzettségek 
A képzettségek a hős élete során megszerzett tudást jelentik 5 fő irányban, 15 különböző módon. A fő 

irányok jellemzői: 

1) A Tűz Kapuja: jellemzője a harc, a vérontás és a pusztítás. Jól példázza, hogy a thrillioni 

örökség által áhított tökéletesség nem csak a klasszikus jó irányba, az alkotásba, a tudásba és 

a teremtésbe vezethet. 

2) A Víz Kapuja: ahogy a vizet, úgy ennek a Kapunak a képzettségeit is az útkeresés és az alkotás-

rombolás együttes munkája jellemzi. 

3) Szél Kapuja: a szélről általában a légiesség, a könnyedség és az áramlás jut a corvusiak 

eszébe, és ezt megannyi mondás is erősíti: a művészeknél olykor „elszáll az ihlet”, a 

figyelmetlen tanoncoknak tartott órai anyag „egyik fülükön be, másikon ki”, illetve a gyógyítók 

munkája miatt „elszáll a gond”.  

4) Föld Kapuja: ahogy a föld, úgy az ehhez a Kapuhoz tartozó képzettségek is a termelésről, a 

munkáról és a gyarapodásról szólnak. 

5) Test Kapuja: ez a Kapu kizárólag a test és az érzékelés tökéletességére törekszik. Ezen út 

szerint az vagy, akinek látszol. 

A képzettségek általános összefoglalója: 

 

 

 

Képzettség neve (Céh nélküli) Alap hatásuk

Egykezes fegyverek
Egykezes fegyver használata esetén minden 75. pont +1-gyel növeli a fegyver alap 

sebzését (ami 1)

Kétkezes fegyverek
Kétkezes fegyver használata esetén minden 75. pont +1-gyel növeli a fegyver alap 

sebzését (ami 1)

Célzó fegyverek
Célzó fegyver használata esetén minden 75. pont +1-gyel növeli a fegyver alap 

sebzését (ami 1)

Harci mágia Minden 25. pont +1-gyel növeli a hős Fény pontját.

Kézügyesség

1. Sikeres Lopakodás esetén ha a hős kézügyessége 80 feletti, képes aranyat lopni.

2. Másodlagos hatás a Kovács, Ékszerész és Művészet képzettségekre (10 

Kézügyesség pont = +1 pont a három képzettség mindegyikére)

Lopakodás Tolvajlás esetén használandó a Tolvajnál

Művészet Minden 25. pont +1-gyel növeli a hős Fény pontját.

Tudomány Minden 25. pont +1-gyel növeli a hős Életerő pontját.

Gyógyítás Minden 100. pont +1-gyel növeli a hős gyógyító képességét (alap = 0).

Kovács Minden 100. pont 1-gyel növeli a fegyverek és vértek fejlesztésének maximumát.

Ékszerész Minden 100. pont 1-gyel növeli az ékszerek fejlesztésének maximumát.

Termelő Minden 50. pont 1-gyel növeli a hős Életerő pontját.

Fizikum Minden 25. pont 1-gyel növeli a hős Életerő pontját.

Kitartás Minden 25. pont 1-gyel növeli a hős Életerő pontját.

Érzékelés Tolvajlás esetén használandó a Célpontnál
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C/E/S/B/T és a pontosztási szabályok  

A karakterlapon található jelölések a gyors számolást és eligazodást hivatottak segíteni. A C a megfelelő 

céh esetén használható számítást jelöli, az E az egyéb esetet. Az S a képzettségre költött pont, a B a 

máshonnan származó bónuszok összessége, míg a T az összesítő sor, ahol az S+B összeg jelenik 

meg. 

A pontosztásnál a karakterlap első oldalán feltüntetett dolgokra érdemes figyelni, vagyis: 

 1-50 pont: 1 fejlesztés = 1 arany 

 51-80 pont: 1 fejlesztés = 2 arany 

 81-100 pont: 1 fejlesztés = 4 arany 

 Egy képzettséget legfeljebb 100 pontig lehet fejleszteni (S), de a bónuszokkal jóval 100 fölé is 
mehet a képzettség totál értéke. 

Ez azt is jelenti, hogy egy képzettségre összesen 190 arany költhető el. Ha a képzettségek 

összességére osztott pontok - vagyis az S sorok összege - elérik az 500-at, onnantól a fejlesztés költség 

duplázódik, és ezt teszi az 1000. képzettségi pont után is. 

 

Javaslatok Mesélőknek  

Mindenkiben ott lapul a Nagy Mesemondó, épp ezért néhány javaslattal szolgálunk a jövő mesélőinek 

arra nézve, hogy miként tehetik érdekesebbé a kalandokat. 

1) Induló aranymennyiség: egy új csapat tagjainak 300 aranyat javaslunk fejenként. Ez pont 

elég ahhoz, hogy valamiben különlegesek legyenek, ám még messze nem szuperhősök. 

2) Ha a játékos nem akarja a karaktere összes vagyonát elkölteni, és még marad aranya, azt 

a képzettségek lap aljára érdemes felvezetni. 

3) Ha Mesélőként másképp nem döntesz, akkor minden kalandozással töltött nap +1 aranyat 

jelent a hősök számára, illetve képzettségtől függően kettőt vagy hármat jelenthet a termelő 

céhek tagjainak. 

4) A kaland végén lehetőséged van megjutalmazni a résztvevőket. A jutalmazásnál érdemes 

arra figyelni, hogy a 300 aranyas képzettség és felszerelés, amivel indultak, életük addigi 

munkája. 

5) A kalandok során a hősök minden bizonnyal találkozni fognak ellenséges erőkkel vagy/és 

szörnyekkel is. A szörnyek képzésénél két javaslatunk van: 

a. egyszerű: ebben az esetben az ellenfél életerejét és sebzését határozod meg. A 

különleges lények, például sárkányok esetében ezt javasoljuk (egy sárkányra példa 

lehet 110-es életerő mellett 15-ös sebzés). 

b. összetett: ebben az esetben érdemes átgondolni, hogy az ellenfél mennyire 

tapasztalt, és az alapján előkészíteni az értékeit: zöldfülű (50-100 arany), képzett 

(150-250 arany), elit (300-450 arany), mester (500-700 arany) vagy legendás (700 

arany feletti képzettség és felszerelés költés).  
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6. rész - Tárgyak 
Corvus világa a földi kora reneszánsz idejében jár, bár bizonyos területeken annak fejlettségét jóval 

meghaladó eszmék is megtalálhatóak. A harci eszközök területén is igen széles skála áll a 

fegyverforgatók rendelkezésére, ezeket három fő csoportba lehet osztani: fegyverek, vértek és ékszerek 

csoportjába. 

Fegyverek 

Fegyver lehet bármi, aminek használatával másban kárt tudunk tenni, így megfelelő körülmények között 

fegyver lehet egy korsó vagy egy törött székláb is. A rendkívül változatos eszközök miatt a fegyvereket 

jellegük háromfelé osztották, ezért Corvus-on egykezes, kétkezes és célzó fegyverekről beszélhetünk. 

Megfelelő céhes tagság és képzettség nélkül ezek a fegyverek jellegüktől függetlenül 1-et tudnak 

sebezni, és adott pillanatban egyet képes fogni bármelyikből a hős. 

 

Vértek és ékszerek  

Vértek és ékszerek tekintetében még egyszerűbb a helyzet, hisz előbbiből egyet, utóbbiból kettőt képes 

viselni bármelyik karakter. A vértek esetében javasoljuk a bőr  fém  törpe acél  mithrill fejlődési 

irányt, míg az ékszereknél a különböző drágakő berakásokat, úgy mint vérkő  türkiz  opál  zafír. 

 

Tárgyak költségei és fejlesztésük  

Bármelyik tárgy megvásárlása 5 aranyba kerül, és további 5 arany minden további fejlesztés. Minden 

tárgy legfeljebb négyszer fejleszthető – fejlesztésre a kovács (fegyver, vért) és ékszerész (ékszerek) 

céh tagjai a megfelelő képzettség minden 25. pontja után képesek. Vagyis ha a képzettségük eléri 100 

feletti értéket, utána új fejlesztésre már nem képesek, ellenben például a legendás kovács vagy Corvus-

szerte ismert ékszerész hírnevet beírhatják a karakterlapjukra. Céhen kívül a megfelelő képzettség 

minden 100. pontja jogosít fel 1 fejlesztésre.  

Minden tárgy esetén több fejlesztési út lehetséges, és az egyes utak többször is választhatóak. A 

fejlesztések minden esetben összeadódnak. 

Fegyver és vért esetén választható fejlesztések: 

 

Vér Erő Akarat

Fegyver - bónusz
+5 pont a fegyvernek 

megfelelő képzettséghez
+5 pont a Fizikumhoz +5 pont a Harci mágiához

Vért - bónusz
+5 pont a fegyvernek 

megfelelő képzettséghez
+2 pont az Életerőhöz +2 pont az Fényhez
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Példa #1: egy egykezes fegyver egy egykezes fegyvert forgató ember férfi kezében (45 pontos 

képzettség mellett) mind négyszer a Vér útjára fejlesztve 6-os sebzést okoz, mert a fegyver 

alapsebzésére (1) az alábbi dolgok vannak hatással:  

- képzettség alap (S): +45 pont  
- faj/nem (B): +10 pont az egykezes képzettségre 
- céh (B): +50 pont az egykezes képzettségre  
- fegyver (B): 4*5=+20 pont az egykezes képzettségre 
- vagyis összesen (T) 125 pont, amit a céh bónusza miatt 25-tel osztunk, ez pedig +5 sebzést 

jelent az alap mellé. 

 

Példa #2: egy célzó fegyver egy művész elf férfi kezében (55 pontos képzettség mellett) kétszer a Vér 

útjára és egyszer az Erő, egyszer az Akarat útjára fejlesztve 2-es sebzést okoz, mert a fegyver 

alapsebzésére (1) az alábbi dolgok vannak hatással:  

- képzettség alap (S): +55 pont  
- faj/nem (B): +10 pont az célző fegyver képzettségre 
- céh (B): +0 pont a célzó fegyver képzettségre  
- fegyver (B): 2*5=+10 pont a célzó fegyver képzettségre 
- vagyis összesen (T) 75 pont, amit a céh bónusza nélkül 75-tel osztunk, ez pedig +1 sebzést 

jelent az alap mellé. 

 

A vértek alapértéke +2 életerőt és +1 Fényt jelent, amit akkor kap meg a hős, ha a vértet viseli. A tárgy 

fejlesztésének módja a fegyverrel teljesen azonos. 

Ékszerek esetén választható fejlesztések: 

 

Az ékszerek fejlesztés nélkül +5 pontot adnak mind a Művészethez, mind a Tudományhoz. Egy teljesen 

kifejlesztett, és azonos utat követő ékszer +25 pontot ad a két képzettség valamelyikéhez, illetve +5-öt 

a másik képzettséghez. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy teljesen kifejlesztett ékszer közvetve +1-et 

adhat az életerőhöz (Tudomány, 1/25) vagy a Fényhez (Művészet, 1/25). 

  

Káprázat Tisztaság

Ékszer - bónusz +5 pont a Művészethez +5 pont a Tudományhoz
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Karakterlap - Hogyan alkossunk gyorsan karaktert? 
A karakter alkotásának egy lehetséges és aránylag könnyű útja: 

1. Meghatározzuk a karakter nevét, nemét, faját és céhét (miben jártas) 

2. A céh alapján eldöntjük, milyen tárgyakat viseljen – javaslat: 

a. harcos: felfejlesztett, céhnek megfelelő fegyver és vért 

b. tudós, művész, mágus és gyógyító: felfejlesztett ékszerek 

c. a többi esetben egy egyszerű fegyver elegendő 

3. A tárgyak, a faj, a nem és a céh bónuszát vezessük fel a képzettségekhez (B sor) 

4. A céh adta lehetőségeket használjuk ki minél jobban, fejlesszük a céhnek megfelelő értéket (S 

sor) 

5. A maradék aranyból a Test Kapuját érdemes fejleszteni a nagyobb életerő vagy/és a tolvajok 

kivédése miatt 

 

Emellett Excelben letölthető egy gyors karakterkészítő lap, ahol pár kattintással mindent könnyen be 

tudunk állítani. Innentől pedig a hangsúly a szórakozáson és a játékon van. 



 

 

Thrillion Kincsei Hősképző 

Alapadatok 

 

Név: ………………………………………………………………………………………. 

 

Nem: …………………………………… 

   

Faj: …………….……………………….. 

  

 

Család: ………………………………………………………… 

 

Céh: ……………………………………………………………… 

 

Kapcsolatok 

Kivel? Milyen kapcsolat? 

  

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

 

Megjelenés 

 

Hírnév: ………………………………………………………………………. 

Hősi portré 

 

Rang: ………………………………………………………………………….. 

 

Kor: …………………………… éves 

 

Testalkat: ………………………… 

  

 Árny és Fény 

 

Képzettség - pontbeli korlátozások: 

1-50 pont: 1 fejlesztés = 1 arany 

51-80 pont: 1 fejlesztés = 2 arany 

81-100 pont: 1 fejlesztés = 4 arany 

 

Ha a képzettségek összességére osztott pontok elérik az 

500-at, onnantól a költség duplázódik, és ezt teszik 

minden újabb 500. pontnál. 



 

 

Thrillion Kincsei Hősképző 

Képzettségek Felszerelés 
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A tolvajlás és a harc 
A tolvajlásra és a harcra egyaránt igaz, hogy egy megengedő és egy kockadobásos rendszer egyaránt 

működhet mindkettőre. Előbbi esetben egyszerű összehasonlításokra épít a rendszer, míg utóbbinál a 

képesség egy elméleti maximumot jelent, amire adott körülmények közt szerencsés esetben képes a 

hős. 

A tolvajlás esetében a megengedő rendszer összehasonlítja a tolvaj Lopakodás és az áldozat Érzékelés 

képességét – amelyik nagyobb, az nyert. Ha a tolvaj Kézügyessége emellett legalább 80-as értéket ér 

el, akkor képes a másiktól aranyat lopni, 80 alatt pedig valamilyen értékes vagy fontos tárgyat tud 

elcsenni a másiktól, például a következő napi zokniját, a bakancsát vagy a hátasa zabláját. A 

kockadobós rendszernél ezzel szemben a mesélő meghatározza, hogy az adott tolvajlás milyen 

nehézségű, hány „lépést” igényel, illetve első „lépésnek” az áldozat Érzékelésének másfélszeresét 

veszi. A „lépések” közt 20-szal nő a lopakodás célszáma, amit a Lopakodás képzettség + 2 db 10 oldalú 

kocka összege ad ki, ahol a 0 nullát ér. 

Példa: egy tolvaj megpróbálja meglopni a koboldot. A tolvaj Lopakodás képessége 40, Kézügyesség 

képessége 30, a kobold Érzékelése 12. A megengedő rendszerben a tolvaj képes lopni a koboldtól.  

A kockadobós rendszerben a Mesélő azt mondja: „ez egy háromlépéses tolvajlás, az első lépés 

célszáma: 18.” Ezt a tolvaj dobás nélkül is teljesíti, ahogy a második lépést is, ahol 38 a célszám. A 

harmadik lépésnél már dobásra kényszerül, 12-t dob (5+7), így 52 áll szembe az 58-cal. Erre a Mesélő 

közli: „a tolvajlás nem sikerült, de észrevétlen tudtál maradni.” 

 

A harc hasonló elven működik, bár itt fontos a csapatsorrend: először a fegyveres támadások zajlanak 

le, majd a mágikus támadás következik. Ekkor érdemes megnézni a csapat tagjainak életerejét, és 

akinek negatívba megy át, az automatikusan összeesik. A többi karakter gyógyítható, ami után a 

következő kör a fegyveres támadásokkal nyit. Minden körben minden hős egyszer tud cselekedni, 

vagyis aki fegyverrel harcol, nem fog tudni adott körben varázsolni vagy/és gyógyítani. 

Az egyszerű módszer itt is arra alapoz, hogy mindenki a maximumot tudja, vagyis a fegyveres sebzést 

a képzettségnek megfelelő maximummal képes végrehajtani a hős, a harci mágiából szintén a 

maximumot hozza ki (csatamágus céh esetén 8, más esetben 3), és a gyógyításnál sincs ez másképp 

(gyógyító céh esetén képzettségtől függően 2-6, más esetben maximum 1). 

A kockadobós módszer esetében a fegyveres harc maximuma egy ideális eset, mely dobástól függően 

változik, és egészen nullára csökkenhet. A harci mágiánál az alaptámadásnak számító 1-3 közötti érték 

szintén hasonló módon változik, sőt extrém esetben a varázslat létrehozása sikertelen is lehet. A 

gyógyításnál azonban a képzettség és céhtagság adta maximum jár ebben az esetben is. Fontos, hogy 

negatív értékű támadás nincs, azaz a hős más támadása során önmagát nem sebzi. 
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Példa: egy elf 6-os sebzést tud végrehajtani a célzó fegyverével. Az egyszerű rendszerben ez 6-os 

sebzés lesz. A kockadobós rendszerben a tízoldalú kockával 6-ost dob, ezért eggyel kevesebbet ér el, 

mint a maximum, és 5-öt sebez. 

 

 

 

A 2 legfontosabb szabály 
Bárhogy is játsszuk a Thrillion Kincsei asztali szerepjátékot, a 2 legfontosabb szabályt mindig szem 

előtt kell tartani: 

1. A Mesélőnek mindig igaza van 

2. A Mesélőnek törekednie kell arra, hogy a játék játék maradjon, és mindenki élvezze 

  

Egyszerű Kockadobás

Tolvajlás

Tolvaj: Lopakodás

Áldozat: Érzékelés

Amelyik a nagyobb, az nyert

Mesélő meghatározza a tolvajlás nehézségét 

(hány lépés?)

Az 1. lépés az áldozat Érzékelés 

képzettségének másfélszerese

A lépések 20-szal nőnek

Amelyik lépésnél nem elég a tolvaj 

Lopakodása, ott 2d10-zel dob

Fegyveres harc
A képzettség és fegyver alapján 

képzett maximum

Dobás d10-zel, az érték módosítja a 

maximumot:

9: maximum+1

7-8: maximum

6-5: maximum-1

4-3: maximum-2

2-1: maximum-3

0: sikertelen támadás

0 alá nem mehet támadás

Harci mágia
Csatamágus céh esetén: 8

Más esetben: 3

Dobás d10-zel, az alap (1-3) így módosul:

7-9: 3

4-6: 2

1-3: 1

0: sikertelen varázslat (akkor is, ha a hős a 

csatamágus céh tagja)

Gyógyítás Képzettségnek és céhnek megfelelő maximum

(Gyógyító céh esetében képzettség/25, más esetben képzettség/100)
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Alternatívák 
A fentieket előre közölt házi szabályok bármikor felülírhatják. A rendszer rugalmasságának bemutatása 

végett két lehetséges házi szabályt ismertetünk pár mondatban: 

Több és mélyebb  

Ebben a házi szabályban a fent ismertetett rendszert egy szinttel mélyebbre visszük, vagyis a 

képzettségeket az előre leegyeztetett módon kibontjuk (pl. a célzó fegyvereket íjra, számszeríjra, más 

hajító fegyverre és más dobófegyverre bontjuk; a harci mágiánál megjelennek különböző mágiatípusok; 

a művészeten belül szétválasztjuk a művészeti ágakat), és ugyanezt tesszük a tárgyakkal is. A rendszer 

előnye, hogy sokkal jobban lehet árnyalni a hőst, az általánosságban lévő hátránya pedig az, hogy 

túlságosan szétszabdalja azt. 

 

TK3000 

Képzeljük el, hogy a játék világa nem a középkorban, hanem földi jelenkorunk után 1000 évvel játszódik! 

Kevés átalakítást igényel, mégis izgalmas és felejthetetlen sci-fi alapokat írhatnak a kalandozók. Pár 

ötlet ehhez a rendszerhez: az egykezes fegyverek egy kézben tartható lézerfegyverek és bombák, a 

kétkezes fegyverek a telepített tornyoktól a vállról indítható rakétákon át a kétkezes lézerfegyverekig 

bármit jelenthetnek, míg a célzó fegyverek az űrcsaták esetében az űrhajókon lévő fegyverek 

összességét jelenti, a harci mágia pedig a Csillagok Háborújából ismert Erőként működhet. 
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Thrillion Kincsei kisszótár 
Thrillion: mítoszbeli ősi város, aminek a pusztulása után kerültek az Érkezők Corvus-ra. 

Érkezők: az emberek, elfek, törpék és gnómok gyűjtőneve 

Corvus: a földrész, ahol Távolrév is található 

Távolrév: az Érkezők egyik legnagyobb városállama, jelenleg királyság 

Távolrév nemesi birtokainak listája: Aranyzug, Felhőerdő, Magtornyos, Szépvadon, Nemeskert, 

Tündértó, Fénycölöp és Karomvár 

Kéreg Gyermekei: a corvusi őslakók összefoglaló neve. Többnyire csak a komolyabb intelligenciával 

bíró lényeket sorolják csak ide, az állatokat és a növényeket nem. 

Khumok: az orkok egy fajtája, a corvusi őslakók egyik legintelligensebb formái. Az eddig egyetlen 

ismert ősi faj, aki városokba szerveződve él.  

Éjgoblinok: az orkokkal egy családba tartozó goblinok egy fajtája, akik jellemzően éjfekete bőrűek, a 

hegyek közt élnek, és szervezettségük messze túlmutat fajtájukén 

Pormeder: hajdan a mágia városa volt. A manaháló rezgése miatt a repedés, melyben Pormeder 

megtalálható volt, 629-re bezárult. A menekültek nagy része Távolrévet választotta új otthonának. 

Városi Tanács: Jessica és elődjei (I. és II. Rebeline Invictus) előtt a legjelentősebb vezetés, mely - 

kisebb-nagyobb megszakítással - 506 és 584 között vezette a várost 

Délvidék: a Khum Birodalom egy jelentős része, a Sziklaöböl közelében kezdődő hegylánctól délre 

kezdődik. Ha a khumok miatt nem akarnak fajt mondani, így hivatkoznak a Kéreg Gyermekeinek 

legfejlettebb civilizációjára 

1/25: minden 25. képzettség pont jelent +1-et az adott értékre 

1/50: minden 50. képzettség pont jelent +1-et az adott értékre 

1/75: minden 75. képzettség pont jelent +1-et az adott értékre 

1/100: minden 100. képzettség pont jelent +1-et az adott értékre 

 


