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Amikor leszáll a köd 

Hős Históriák első M.a.g.u.s szerepjáték versenyének kalandmodulja 

Írta: Hancsics „Mersant” Norbert  

Helyszín: Dél-Ynev, Új-Pyarron melletti kastélyok völgye 

Időpont: P.sz 3691, Esős Évszak, Dreina Második „Esküvések” Hava 

 

A kaland cselekménye vázlatosan: 

- Megérkezés a D'mersos család kastélyába. Játékos karakterek bemesélése a kastélyba, 

helyszínbemutatás                                 

 

- Ismerkedés a helyszínnel/szerepjáték. Megtörténik az első gyilkosság (növénylabirintus) 

Tamar az első „nemes” áldozat   

 

- A második óra végén, a Sötét Atya megidézi az első ködöt. Majd Damasso báró közjátéka 

Kroo-val. Közben zajlik a bál, mellék események pl. párbaj stb.       

 

- Elkezdődik az esküvő, de a szertartás közben kitör a káosz!    

 

- A merénylet. Rémállommá változik az estély, sok a halott, vér mindenütt… két nemes áldozat 

(Fiell család) Közben a Sötét Atya megidézi a második ködöt.  

 

- Elkezdődik a kutatás, nyomozás, főbb helyszínek: könyvtár, labor, kincstár. Közben újabb „a 

második” gyilkosság 1-2 nemes áldozat (Archons család)  

 

- Feltehetően a játkosok feljutnak a második vérivók lakta szintre. Összecsapás a belső 

könyvtárban, majd végső csata a megmaradt wier családdal. Sötét Atya varázslata… 

 

- Lezárás, végjáték. A játékosok ünnepelt hősök…  
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Hangulatkeltő Novella 
 
   Ahhoz képest, hogy az Esküvések havában járt az idő, mely mindig esőt és hideg fuvallattokat 
hozott magával, a mai nap még a nyarat idézte és csodaszép napsütéssel örvendeztette meg a 
Kastélyok Völgyét. Hat évvel a dúlás után a Völgy újra régi pompájában ragyogott.  
Girella asszony élveszte a szép időt és leányain járt az esze, Bris a kisebbik igazi úri kisasszonnyá 
vált az évek alatt, se szeri se száma az udvarlóknak, minden bálon részt akar venni, de a nővére 
Entera, igazi itthon ülő, alig teszi ki a lábát a kertből. Ezért is lepődött meg nagyon a ház asszonya 
mikor pár héttel ezelőtt nagyobbik leánya azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy szeretné elkísérni 
húgát a hamarosan a D’mersos kastélyban tartandó esküvőre. Kinézett az ablak előtti teraszra - 
keskeny asztal s két szék csupán a berendezése – melyről márvány lépcső kanyargott a sétányra, 
melynek végében a madárház állt. Még mindig nem értette a hirtelen változást, de remélte egy 
fiatalember van a háttérben, hiszen lánya hamarosan 25 éves lesz, itt az ideje már az esküvőnek 
az Ariann házban is. Szelíd, jóravaló teremtés volt, kicsit naiv, nem úgy, mint a többi úri 
kisasszony. Nem érdekelte az intrika, a pletyka, de szeretett hosszan elbeszélgetni az élet 
dolgairól, komoly érett férfi illett hozzá. Girella lassan átsétált a parkon, megállt a kis szökőkútnál 
és élvezettel nézte pár percig az aranyhalakat, ahogy odasereglenek, mikor ujjait a víztükörhöz 
érinti. Mosolyogva indult tovább a madárház felé. Ahogy belökte az első pár arany keretes ajtót, 
meghallotta a madarak kakofóniáját. Fejére húzta az eddig a vállán pihenő ezüstös selyemkendőt 
és lassan benyomta a második üvegajtót is. Mintha egy egész más világba lépett volna, az 
amazonok erdeje lehet ilyen buja és titokzatos. Ezernyi virág pompázott a páfrányokkal 
szegélyezett fehér köves út mellett. Egy páva rikácsolt rekedtes hangján, melyre egy kellemesebb 
trilla felelt. Elindult az ösvényen, vállát orchideák érintették, vigyázott rá, hogy esetlen rá ne 
lépjen a kert egy röpképtelen lakójára. Entera az üvegpalota középpontját jelképező tavacska 
mellett üldögélt s virágszirmokat szórt egy csapatnyi színpompás papagáj elé, akik csipogva, 
krákogva szedegették a csemegét. Fekete haja a vállára omlott, ő nem takarta kendővel, mint 
édesanyja. Arcán angyali mosollyal nézett az érkezőre.  
- Anyám! - hangja vidáman csengett - Nézd csak ők a legújabbak! - és a csipegető társaság felé 
intett - Apa Sobirából hozatta őket! Csodaszépek ügye?  
Girella mindig is tudta férje bármit megadott volna lányaiknak, Brist csak ékszereket és drága 
ruhákat kért, de nővére, apja legnagyobb meglepetésére, csak madarakat szeretett volna. Így 
férje, folyton újabb és újabb különlegességeket rendelt messzi földről, csak hogy lányát 
boldognak lássa. Az asszony nem bánta ezt, egyformán szerette mindkét leányát, örült, hogy 
mindkettőjüket boldognak láthatja.  
- Igen, Drágám, azok. – mosolyodott el - Lassan készülődnöd kéne, mert még lekésed az esküvőt! 
A húgod már rég úton van. Az szobalány már előkészített mindent. Induljunk fel a házba és 
segítek! – nyújtotta kezét leányának Girella.  
- Ó, már ilyen későre jár! – állt fel hirtelen a lány, a színes madarak ezerfelé röppentek, ahogy a 
ruhája végig söpört a leveleken. Egy károgás hallatszott odakintről, ami még nagyobb riadalmat 
keltett a madarak között. Darton madarai nem tartoztak a kedvencei közé, mindig a halált 
juttatták eszébe s így nem is tartott egyet sem az üvegházban, az ő helyük a temetőkben van.  
Mindig is baljós jelnek vélte ezt a hangot, de most elhessegette a rossz gondolatokat, hiszen 
nagyon készült erre a bálra. Kézen fogva sétáltak vissza a házba, már a szobájában  
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várta, a bálra csináltatott új ruha, és a szobalány is segítőkészen várakozott az ajtóban. Mire 
végeztek a készülődéssel, Entera már magára sem ismert, napsárga és vérvörös ruhája az őszi 
levelek színét idézte, haja bonyolult csigákba tekerve és mindez csupán 3 órába telt. – Elfecsérelt 
idő! – gondolta magában, de édesanyja büszke arcát látva, mégis megnézte magát még egyszer a 
tükörben. - Vajon tetszeni fogok neki? Olyan más vagyok, mint mikor először találkoztunk. – 
boldogan emlékezett vissza az első találkozásra. Pörögve, forogva táncoltak, sosem volt még 
ilyen boldog erre biztosan emlékezett, a bálterem színei összemosódtak a szeme előtt, fejét az 
ifjú vállára hajtva mosolygott. Nagyon várta már, hogy újra találkozzanak. A hintó nemrég ért 
vissza a D’mersos kastélytól, és most arra várt, hogy őt is húga után repítse a bálba. A díszes kék 
kocsit két fekete mén húzta, erős, csodaszép állat mindkettő. Tomas az öreg kocsis, már akkor a 
családot szolgálta mikor ő még meg sem született, fia Donovan - aki, csak 2 évvel volt fiatalabb 
Brisnél - fogja átvenni apja helyét a bakon, ha már nem lesz ereje a lovak irányításához. Mikor a 
kocsihoz ért, Tomas lekapta a kalapját és széles mosollyal üdvözölte.  
- Entera kisasszony, ha szabad ilyet mondanom ma még a kiskisasszonynál is csodaszépebb! De el 
ne mondja ám neki! - kacsintott rá az öreg.  

- Ó, Tomas! Maga mindig olyan kedves velem! - kacsintott vissza ő is mosolygósan. Dovovan már 
ugrott is, hogy kinyissa neki az ajtót és besegítse a kocsiba. Ő mindig lehajtotta a fejét és a 
kalapját gyűrögette, ha pár szót váltott vele. - Gyönyörűek ma a lovak, Donovan, szép munkát 
végeztél! – dicsérte meg a félénk fiút.  

- Köszönöm kisasszony! – mondta halkan a fiú és már csukta is be az ajtót a lány után, hogy 
véletlenül se kelljen a kisasszony szemébe néznie. Entera elhelyezkedett a kék bársony üléseken, 
és elhúzta a kicsiny függönyt az ablak elől, hogy gyönyörködhessen még ebben a csodás napban. 
– Ma minden tökéletes lesz! - gondolta magában - ezt az estét semmi nem ronthatja el! 
Elhaladtak a Tizennégy nővér mellett, mely egy csodás lugas területén állt, fűben játszó fiatal 
lányokat örökített meg, akik a Dúlás alatt haltak szörnyű halált. A szobrok most is, mint mindig 
ránevettek a lányra, még a vidám kacajukat is hallotta a lágy szélben tovalebegni. A kis erdőség 
mellyen át az út már a D’mersos kastélyhoz vezetett, az ősz csodaszép színeiben pompázott. Úgy 
érezte, ma minden sokkal szebb volt, mint máskor. A kocsi ringatózása mindig elálmosította, így 
most is kicsit kábának érezte magát. Érezte, ahogy le-le csukódnak a szemei, álmában egy 
csodaszép báltermet látott, csillogó fények, előkelő társasági forgatag, csupa jólöltözött ember, 
vidám beszélgetés, majd hirtelen… vérbe borult minden, egy hatalmas villanás, pánikba esett 
emberek mindenfelé, kardok, sikolyok, kiabálás. Sikoltva ébred fel, hirtelen nem tudta hol is van, 
majd a családi címerre esett a tekintete és kezdett megnyugodni.  
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Megborzongott, hangos károgás hallatszott kintről, ami arra késztette, hogy kitekintsen az 
ablakon, ahol már nem az előbbi őszi táj fogadta, hanem szürke sűrű köd kezdett kavarogni az út 
felett. A kocsi mozgása megváltozott, mintha a lovak megbotlottak volna, ami lehetetlen volt, 
ezek voltak a legjobb lovak, amit kapni lehet, de nem látott semmit csak kavargó ködöt. Csend 
lett, mintha minden lehalkult volna, nem hallotta a megszokott hangokat, a madarak és a szél 
kellemes énekét. Csak a lovak patáinak ütemes, majd botladozó hangja és a kocsi kerekeinek 
zaja.  

- Tomas! Donovan! – szólongatta a kocsisokat, a kocsi egyre csak lassult, majd végleg megállt. 
Entera nem értette mi történhetett, de úgy döntött vár még néhány percet - Lehet,  
csak az utunkat állja valami, a kocsisok majd elintézik. - gondolta magában. A kocsi kicsit 
megbillent, amit tompa puffanás követett, ahogy valamelyik férfi leugrott a bakról. A lány halk 
kaparászást hallott oldalról, mintha valamit végig húztak volna a kocsi oldalán. Lassan az ülés 
másik oldalára húzódott, ahogy az ajtó kinyílt a köd kúszni kezdett felé, Entera felsikoltott mikor 
meglátta Donovan sápadt arcát az ajtónyílásban, a fiú alig állt a lábán.  

- Donovan! Mi történt? – kérdezte elborzadva a lány, remegve fogta meg a kocsis feléje nyújtott 
kezét, Donovan úgy kapaszkodott bele, mintha az élete múlna ezen.  

- Az … apám… segítsen kérem… - hangja elhaló volt alig hallható, a lány segítségével beljebb 
kúszott a kocsiba, Entera becsapta az ajtót, így a köd kinn rekedt. Donovan nagyot lélegzett, mint 
aki víz alól bukkan fel, beszéde már összefüggő volt, de rettegve hangzott.  

- Apám, még fenn van a bakon, segítsen kisasszony! – könyörgött.  

- Mi történt? – erősködött tovább Entera.  

- Nem tudom, apám rosszul lett és a lovak megálltak. – beszéd közben már nyúlt is az ajtó felé - 
Segítsen kisasszony, ki kell jutnunk innen!  

- Próbáljuk meg! – határozta el magát a lány, rettegett, de maga sem tudta mitől. A fiú óvatosan 
kinyitotta az ajtót és segített kiszállni a lánynak. A rettegés és a rossz érzés egyre csak erősödött, 
már látták a lovakat, azok mintha kifakultak volna, rogyadozó lábakkal álltak a kocsi előtt, 
szemükben időtlen fájdalom és fáradság ült. Donovan felkapaszkodott a bakra, és ügyetlenül 
megpróbálta lehúzni az apját is magával, de nem bírta el a plusz súlyt így mindketten a földre 
zuhantak. Tomas halkan felnyögött.  

- Legalább él! - mondta halka Entera. - Segítek becipelni, de ne várjon sok erőt! – nézett a fiúra. 
Entera segített Donovannek behúzni az öreget a kocsiba, Tomas a padlón feküdt feje a lány 
ölében pihent, lélegzése csak apró pihegés volt. Entera az ősz hajat simogatta.  

- Minden rendben lesz Tomas! - próbálta nyugtatni inkább magát, mint őt, hiszen az öreg nem 
hallhatta már. A kocsiban egyre több és több ködfolt jelet meg, érezte ahogy kezdi elhagyni az 
ereje, mintha a köd minden egyes lélegzetvételnél a torkát marná. Közben a kocsi kicsit 
megbillen, Donovan valahogy visszamászott a bakra, bár ugyanolyan rosszul volt, amint a lány. A 
kocsi lassan, túl lassan, fordulni kezdett, majd kicsit gyorsabb tempót vett fel, de a percek 
óráknak tűntek, ahogy utojára kinézett a kicsiny ablakon, már látni vélte a ködön túli tájat.  
 

Seriant Slyjarr 
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Bevezető 

   Mivel, hogy ez a Históriák szerepjáték egyesület első rendezvénye. Ez az első kaland, amit versenyre 

írok. Azt hiszem érthető, hogy izgalommal telve várom, hogy szerepel majd a modul. Ami a történetet 

illeti nem feltétlenül egyszerű és rengeteg az Njk, így a kalandmestereknek elég nehéz dolguk van. 

Legalábbis alaposan át kell olvasni a szöveget, hogy érthető legyen ki kicsoda, és miért mit cselekszik. 

A játékos karakterek előre külön erre a célra részben megalkotott választható szereplők. Egyrészt ez 

nagy könnyebbség a km-nek, másrészt valahol ez mégiscsak egy verseny, és így legalább picit 

igazságosabb lehet a pontozás.  A kaland elején főként a szerepjáték van hangsúlyban, aztán a 

merénylet után elszabadult pokolban, megkezdődhet a nyomozás. Közben persze egyre több 

információt szereznek a játékosok, ami alapján, (reményeim szerint) egyre jobban körvonalazódik 

bennük a báró megalomán terve. Majd a történet vége igazi epikus harccal záródik, amit bízzunk 

benne minden csapat sikerrel abszolvál.     

   Ide most valami filmes példát meg hangulatot kéne írnom, de engem semmi ilyesmi nem inspirált. 

Bizonyosan van valami ide illő film, de nekem nem jut eszembe. Ami zenét illeti természetesen a 

bálon főként valami reneszász dallam, akár még komolyzenei és enyhén vallásos hangulattal is 

fűszerezve. Ez utóbbi főként az orgona meg az esküvő miatt. A kastély második emeletén viszont már 

sokkal inkább sötétebb, rossz szóval élve vámpírosabb a hangulat. Oda személy szerint az Arcana 

Dark Age Of Reason albuma ugrik be.  Na de, ahány ember annyi benyomás. Szóval én nem akarom 

megmondani mi illik a kalandhoz, ez nyilván nem is cél, csak, hogy jó hangulat és szórakoztató játék 

legyen!  

Kellemes játékot! 

Mersant 

Előzmények 

A dúlásként elhíresült majd két évtizedig tartó háborúskodást nem könnyen felejtik el Dél Ynev lakói. 

A mi történetünk is itt kezdődik amikor a kráni hadtestekkel együtt megérkezik a Pyarronita államok 

területére egy gátlástalan és mindenre elszánt szörnyeteg, és a társa. Valójában egy elpusztult 

nekromata rend utolsó képviselői ők ketten, akiknek épp jókor jött a dúlás, hogy elhagyják kránt. A 

származásukon és nekromata renden kívül a fajuk is közös, hiszen mindketten wiernek születtek. A 

később, már csak, a belső családon belül, Sötét Atya(Vequer Ardag) és Sötét Anya(Arequen Essya) -

ként elhíresült máguspáros, rögtön tervet kovácsolt a jövőjükre nézve. Kezdetben mágiával segítették 

a kráni csapatokat. Később azonban kihasználva a zavaros időket és a Pyarroni levéltárak szinte teljes 

pusztulását, felvették egy jól hangzó Pyarroni nemesi család nevét. A valódi családnak persze vesznie 

kellet, de ez akkoriban minden gyanú nélkül könnyen elrendezhető volt. Beköltöztek a család akkor 

még Ó-Pyarroni otthonába majd az álcát fenntartva, utánpótlást és hadianyagot szállítottak a Pyarron 

hű seregeknek. Mindeközben természetesen híreket és információkat adtak át a krániaknak. Ez idő 

tájt került hozzájuk még egy wier, ezúttal egy fejvadász (Mons). Ekkor fogalmazódott meg az ötlet, 

hogy csupa wierekből álló „családot” alapítsanak. Egy éven belül sikerült rálelniük egy babára, akit 

elsőszülött fiúként (D'mersos Nogren) a családba hoztak, majd a következő évben egy újabb baba 

érkezett, ezúttal egy lány (D'mersos Sybell). Az igazi szülők és család szintén csak gondot jellentett, 

így hát rájuk is halál várt. Az alkalmazkodás jól ment, és több Pyarron hű családdal is 

„összebarátkoztak”, köztük a Chegor családdal is.  Persze mindig kissé különcnek és zárkozottnak 

tartották őket, de arra gondosan vigyáztak, hogy gyanúba soha ne keveredjenek. Vagyonuk és 

befolyásuk egyre nőt nem csak a pyarroni oldalon, de krán szemében is hasznossá váltak. A 

legnagyobb húzásuk Ó-Pyarron ostromakor jött el, amikor is számos módon segítették a krániak 
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betörését, és szabotáltak megannyi mágikus védművet. Az utolsó napokban hozzáláttak a könyvek és 

egyéb értéktárgyak „mentéséhez” majd kiutat és menedéket mutattak a számukra „hasznos” 

Pyarroni családoknak és menekülteknek. Könnyen tehették, mivel krán szemet hunyt, sőt titkon még 

biztosítva is volt a menekülésük. Amolyan, hősként tekintenek rájuk azóta is a Pyarroni nemesek (ha 

tudnák, hogy mekkorát tévednek). A város eleste után krán jutalmat adott. A Sötét Atya, egy néma 

aquirt(Gho-Raggot) nevezett meg ellenszolgáltatásként. A rákövetkező években a család főként a 

háttérből tevékenykedett és Új- Pyarron építésében főleg csak anyagilag vállalt szerepet. Saját 

Palotát építettek a Kastélyok völgyében elhíresült vidéken, majd oda költöztek, és visszavonultan élik 

életüket. Valójában ezen évek alatt több mint 15 főre emelték a wierek számát, és a főbb pozíciókba 

csak wierek kerülhettek. A kísérlet az aquir vér fogyasztásra szintén sikerrel járt. A Sötét Atya 

lassanként képes volt aquir hatalomszavakat használni. Tudását és tapasztalatait átadta a Sötét 

Anyának is majd „gyermekeiknek”. Továbbra is szolgált információval kránnak de lényegében 

amolyan alvó ügynök státuszt kapott. Élete nagy eseményét csak ezután a kaland kezdete elött egy 

ével, 3690-ben kezdi előkészíteni. Mégpedig egy csillag együttállás képében. Még Ó-Pyarron 

kodextárából „menekített” néhány Godoni eredetű tekercset, amelyek egészen egyedi 

konstellációkat tartalmaznak. Sok év tanulmányozása után rábukkant a „fehér árnyék” nevű 

együttállásra amely 77 évente egyszer, de épp most 3691-ben adódik újra. Ez a csillagkép egy 

szférikus zárvány (több démoni és negatív sík találkozása), mely csak éjközépkor látszik. Pontosabban 

a vörös hold lenyugvása után, de még mielőtt a kék hold felkelne…feljövése fényével igen rövid időre 

kb 1 perc megvilágítja a csillagképet. Ekkor igen erős távcsővel jól látható fehér fénye van, ami 

viszont folyamatosan halványul (innen az árnyék név) majd az 1 perc elteltével teljesen el is tűnik.     

A Sötét Atya, kutatásai és meggyőződése szerint, a fehér árnyék „felhasználásával” rendkívül erős és 

valószínűleg Hetedkori mágiával nem bezárható síkkapu jönne létre. Épp az Istenek hegyén a Szent 

Konzílium helyén, amit minden bizonnyal azonnal magába is nyelne. A démoni is egyéb negatív 

síkokról átáramló entitások pedig újra lerombolnák Pyarront. Épp úgy mind Gondon esetében is 

történt. Ezzel aztán kivívná magának krán elismerését. A baj csak az, hogy ehhez a síknyitáshoz 

rengeteg mágikus energia kell, amit jelen tudása szerint leghatékonyabban csakis vérből, illetve ősi 

(ez esetben godoni) vérből lehet kinyerni. Számításai szerint legalább 5 ember teljes vére szűkséges. 

Továbbá mindezt aránylag gyorsan még frissen kell felhasználni. Így fogalmazódik meg a terv, hogy 

ősi godoni származású családokat hívjon a palotába…  

A helyszín: A helyszín ötletét egy mára klasszikusnak számító kalandmodul adta. Nyilván sokan 

emlékszünk első kalandjaink egyikére, a Kísértetjárta házra. Ugyebár az abban szereplő kúria a 

kastélyok völgyében található, és arra gondoltam ennél jobb helyszínt Damasso báró kastélyának el 

sem lehet képzelni. Lássuk hát a helyszínleírást. 

Lényeges tudnivaló a csapat számára, hogy Pyarron a Gályák tengerének egyik öblében, a Dorlan 

folyó torkolatában épült. A folyó a torkolatnál több ágra szakad. Az egyik ilyen ág arról nevezetes, 

hogy a Kastélyok völgyén folyik keresztül. A Kastélyok völgye a leggazdagabb pyarroni nemesek és 

kereskedők vadászkastélyainak, nyári lakjainak ad otthont. A Dorlan északi mellékága mentén hosszú 

kilométereken át sorakoznak a különböző kúriák, villák és kastélyok. Ez természetesen úgy értendő, 

hogy az épülethez a környező birtok is hozzátartozik, ezért könnyen meglehet, hogy két szomszédos 

villát fél napnyi járóföld választ el, így a folyó völgyének több, mint száz kilométer hosszú szakaszát 

ismerik közel és távol a Kastélyok völgyeként. A völgyön át széles, kővel rakott út vezet, hogy a hintók 

is akadálytalanul közlekedhessenek. A főútról nyíló leágazásokon lehet megközelíteni az egyes 

kúriákat. Az út mentén szinte minden fertályórában pihenőállomásra, fogadóra bukkan az utazó. A 

Kastélyok völgyét természetesen minden pyarroni ismeri, de aki csak egyszer is járt Pyarronban, 

bizonyosan hallott róla.  
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Kezdődjék a kaland! 

Az érkezés: A kaland a kastély főbejáratánál kezdődik. A napszak szerint a 13-ik órában. Km írd le 

a kastélyt, és a környezetet, szép tiszta rendezett minden. Az „U” alakú belsőudvar közepén van a 

díszkert, ahol egy impozáns fehérmárvány szökőkút áll. Ez uralja a díszkertet, de az egész belső 

udvart, csak úgy vonzza a szemet a maga 5 méteres magasságával. Körben a kastély falain hatalmas 

ablakok a fehér, tört arany falak gyöngyház fénnyel csillognak a nap fényében. Mindenhonnan a 

gazdagság és a pompa árad. A főbejárathoz, kétoldalt gazdagon faragott széles lépcsősor vezet. 

Km,Figyelmesebb szemlélő észreveheti mindkét oldalt 13, egyenként a pyarroni pantheon isteneit 

ábrázoló lépcsőfok van.  A lépcső tetején már néhány perces várakozás után a komornyik fogadja 

őket, és jelzi a listáján az érkezésüket. Tájékoztatja őket a házszabályról ez főként a fegyverviselést 

érinti, de hozzáteszi, hogy nagy csalódást okozhat, ha valaki nem az udvari etikettnek megfelelően 

viselkedik. Ezért ettől szerény véleménye szerint tartózkodjanak. Km ez semmiképpen sem gúnyolódó 

vagy kioktató megjegyzés, hanem egész egyszerűen a sokszínű vendégek miatt szűkséges. 

Természetesen a fegyvereiket az estély után visszakapják addig is összegyűjtik és az őrszobán fogják 

tárolni. 

Az első óra (13:00): Nincs kötelezően beiktatott történés. Javában zajlik a többi vendég 

érkezése, a bálteremben hangolnak a zenészek, a felszolgálók kínálják a már bent lévő személyeket. 

Több „kis” beszélgetőcsoport alakul ki a kiemelt vendégek közül a Fiell báró és családja még nem 

érkezett meg, ez miatt észlelhető egy kis idegesség. (A komornyik ideges kissé, aki Mons-nak a 

testőrparancsnoknak jelenti a dolgot, Mons persze faarccal tudomásul veszi). Km itt valóban 

történjen az amiért feltehetően mindannyian szeretjük ezt a játékot… jöjjön a szerepjáték! A 

játékosok had éljék bele magukat a karaktereikbe, érezék át a helyszint a jellenlévőket. Nagyon 

fontos, hogy adj nekik időt, szabadon játszanak, poénkodjanak, ismerjék meg egymást, írd le nekik a 

kastély pompáját az ételek italok ízét. A szolgák azt lesik kinek mit hozzanak. Ismerjék meg picit a 

jellenlévőket, találkozhatnak akár a családból Sybell-el vagy Nogren-el és érdemes a kiemelt 

vendégeket is megismerniük. Persze ezek ne mélyreható beszélgetések legyenek, hanem inkább ilyen 

alap udvariassági körök. Az Njk-ák főleg az esküvőről fognak beszélni, de igazából szinte bármi lehet a 

téma. Bejárhatják a kastélyt, kivéve azon részeit, ahol az őrök tapintatosan, de határozottan 

elhessegetik őket (lépcső vérgát miatt, illetve labor és kincstár ajtaja mondván ezek a család magán 

szféráját képezik). Az óra második felében megérkezik a Fiell család és a fennmaradó vendégek, 

(kivéve Bris Ariann nővérét…hangulatkeltő novella)de ez nem kell, hogy bármiben is befolyásolja a 

játékosokat.  

A másik érdekesség Morabiss és Nogren félrevonulása. Amennyiben ezt kikémlelik, (jó pont) 

észrevehetik, hogy Morabiss egy különös dobozkát ad Nogrennek (Kahrei doboz) Km Ez idő tájt 

csábítja el Loren is Tamart a növénylabirintusba (első gyilkosság) valamint hallhatnak egy két 

pletykát, pl Morabiss-ról a fekete bárányról, vagy Vio-ról a kegyvesztett shadoni nemesről. Szinre 

léphet Ahgven Arwelli műértő vagy épp kinézhet magának valakit Archons Areella grófnő. Azonban 

ezeket akkor vesd csak be, ha maguktól nem kezdeményeznek. A lényeg, hogy ne nagyon üljön le 

cselekmény, ha nem tudnak mit kezdeni (mélységes sajnálatom ellenére) nyugodtan mehet tovább az 

esemény. A jó szerepjátékra igenis jár a pont!  

Az óra végén hangosan kongat egyet a kharei szerkezetű óra a bálteremben! 
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Első gyilkosság: Ez elég opcionális és koránt sem biztos, hogy a játékosok tudomást szereznek 

róla. Áldozata az Archons család másodszülött fia Tamar. Simnum Loren (a társalkodónő) csábítja, 

majd csalja el a növénylabirintusba. Szerelmi bájitalt tölt az italába a megérkezést követő első 

órában. Ami feltűnhet a játékosoknak az az, hogy Loren a bemutatkozásukat követően elég rámenős, 

nem engedi maga mellöl Tamart, nyilvánvalóan el akarja csábítani (Emberismeret Af) Aztán egy 

megfelelő pillanatban beletölti majd megitatja vele a bájitalt, ettől fogva bármit csinálhat vele, és hát 

elhívja egy szerelmi légyottra a növénylabirintusba. Persze ez még nem feltétlen gyanús viszont az az 

lehet, hogy Loren egyedül tér vissza. Mindez persze csak akkor igaz, ha figyelték az eseményeket. A 

labirintus egy rejtett zugában megtörténik a gyilkosság. A sötét anya és egy Fekete gárdista várja ott, 

leütik, majd a közeli Családi Kripta rejtett termébe viszik, ahol kivéreztetik. Km a leütés úgy történik, 

hogy a Sötét Anya hatalomszóval fullasztás bénítja meg Tamart. Drasztikusnak hangzik, de megteheti 

hiszen rajta és a Sötét Atyán kívül más nem érzékeli a mágikus rengést. Valamint sietnie kell vissza a 

bálterembe. Egyedüli buktató az lehet, ha valaki meghallja az aquir szavakat, de ha jk nincs itt (ami 

erősen ajánlott) akkor épp üres a helyszín. A fuldokoló Tamart a gárdista leüti és elcipeli, ennek 

látható nyomai vannak (nyomolvasás Af ) de a növénylabirintuson kívül már a kövezet úton eltűnnek 

a nyomok. Pici sár stb maradhat, de ez már (nyomolvasás Mf) ha megvan kiderülhet, hogy a Kriptába 

vitték, de onnan már nincs nyom, jöhet a gyanú vagy titkosajtókeresés stb. A kivéreztetést rutinosan a 

Sötét Anya végzi majd a teleport pentagrammán keresztül távozik a belső könyvtárba. A gárdista ott 

marad biztosítani a helyet a merénylet végéig hiszen érkezek majd a Fiell család tagjai is. Netán, ha 

előtte idejönnek a Kriptához akkor telepátiával jelent Mons-nak majd szituáció függően, ha 

észreveszik a titkosajtót, elzavarja vagy akár harcba is bocsátkozik a játékosokkal. (ezt azért jó lenne 

elkerülni, döntő bizonyítékuk nem lehet) Mindenesetre, ha idáig eljutnak az nagy jó pont a csapatnak! 

 

 

Második óra(14:00): Amennyiben eddig nem itt már derüljön ki, hogy a játékosok egy asztalnál 

ülnek. A komornyik egyfajta ceremónia mesteri posztot is ellát, és figyelmet kér a 

vendégektől…érkezik a házigazda Damasso Báró, és felesége Wylliris, majd az orgonajáték után 

köszöntik az egybegyülteket. A báró kifejezi örömét a lánya közelgő esküvőjének kapcsán, és 

boldogan, de izgalommal várja a szertartást. Régi vágya teljesül azzal, hogy a Chegor családdal lépnek 

frigyre. Mindazonáltal nem akarja szaporítani a szót legyen most a zenéjé a főszerep, majd jó 

szórakozást kíván mindenkinek. Rögvest felcsendülnek a dallamok és jónéhányan elkezdenek 

táncolni. Km a köszöntés után a jk-ák folytathatják azt, amit előtte, épp csak a köszöntés idejére, akit 

lehet beterelnek a bálterembe. Az óra második felében Morabiss hangot is ad nyugtalanságának és 

követeli a komornyiktól a testvére Tamar megkeresését. Ark igyekszik megnyugtatni és azonnal szól 

Mons-nak aki néhány perc múlva elő is kerül majd biztosítja Morabiss-t, hogy megkeresik a fivérét. 

Km a jk-ák felfigyelhetnek erre (sikeres éberség) és akár bele is avatkozhatnak, Morabiss 

szemelláthatóan dühös mert már egyszer jelezte, hogy nincs meg a testvére, úgy érzi eddig semmit se 

tettek! Igaz, hogy Tamar olyan amilyen, de a báró köszöntőjére elő kellet volna kerülnie! Épp ezért 

elhatározza, függetlenül attól, hogy segítenek-e a jk-ák, hogy ráállítja Erena-t az ügyre. Erena egyedül 

nyomoz, és ő tudja, hogy Loren-nel volt utoljára Tamar. Közben a Sötét Atya megidézi az első szürke 

ködöt (Birtokbejáratnál) ami lassan közelít ez az utolsó előtti óra, hogy a kinti helyszíneket 

megnézzék. 

Az óra végén hangosan kongat egyet a kharei szerkezetű óra a bálteremben! 
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Harmadik óra(15:00): Sürögnek forognak a szolgálók hidegtálakat frissítőket hoznak. Kezdenek 

teríteni a vacsorához, ami a szertartás után lesz. Ezenfelül, nem túl észrevehetően, de zajlanak az 

előkészületek a szertartáshoz is. Újra hangolnak a zenészek a szertartásvezető (Ellena papnő) 

ellenőrzi a dokumentumokat stb. A legváratlanabb dolog azonban az egyik vendég (Kroo) vitája 

Damasso báróval. A báró körbejár a kiemelt vendégek között, mindenkivel beszélget kicsit. Mikor 

aztán Kroo megállítja egy szóra… fennhangon ócsárolja, és olcsó lókupecnek nevezi! Km ezt kellő 

dramatizálással kell előadnod és legalább az egyik játékos legyen a tanúja vagy ha más nem, tudják 

meg mi zajlott mihamarabb.  

Kroo -BEZZEG ÉN NEM VAGYOK JÓ A CSALÁDBA! CSAK AZ A NYOMORULT KÖZKATONA! PEDIG ÉN IS 

BÁRÓ VAGYOK ÁM! Damasso: - Attól mert bárónak hívatod magad a matrózaiddal, attól még nem 

leszel a nemesség tagja. Azért, mert a lányom illendőségből meghívott, ne gondold azt, hogy téged 

szeret. Sokat ittál Kroo… és ez itt nem kocsma!  

Mint kiderül a szövegből Kroo ideges és kiabál (kicsit ivott is) A báró viszont nyugodt marad, próbálja 

nem feltűnővé tenni az egész közjátékot, de látszik rajta ezzel már elkésett. Az utolsó mondatot 

eltúlzottan lassan és epés gúnnyal fűszerezve ejti ki. Olyasmi kifejezéssel az arcán mintha épp egy 

csótányt taposna el a csizmájával.  

Persze nehéz ezt jól eljátszani, de érdemes megpróbálni       Kroo és a báró testőrei is feszülten 

figyelnek, de a mondandója végeztével a báró hátat fordít és ott hagyja a megalázott Yllinorit. Mons 

arcán valószínűleg most látni először érzelmet, még egy farkas vicsort is elereszt Kroo felé.              

Kroo ezekután visszatér az italhoz és látszik rajta, hogy puffog maga elé. Testőrei mellette(két hergoli 

fejvadász) vannak és mindenkinek azt mondják hagyják békén urukat. 

Az óra végén hangosan kongat egyet a kharei szerkezetű óra a bálteremben! 

 

Negyedik óra (16:00): Ark újra összetereli a szét szóródott vendégeket, és figyelmet kér, ezzel 

át is adja a szót a szertartásvezető (Ellena) papnőnek, aki bele kezd a szertartásba. Km, mivel igazán 

hiteles pyarroni esküvői szertartás leírása, nem áll rendelkezésre így nagyjából a földi katolikus mintát 

ajánlom. Ha valamelyik játékos pont az Ellena papnőt választotta, érdemes lehet őt hagyni 

kibontakozni. Ez esetben a plusz pont jár a szerepjátékért. A vőlegény és menyasszony organajáték 

közepette bevonul, a vendégek állva fogadják őket. Rövid köszöntő szöveg elmondása után a papnő 

megkéri a jegyes párt, hogy álljanak fel, és mondják el „eskü” szövegeiket, majd húzzák egymás újára 

a gyűrűt. Az első hitvesi csók előtt jön a klasszikus filmekben is oly sokszor használt mondat… „Ha a 

jelenlévők közül bárkinek is tudomása van eme frigyet akadályozó körülményről, szóljon most, 

vagy hallgasson mindörökre.” Km, a teremben feszült csend van, még az sem lehet gyanús, hogy 

több szolgáló és palotaőr is a bálteremben maradt, (ezek mind merénylők). …Ekkor hirtelen az egyik 

vendég (Kroo) feláll és azt kiabálja: - MÁRPEDIG EZ AZ ESKÜVŐ NEM JÖHET LÉTRE! -HA ENYÉM 

NEM LEHET, SENKIÉ SE LEGYEN!!! Innen a kaland a Merénylet című fejezettel folytatódik. 
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A merénylet előtt nem időhöz kötött események: Ezek olyan események, amiket 

nyugodtan fel lehet használni, akár, ha elakadtak, akár, ha csak leült a játék, és picit fel akarod 

kavarni az állóvizet. 

 

Vio párbaja: Ez a nagyszájú kitagadott ficsúr csak akkor érzi jól magát, ha megalázhat, és/vagy 

elcsábíthat valakit. Ezen az estélyen is erre törekszik, a legkézenfekvőbb, ha a jk-ák közül szemel ki 

valakit. Igen művelt és míves beszédű, szóval könnyen találhat valamit, amivel provokálhatja a 

karaktereket. Függetlenül attól mikor történik a dolog már 1-2 női hódolója van, lehet épp nekik teszi 

magát. Lehet tánc közben, eljátssza, hogy meglökték, ha meggyanúsítják ezzel akkor bemutat néhány 

ördöngös tánclépést majd hozzá teszi magától sosem vétené el a lépést. Vagy úgy csinál mintha 

leöntötték volna, vagy pusztán csak a jk ruházatára tesz valami megjegyzést. A célja, hogy párbajra 

hívják. Ha ez megvan akkor a díszkertben a szökőkútnál várja ellenfelét fertály órán belül. 

Km lehet a párbaj első vérig (első ép vesztés) Vio biztos nem fogja megölni ellenfelét, de ha lehet ő se 

haljon meg. Igyekszik lefegyverezni, vagy az ingerlést alkalmazza, fegyverrel és szóval. (HGB 15.oldal) 

A párbaj csúcspontjának szánja ellenfele belökését a szökőkútba, miközben ép sebet is ejt. Kérdés 

persze ki a jobb? A végére viszont Vio megkedveli ellenfélét és vagánynak tartja, hogy kiált ellene. 

Innentől kezdve valóban barátságos na persze a távolságot megtartja, de még jól jöhet a segítsége. 

Néhány példamondat, ami leginkább csak a szemléltetés végett áll itt, de adott esetben akár fel is 

használható: 

-Ehhez még egy olyannyira gyenge szem is elég, mint az öné, láthatja és sosem vétem el a lépést. 

-Úgy gondolom most hazugnak próbál nevezni… csak hát nemigen megy a beszéd sem.  

-Ugyanakkor eleget kell tennem a becsületemnek és elfogadnom a kihívást 

-Maguk földművesek biztos a kaszához szoktak, de nemesi körökben a párbajt tőrkarddal vívják. 

-Ennél alkalmatlanabb öltözéket nem is választhatott volna. Keresem rá a szavakat…meg fogom 

találni… csak idő kell hozzá, még nekem is. 
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Bris Ariann megkörnyékezi valamelyik játékost: Ariann kinézi magának a legmagasabb szépség 

értékkel bíró férfi jk-át, és megkörnyékezi. A legjobb, ha mindez a táncparketten történik, amivel 

esetleg egyéb kínos szituáció is kialakulhat. Ariann kitűnő táncos és sok hódolója van, imád 

kacérkodni a férfiakkal, és lássuk be jó eséllyel indul. Lehet dobni neki egy szépségpróbát, ami ha tánc 

közben van, akkor +2 módosítóval történik. Ha sikeres akkor legalább egy táncot kicsikar az 

„áldozatból”. Folyamatosan mosolyog élvezi az egész helyzetet, azt, hogy nézik őket az emberek. 

Tánc közben kérdezősködik, de nem túl rámenős igazából nem is a jk lelke érdekli. Közben lágyan 

végig simítja partnerét majd igyekszik úgy alakítani, hogy egy csók elcsattanjon. Ez az a pont, ahol 

kedves Km neked kell eldöntened hogyan tovább. Ariann valóban csak szórakozni akar, nincsenek 

mögöttes szándékai még a pénz sem érdekli. Kifuthat a dolog egy másik hódolóval történő párbajba, 

vagy akár egy szerelmi légyottba, vagy ha jk rosszul reagál maradhat csak egy tánc. Azért a mély 

érzelmek kerülendőek, legalábbis a lány biztos nem gondol komoly kapcsolatra. Persze a jk-is hasznot 

húzhat a dologból ugyanis Ariann sok pletykát tud a jellenlévőkről. Bárhogy is alakul Arianna kislányos 

mosollyal az arcán élvezi tovább az estélyt. 

 

 

Sybell közjátéka Kroo-val: Ezt a jelenetet érdemes legalább egy éberségpróbához kötni, ha sikerül 

vagy ha egyébként is figyelik a jk-ák a menyasszonyt akkor egy követés próba is elég. Valamint 

szerencsés, ha a Báró és Kroo közötti incidens elött történik. Az egész beszélgetés egy elég félreeső 

helyen zajlik. Látszik, hogy Kroo oda van a lányért, és Sybell igyekszik ezt titokban tartani. 

Folyamatosan csitítgatja, nyugtatgatja a férfit. Képességjavítással vagy lopózással esetleg valamilyen 

mágiával elcsíphető a rövid beszélgetés vége. 

Sybell - Ne izgulj már, hisz ismersz, tudod, hogy nem verlek át.                                                                   

Kroo - Jó, jó, de mi lesz hogyha atyád közbeszól.                                                                                           

Sybell - Atyám azt akarja, ami nekem a legjobb…nyugalom…kis idő csak.                                             

Ezután ellép a férfitól, majd visszatér a bálterembe. Km az egész dolog pár perc csupán, és az a 

látszat mintha épp csak futtában akadnának össze. A férfi test beszéde árulkodó inkább, magához 

akarja húzni a lányt, de az ügyesen kisiklik a kezéből. Sybill csak le akarta ellenőrizni, hogy hódólója 

megteszi-e, amit igért? (Merénylet) Mindenesetre a jk-ák gyanakodhatnak, de konkrétum hiányában 

valószínű kivárnak. 
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A merénylet   

   A kaland kulcs jelenete maga a merénylet. Ügyesen kell lemesélni mert egyszerre nagyon sok 

minden történik, amit a játékosok reakciói csak fokozni fognak! Érdemes jelölőt használni és 

megsaccolni a távolságokat. 

 Taktika: A merénylők az elterelő tűzesetek után már elhelyezkednek a bálteremben. Ez főleg a kinti 

őrségnek szól, akiket az oltás közben ellep a köd. (Persze a merénylők ezt nem tudják) Az adott jelre, 

Kroo közbeszólása után kb 10 másodperc… hirtelen 15-20 fegyveres rohanja le a vendégeket. 

Álcájukat levetve a szolgálók és palota testőrség tagjai közül kiválva kis üveggömböket vágnak a 

padlóhoz, amik erős vakító fény robbanásokat okoznak. Majd, egyszerre több áldozatot is szednek, 

nemesek testőrei, és maguk a nemesek is (Fiell család 3 fő) akiket elkábítanak és elrabolnak. A fény 

villanások után „megölik” a mennyasszonyt. Ez egy igen hiteles színjáték, Sybell valódi ép sérülést kap 

(amit akár be is gyakorolhattak) de a vérpontjaiból gyógyít magán valamennyit, így nem hal meg. A 

játékosok és a vendégek persze ezt nem tudhatják! Eddig, kb.1 kör telt el. Ez az a pont, ahol a 

játékosok is be tudnak csatlakozni az eseményekbe, 10-15 jól kivehető ellenfelük lehet, akik nem 

feltétlenül velük vannak elfoglalva, a fő céljuk a foglyok elrablásának fedezése. A konyha irányába 

tartanak, útvonalukat előre biztosították a cselédek közé vegyült „harcosaik”. Valójában igazi 

fejvadász kevés van köztük a „merénylő”, akik az emberrablókat (2-3 nagydarab fickó 17-es erő) 

kísérik, valamint Kroo testőrei.     Az Yllinori áll „boszorkánymester” itt kezd bele színpadias 

varázslatába, amivel megátkozza a D'mersos családot 1-2 kör. Átok szöveget megírni! (Valójában egy 

összetett illúziót, varázsol) Ezután vakságot varázsol a vőlegényre (1 szegmens) aki pánikba esik mivel 

nem lát. A Sötét Atya családjával együtt (viszik a lány vérző testét is) az asztaluk mögött lévő 

titkosajtón keresztül menekülni kezd, csak elittestőreik (2 fő) valamint, Loren és Mons követheti őket. 

(Nem bíznak senkiben). A kérdés, hogy a játékosok mit csinálnak, ha semmit akkor a merénylők rájuk 

is rájuk támadhatnak, mint egyébként szinte válogatás nélkül bárkire. Főként harcosok, céljuk a káosz 

kitörése, ezzel is nagyobb esélyt adva társaiknak a menekülésre. Kroo folytatja a vakságok kiosztását, 

Chegor családfő majd, aki veszélyes lehet valaki a jk-közül akár. Káromkodik, szitkozódik, össze vissza 

csapkod dühében! Néhány mondat, amit kiabál: -EZT AKARTÁTOK?!  -MOST MEGKAPJÁTOK!                 

-MEGMONDTAM, HA ENYÉM NEM LEHET, SENKIÉ SE LEGYEN!!! Persze amint forró lesz a talaj 

menekülni próbál. Egészen addig azonban elég elbizakodottak, hiszik, hogy nyerhetnek, ezért az 

emberrablókon és kíséretükön kívül más nem menekül közülük. A vérengzés aránylag elhúzódik mivel 

azért elég sok közelharc alakul ki. A szolgák, a palotaőrök, a testőrök, és a vendégek nagy része 

meghal. Sok vendég kirohan az épületből (főbejárat felé) ők a ködbe vesznek…  A km itt figyeljen, 

hogy a játékosok ne nagyon jussanak ki, vagy ne messzire (támadjon rájuk egy merénylő stb) mert 

pánikba esve könnyen eltévedhetnek a ködben.  

Ezekben a percekben varázsolja a Sötét Atya a második ködöt (Családi Kripta). Akik kint rekednek pl a 

pánikba esett és kirohant vendégek a ködben halnak meg. 

Az óra végén hangosan kongat egyet a kharei szerkezetű óra a bálteremben! 
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A merénylet utáni első óra (17:00): A maroknyi túlélőt lesokkolta ez a mészárlás, halottak és vér 

mindenütt. Az eddigi pompa és fényűzés rémálomra váltott. Kintről halálhörgések, sikolyok és elhaló 

hangok szűrödnek be aztán elcsendesedik minden. A szürke köd most már percek alatt körbeveszi az 

épületet és ahol nyitott ajtót ablakot talál ott be is áramlik. Km, ha eddig nem akkor itt tapasztalják 

meg nyugodtan a játékoson mi történik azzal, aki a ködbe kerül (akár saját kárukon is, azért nehogy 

meghalljanak). Hatásos védekezés lehet, ha bezárják az ablakokat, ugyanis a „magára maradt” köd 

k3 kör alatt szertefoszlik. Az egész jellenség azonban legyen rendkívül nyomasztó, nemcsak, hogy nem 

tudják miatta elhagyni a kastélyt, de a látótávolság is drasztikusan lecsökken. Ehhez párosul az egyre 

nagyobb kinti sötétség.   

Természetesen bent sem rózsás a helyzet, mert kb 10-15 perc elteltével a bálteremben lévő halottak 

életre kelnek! Km, ez már a Sötét Atya varázslata ez egyik mennyezeti csilláron lévő zónavarázsjel 

segítségével (akár távolba hatással is) Holtak megelevenítését varázsol! Mindez akkor lenne a 

leghatásosabb, ha a játékosok, (akár az NJK tanácsára) éppen elkezdik összegyűjteni vagy kihordani a 

halottakat. Képzeljük csak el - épp a hulla fölé hajolsz amikor hirtelen kipattannak a szemei, és 

nyakon harap! Jó erre nyilván támadó dobás kell, de a meglepetésszerű támadás simán adható. Az 

első meglepetést leszámítva nyilván lekaszabolják a zombikat, de a vendégek közül többen is 

sikoltoznak és pánikrohamot kapnak, (Azok támadnak most rájuk hullaként, akikkel fél órája még 

táncoltak!) az sem kizárt, hogy kitörik a legközelebbi ablakot és menekülni próbálnak… Amint ez a 

krízis is elhárult van idő átgondolni és elrendezni a dolgokat.  Km, mostantól szinte bármi bármikor 

megtörténhet és leginkább csak a játékosokon múlik, hogy alakul a kaland. Ezért leírásra kerülnek a 

főbb Njk reakcióik, cselekedeteik, majd a palota helyszínei. 

A kiemelt vendégek reakciói: 

Chegor család: Amennyiben túlélték: Apa(megsérült), vőlegény, másodszülött, leány. Az a tervük, 

hogy megtalálják Sybellt és D'mersos családot. Mivel az asztal mögött tűntek el ott keresik őket és 

elborzadnak a sok vér láttán (szétrobbant szolga) A lépcsőt már nem „őrzik” így arra is elindulnak, de 

fel nem tudnak menni rajta (vérgát) Elég segítőkészek, ha jk-ák akarják a vőlegény (Km rajta 

megbélyegzés csókja van) velük tarthat, de az apjuk sérülése, és a húguk miatt folyton aggódik így 

sok hasznára nincs a partynak. Az grófót lakosztálya ágyában ápolják (súlyos ép sérülés) nem hal bele, 

csak gyenge. 

Archons család: Amennyiben túlélték: Apa, Anya elsőszülött fiú. Morabiss azzal kezdi, hogy kisajátítja 

a megmaradt 2-3   palotaőrt mondván az ő védelműre vannak kirendelve. (fizet is nekik) Nem túl 

segítőkész, sőt leginkább csak saját és családja érdekeit nézi elzárkóznak a lakosztályukba. Jellenleg 

nincs pszi kapcsolata sem Erena-val, sem Tamar-al. Km, később ez változhat, ha nagyon elakadnak így 

könnyebben megtalálhatják Erena-t. 

Fiell család: Náluk elvileg csak a leány Loreellah bárókisasszony élte túl és két tiadlani. A lány nagyon 

rémült és vissza akarja kapni a családját, de mivel tehetetlen így sokat sírdogál és szomorkodik. 

Testőrei nemigen bíznak senkiben és Henzo nem tágít a lány mellől. Mindamellett ész érvekkel 

meggyőzhetőek és „szót fogadnak” pl. nem zárkóznak külön, és ha valami segíthet a Fiell család 

megtalálásában akkor egyikük a jk-kal tarthat. Mindez akkor fokozottan igaz ha jk-ák felfedik, hogy a 

Nagyatya megbízásából vannak itt. 

Vio: Természetesen ő túlélte a támadást, hiszen elég jó vívó. Amennyiben párbajozott a jk-ák 

egyikével úgy barátságos, még segít is, ha ez kimaradt akkor kevésbé jó fej, és leginkább a túlélő 

vendégekkel van. Persze saját érdekeit nézi, de ha ez elősegíti a túlélését akkor együttműködhet.   

Km, ne felejtsd el rajta is megbélyegzés csókja van! 
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Túlélő vendégek 5fő:  

Közös bennük, hogy alapvetően rémültek, és mindannyian ki akarnak jutni a kastélyból. Néhányan 

azon tanakodnak, hogy valahogy el kéne jutni az istállóig. Persze ez öngyilkosság. Szerintük a holtakat 

össze kéne szedni. Úgy gondolják ez az egész köd Kroo átka! (Főleg a zombitámadás után) Km, a jk-ák 

rá vehetik őket, hogy segítsenek, de sok hasznukat ne vehessék! A legfontosabb közülük Ahgven 

Arwelli mert ő szintén ősi godoni vérű így elsődleges célpont. Ha a jk máshogy nem motiválják 

valamelyik kényelmes kanapén pihenget 1-2 túlélő vendégel. Most nyilván nem tud „bujálkodni” így 

hát Marus-al sokat isznak és „gyakran” járnak mosdóba. Km, itt el is lehet kapni akár őt, akár  

bármelyik másik NJK-át. 

Bárhogy is alakul néhány dolog hamar kiderülhet a játékosok számára: 

1. A köd lezárta a kijutást, és ha nem zárnak be minden rést beáramlik! 

2. Eltűnt a D'mersos család, sőt a komornyik és a személyzet is (wier szolgák és Ark a pincébe bújt el) 

3. A II. emeletre feljutni szintén nem tudnak mivel a lépcsőt vmi mágia védi (vérgát) 

4. Hiába találják meg az asztal mögött a titkosajtót és fedezik fel a teleport varázs jelet annak 

rajzolata megsérült. 

5. Térmágia nem működik (rúnaterem térgát varázsjel) 

6. Pszi üzenetre nem reagál a D'mersos család egyik tagja sem Km ez ne legyen egyértelmű jó pont, 

ha rájönnek 

7. Pszivel amúgy kérhetnének segítséget Pyarronból de az is 3-5 óra mire ideér, és akkor még nem 

tudnak átjutni a ködön. (megnyugtatásnak azért jó) Km ez ne legyen egyértelmű jó pont, ha rájönnek 

8. Kívülről az ablakokon át fel lehetne mászni a felső szintekre (meg kell próbálni a ködben) 

9. Valahogy semlegesíteni a vérgátat 

10. A két zárt ajtón bejutni (labor, és kincstár) Km, ott is van meglepetés lásd helyszínleírás. 
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11. A könyvtárostól sok minden megtudható, de alapvetően nem mond semmit, csak néhány óra 

elteltével. Km, lásd a könyvtáros besokal fejezetet. 

12. Ha merénylők közül fognak el valakit (jó pont) akkor persze őket is lehet vallatni Km itt figyelj 

jellemnek megfelelő legyen a kikérdezés ezért plusz vagy mínusz pont is adható! Elég jól bírják a 

fájdalmat különösen a fejvadászok, megtörésük után kiderül a hergoli, kígyófiak klán tagjai. Kroo 

fogadta fel őket, körülményeit nem tudják. A nemeseket élve kellet elhurcolniuk a sövénylabirintus 

mögé, ahol fekete köpenyes alakok veszik át őket. (200 aranyért) Km, ő nem láthatta őket hiszen 

nagy eséllyel itt fogták el, de ha bármi úton kiderülne akkor is csak fekete köpenyes alakokat látni 

(Fekete gárdisták 4fő) A ködről semmit sem tudnak, lehet Kroo átka…   

13. Mi történt Kroo-val? Vagy elmenekült és meghalt a ködben vagy a csatában halt meg, esetleg 

elfogták. Km, ha elfogták az nagy jó pont őt megszorongatva rá jöhetnek, hogy a báró áll az egész 

merénylet mögött, persze a Chegor család ezt nem hiszi el! Mindenesetre nem egyértelmű a cél, de a 

D'mersos család erősen gyanússá válhat. Kiderülhet ő bérelte fel a kígyófiakat (200 arany) a Báró és 

Sybell kérésére. A Fiell család csak „mellék” küldetés, át kell őket adni, nem tudja kinek, (ő Sybell-el 

szökött volna) de plusz 200 aranyat ígértek a hergoliaknak. Elvakultan szereti Sybell-t miatta még ölni 

is képes. Nem boszorkánymester, csak egy „ártatlan” dalnok lásd a karakter leírása.  

14. Ha rájönnek, hogy mindenki maradjon együtt az megint csak nagy jó pont mert így nehezebben 

ölnek majd meg feltünés nélkül bárkit is. 

Fellelhető nyomok: 

- A merénylet után a valamelyik Njk, esetleg túlélő palotaőr jelezi a játékosoknak, hogy furcsa 

dologra bukkant. A halottak közül az egyik szolgálónak „vámpír fogai vannak”. Ő az egyik 

állandó szolgálója a D’mersos családnak. Km, ha átnézik a többi halottat is találnak egy másik 

halott itteni szolgát is, szintén „vámpír” fogakkal. (Őket a merénylők vágták le mert útban 

voltak a menekülés során) Érdekes egybeesés… 

- Festmények központi témája a vér, alkotóanyaga is vér, ezt akár a műértő el is mondhatja. 

 

- A bálteremben lévő hatalmas festmény is az egyetlen ismert fehér árnyék csillagkép 

ábrázolás, (Ősi Godoni replika) ami egyfajta armageddont jelenít meg. 

 

 

- A bálteremben lévő titkosajtó mögött a D’mersos család távozása után egy szolga a báró 

parancsára megszakítja a teleport pentagramma vonalait. Km, természetesen nem ért hozzá! 

Ennek köszönhetően a felszabaduló mágikus energia robbanás szerűen távozik a jelből, ami 

egyszerűen széttépi a szolgát. Km, ezt a játékosok hallhatják, érzékelhetik is a merénylet 

küzdelme alatt. Megvizsgálva a rajzolatot rájöhetnek (rúnamágia Af), hogy teleport 

pentagramma de kráni rúnákkal írva. 

 

- Az előcsarnokban lévő romokat tüzetesebben átvizsgálva kráni számozást találhatnak, amit 

ugyan javarészt eltávolítottak, de aki tud krániul az felismerheti. 
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A D'mersos család cselekedetei  

A Sötét Atya cselekedetei: 

- A játékosok megérkezését követő második óra végén megidézi az első szürke ködöt 

(Birtokbejáratnál) ami lassan közelít. Ez a köd ér oda majd az istállóhoz. Km ez egyedi 

varázslata a Sötét Atyának leírását hátul találod szürke köd néven. Ide egy zónavarázsjelen 

keresztül teleportál, majd vissza a szobájába is. Ahol visszameditálja mana pontjait. 

 
- A második szürke ködöt a Családi kriptában varázsolja. Ide rögtön a merénylet alatt, a kitört 

káoszban érkezik, teleport varázsjelen keresztül (asztal mögötti titkos ajtó, először belső 

könyvtár, majd Családi Kripta) Amint kész a varázslat visszatér a belső könyvtárba, majd a 

szobájába és megint visszameditálja a mana pontjait. 

 
- A következő varázslata a bálteremben lévő zóna és kémszemvarázsjelen keresztül történik. 

Holtak megelevenítése (leírása papi mágia) Ezekután visszatér a szobájába. Km, ez opciónális 

ki is lehet hagyni. 

 

- Gyakorlatilag a Sötét Atya ezekután pihen és meditál a játékosok elvileg csak a végjátékban 

találkozhatnak vele.  

 
- A megérkezést követő ötödik óra végén belekezd élete varázslatának előkészületeibe. Ehhez 

hosszú órákon át tartó meditációra és varázslásra van szüksége, teljesen elmélyül, transz 

állapotban van. Mindaddig amíg a fehér árnyék meg nem jelenik, ekkor közel 1 percen át 

áramlik belőle a mágikus energia megnyitva ezzel a monumentális síkkaput! Km, reméljük 

erre azért nem kerül sor. Mindez fix időben éjközépkor történhet meg. Addig a Sötét Atya 

gyakorlatilag használhatatlan, olyannyira, hogy csak komoly Fp vesztéssel lehet kizökkenteni. 

Tudják ezt a családtagok is ezért mindent megtesznek, hogy meglegyen a hiányzó 

mennyiségű vér, és hogy ne zökkenthessék ki a varázslásból. További információk a 

végjátéknál. 
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A Sötét Anya cselekedetei: 

- Az első óra végén a Sötét Anya egy Fekete gárdistával közösen elrabolják Tamart a 

növénylabirintusból, (lásd első gyilkosság) ide teleport pentagrammán keresztül érkeznek.  

 

- A merénylet után fogadja az elkábított foglyokat (Fiell család) és megkezdi a kivéreztetést. 

Amint megvan a kinyert vérrel Tamar+ Fiell család, ez már négy fő, vissza teleportál a belső 

könyvtárba. 

 

- Visszaérve a belső könyvtárba távolba hatás varázslatot (ETK 168 o.) alkalmaz és egy 

kristálygömbön keresztül figyel és hallgatózik. Km, ez igazából bármelyik helyiségre 

vonatkozhat, de minden váltás 22 mana pontjába kerül. Alapvetően a báltermet vagy azt a 

helyiséget figyeli, ahova összegyűlnek a jk-ák és vagy a túlélők. Ha gyanús dolgot csinálnak 

persze válthat az adott helyiségre. Mindazonáltal pihennie és meditálnia is kell így lehetnek 

olyan dolgok, amiről nem lesz tudomásuk. Hacsak épp Sybell nem figyel a megbélyegzés 

csókján keresztül. Km, ezt azért ne úgy kezeld, hogy mindent látnak és hallanak legyen kb 

60%-ék esély rá hiszen a többi túlélőt is figyelik. 

 

- A második gyilkosság elött láthatalanságot varázsol Nogren-re és Mons-ra. 

 

- Amint visszatérnek a fejvadászok a Sötét Anya rögtön hozzá is kezd a kivéreztetéshez. 

Rendkívül körültekintően és precízen „dolgozik”, ha mód van rá legalább 1 gárdista vagy 

fejvadász biztosítja közben  

Sybell cselekedetei:    

- Az ő szerepe elvileg már csak a belső könyvtárnál lehet fontos, mert a merénylet után Sybell 

leginkább csak kémkedik a megbélyegzés csókon keresztül. Persze ha valami balul ütne ki 

akkor akcióba léphet Mons vagy Nogren oldalán. Azonban, ha minden a terveik szerint halad 

akkor a belső könyvtárban van. 

 

Nogren cselekedetei: 

- A merénylet után a belső könyvtárban őrködik amíg Sybell és a Sötét anya felváltva 

kémkedik. Valamint a szobájában tartózkodik amennyiben így van, akár még meg is lephetik. 

Ha a jk-ák valamelyik ablaknál próbálkoznának, esetleg átjutnának a vérgáton, és mindez 

tudomására jut, akkor akcióba léphet, bár első körben jelzi a családnak és felkészülnek a 

harcra. 

 

- A második gyilkosságban tevékenyen részt vesz, amint azzal végzett és nem történik semmi 

váratlan a Sötét Anyával együtt őrzik a bárót a Ranagol szentélyben. 
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Mons cselekedetei: 

- A merénylet elött a Sötét Atyát őrzi de olykor a palotaőröket és a gárdistákat igazítja el, 

illetve Ark-al a komornyikkal egyeztett stb. Illetve Loren-el közösen elfogják Erenát. Km figyelj 

nehogy kövessék mert az idő előtti lebukás. Dörzsölt kráni fejvadász, valószínű kiszúrja, ha 

figyelik, és ha így van módosít a terven, hogy ne legyen lebukás. 

 

- A merénylet után a belső könyvtárban őrködik amíg Sybell és a Sötét anya felváltva 

kémkedik. Ha a jk-ák valamelyik ablaknál próbálkoznának, esetleg átjutnának a vérgáton 

akkor a belső könyvtárban felkészül a gárdistákkal együtt. 

 

- A második gyilkosságban tevékenyen részt vesz, amint azzal végzett és nem történik semmi 

váratlan Sybell-el együtt a belső könyvtárban tartózkodik. 

Loren cselekedetei:    

Az első órában elcsábítja Tamart (szerelmi bájital) majd Mons-al közösen elintézik Erna-t Km Loren 

szóval tartja amíg Mons meglepetésszerűen támad lehetőleg hátulról. Majd az éléstárba viszik. A 

merénylet alatt a családdal együtt a titkosajtón menekül fel a második emeletre, ahol aztán főleg a 

belső könyvtárban és a szobájában van. 

 

Fekete Gárdisták: Összesen 7-en vannak és a merénylet kitöréséig 4 helyen őrködnek, valamint 2-

en testőri szolgálatot látnak el. A négy őrhely a következő: 

- Családi Kripta 1fő 

- Emeletre vezető lépcső (vérgát) 2 fő 

- Labor ajtó 1fő 

- Kincstár ajtó 1fő 

A maradék két gárdista a Sötét Atyát illetve a Sötét Anyát őrzi bárhova is menne. A merénylet után az 

asztal mögötti titkosajtón, illetve a főlépcsőn jutnak fel a második emeletre. Km, természetesen 

ismerik a járást és a fénycsóvák segítségével könnyedén átjutnak az árnyakon. A merénylet után a 

második emeleten és a belső könyvtárban őrködnek. 

Ark és a wier szolgák: A merénylet után Ark szobáján keresztül az éléstárba rejtőznek el, a Sötét 

atya utasításai szerint, amíg nem jeleznek nekik, addig ott kell maradniuk. 
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A második gyilkosság: 

Időpontja teljesen szituáció függő, amennyiben lehet akkor kerüljön rá sor amikor a jk épp elvannak 

foglalva valamivel. Km, ideális lehet a zombitámadás után kb 1 órával amikor azért már felfedeznek 

és nyomoznak a jk-ák, lényeg, ha lehet ne az orruk elött történjen a dolog ők csak a kiáltozásra 

legyenek figyelmesek. Taktika: Nogren-re és Mons-ra egy órán át tartó Láthatatlanságot varázsol a 

Sötét Anya 2x 35 Mp 1E Ezalatt az idő alatt ők le lopóznak a lenti szintekre céljuk, hogy egy ősi vérű 

áldozatot szerezzenek Km, ez lehet Ahgven Arwelli is. A taktikájuk az, hogy elterelő gyilkosságot 

hajtanak végre, a két palotaőrt ölik meg (ha élnek még akkor) az Archons család lakosztálya elött. 

Láthatatlanul hátbaszúrják őket, igen jól ismerik egymást, úgyhogy egyszerre profi módon intézik 

(nem lesznek véresek stb). Ezután biztos távból várják a reakciókat, illetve, hogy valamelyik ősi vér 

egyedül legyen. Amit felfedezik a hullákat Morabiss kiakad még a jk-kat is megvádolhatja! Amint 

lehetőség nyílik akcióba lépnek a fejvadászok pl ha Morabiss egyedül hagyja a szüleit. Leütik őket, 

majd az ablakon keresztül egy kötélen felhúzzák a magatehetetlen nemeseket, és ők is felmásznak 

Vagy esetleg azon az úton távoznak ahogy jöttek.  Lehet másik megoldás is, valahol (akár több helyen 

is) ügyesen ablakot nyitnak pl bálterem és a beáramló köd által okozott pánikban elrabolnak egy 

nemest. Vagy más elterelő gyilkosságot hajtanak végre, Km tied a pálya két láthatatlan fejvadász 

igencsak aljas dolgokra képes…Ugyanakkor nem céljuk a vérengzés, és semmiképpen sem 

kockáztatnak közelharcot, hacsak nincs más megoldás akkor is inkább menekülnek. Nem azért jöttek, 

hogy megöljék a partyt!  

Erana feltűnik: Km, Ez opciónális jelenet, ha elakadnak nagy segítség, de ez csak akkor vesd be, ha 

maguktól nemigen találnak nyomot.Amennyiben maguktól is eljutnak ide plusz pont, akkor fel 

lógatva találják. Tamar utáni nyomozása a fejvadászlánynak rémálomba fullad, ugyanis ő Loren-t 

követi. Azonban a társalkodólány ezt észreveszi és ügyesen Mons-al összedolgozva elfogják, majd 

elkábítják és az „éléskamrába” hurcolják. Km, itt figyelj, hogy nem akadhat össze a jk-kal, ha ők 

Loren-nél kutakodnak akkor Erena-t máshol pl a Kriptánál kapják el. Fellógatva tér magához, de 

hanyag munkát végeztek vele, így nagy vérveszteséggel, de ki tud szabadulni. Levágja a wier szolgákat 

és Ark-ot gyakorlatilag dühében és félelmében mind megöli őket. Km, vagy a jk-ák találják meg ez a 

jobbik eset plusz pont, vagy ő szökik ki Ark a komornyik szobája felé. Mindkét esetben vannak infói, 

mégpedig, hogy megnevezi támadóit és biztos benne, hogy Tamart is elrabolták. A D'mersos család 

nem az, aminek mutatja magát, szerinte vámpírok! 

A könyvtáros besokal: Km, Ez opciónális jelenet, ha elakadnak nagy segítség, de ez csak akkor vesd 

be, ha maguktól nemigen találnak nyomot. Vurso a könyvtáros a merénylet alatt bezárkózik egy 

palotaőrrel a könyvtárba, ha a játékosok „kimentik” akkor átértékeli magában az életét. Mélyen 

csalódik ugyanis a D’mersos családban amiért sorsára hagyták. Mindazonáltal ne felejtsük el ő 

fiatalkorában szerzetes szeretett volna lenni, most úgy érzi jóvá teheti bűneit. Egy alkalmas pillantban 

beszélni próbál hőseinkkel vagy a vezetővel. Gyakorlatilag kitálal és elmondja, hogy a D’mersos család 

tagjai egytől egyig vérivók, őt magát is beleértve (bizonyítja is pl. megmutatja szemfogait). Valamint, 

rájött a Sötét Atya (és szándékosan hívja így) komoly varázslatra készül éjközépkor. Aminek 

valószínűleg a csillagokhoz is köze van. Km, itt dobatható intelligencia próba, ha sikeres 

összekapcsolhatják a fehér árnyék festménnyel a bálteremben. Ebből gyakorlatilag kikövetkeztethető, 

hogy ez a nagyszabású varázslat elpusztítaná Pyarront!  Mindezt ne rögtön mondja el, hiszen őrlődik 

magában, nem tudja mit tegyen, majd végül a „jó” énje kerekedik felül.  
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Öszecsapás a belső könyvtárban!     plusz pont 

Ez már gyakorlatilag a célegyenes, ha jk-ák ügyesek voltak még akár meg is lephetik a wier család 

tagjait, na de erre azért kevés az esély. Amennyiben nincs szó meglepetésről úgy a wiereknek van 

idejük felkészülni a „vendégekre”. A Sötét Anya és Nogren, a Ranagol szentélybe készül fel, és várja a 

túlélő jk-ákat. Ez már a végjáték című fejezetnél olvasható. A többiek 3-4 fekete gárdista Loren, Mons 

és Sybell itt (belsőkönyvtár) veszik fel a harcot. A jk-ák feltehetően egy irányból érkeznek, ez 

valamelyik vasaltfa ajtó netán a „körfol yosó” titkosajtója, bárhogy is, a fekete gárdisták szorosan az 

adott ajtó mellet állnak és az első belépőre igyekeznek meglepetésszerű támadást leadni. Az alap 

taktikájuk az, hogy a feltartsák az ellenséget amíg Sybell elkészül a varázslatával. Km ez lehet 

tűzmágia (Lángoszlopok) amit nem feltétlen azonnal használ el (van rá 6 köre biztosra megy, és 

próbál vigyázni a könyvekre). Ezzel el is fogy a mana-pontja de ha van még ideje min 1 kör akkor iszik 

egy hatalomitalát és újra varázsolhat, akár másik tűzmágiát vagy füstöt teremt, netán mentálmágiát 

alkalmaz… km szabad kezet kapsz. Amikor az élete veszélybe kerül elrikoltja hatalom szavát, ami 

lehet pl. a Dühkitörés. Ezzel egyben jelez is a Sötét Anyának, hogy baj van és készüljenek fel. Km 

figyelj mert a hatalomszó kimondása után az adott körben 25%-ban semmijen varázslat nem jön 

létre. Loren eközben nyílpuskával igyekszik a belépőkre lőni, igaz csak a tiszta célpontokat támadja. 

Mons a harc előtti első körben Slan pszi Érzékelhetetlenséget alkalmaz, amit 4 körig tud fenntartani. 

Vagy a Ranagol szentély vagy a börtön ajtaja mellé helyezkedik, egyrészt, hogy ne legyen útban, 

másrészt, ha valamelyik jk 1-2 méteren belül kerül akkor azt meglepetésből tudja támadni! Km, aljas 

kráni kígyó, hátbaszúrás Mf-al, óvatosan ha lehet, inkább Njk-át kapjon el.                                                                                               

Amennyiben meglepetészszerűen érkeznek a jk-ák, egész jó esélyeik vannak, ugyan Sybell elkiáltja 

hatalomszavát de Mons meg a gárdisták nincsenek elhelyezkedve. Loren akár a szobájába is lehet 

Mons akár a szentélyben stb. Km megjegyzendő, hogy a Sötét Anya és Nogren akkor is a Ranagol 

szentélyben vannak, lehet kis csalással, de ők a végjátékban kapjanak szerepet. Akár pár körrel a harc 

elött „eliszkolnak”.                  A harc után már csak az a kérdés, hogy lehet megakadályozni a Sötét 

Atyát. A legkézenfekvőbb ha kivallatják valamelyik wiert,( nagy esélyel legalább egy túlélte az 

összecsapást) persze Mons a legrosszabb választás ő inkább meghal, mintsem eláruljon bármit. A 

gárdisták is jól bírják a vallatást azonban Loren és Sybell már „könnyedén” szóra bírható. Amennyiben 

itt sikerül kivallatni valakit a jk-ák igazából mindent megtudnak. plusz pontok 

Lényeges információk:   

- Sötét Atya terve, Fehér Árnyék stb. 

- teleport pentagrammák aktiváló szavai (krániul kiejtett szavak)  

- illetve szinte bármi megtudható pl., hogy hol (Rangol szentély) hányan és kik védik a Sötét Atyát 

persze   

a Sötét Atya és Anya képességeit nem tudhatják. 

Mindez hamar érvényét vesztheti ugyanis a Ranagol szentély felől, ha enyhén is de kihallani a Sötét 

atya „dalolását” ami inkább egyfajta monoton kántáláshoz hasonlít. Km, ezt nem feltétlen rögtön 

hallják meg, ha pl. elkezdenek vallatni akkor hagyjuk, had nyomozzanak. 
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Legkésőbb 1 órával éjközép elött: 

Amennyiben eddig sem jöttek rá a wier család titkára már csak egy órájuk van megakadályozni a 

Sötét Atya varázslatát. Ha legyőzték a vérívókat a belső könyvtárban akkor jól teszik, ha 

regenerálódnak, nyilván komoly sérüléseik, veszteségeik vannak az összecsapás után. Erre jó 

megoldás, ha átkutatják a helyiségeket, ahol találhatnak gyógyitalt stb. Ha jól alakultak a dolgok nem 

kell sietniük éjközépig ki találhatnak valami tervet a végjátékra. 

Végjáték - harc a Ranagol Szentélyben 

Következzen a végjáték, ha eddig eljutottak akkor igazán megérdemelnek még egy epikus harcot a 

modul végére. A szentélyben 5 személy van a játékosokon kívül két fekete gárdista 7.Tsz, Nogren, a 

Sötét Anya, és a Sötét Atya, Ő minden esetben transz állapotban, hangosan, kántálva varázsol. Km, 

nincs tudomása a külvilágról.  A vérivók taktikája az, hogy amint érzékelik a behatolókat az egyik 

gárdista rögvest elkoppintást „varázsol”. A teremben minden fény kialszik, ami őket ugyebár 

(infralátás) nem zavarja. A Sötét Anya sötétség karjai varázslatot alkalmaz, 3 szegmens, összes 80-an 

mana pontjából. Az erősités miatt +40 Té és + 10 STP járul az alap varázslatban szereplő értékeken 

felül. Eközben akár kivonást is használhat, kisajtolást a Sötét Atya miatt nem. A gárdisták felveszik a 

harcot az ellenséggel, halálukig küzdenek. Nogren a sötétséget kihasználva igyekszik valakit 

hátbaszúrni, de nyilván nincs könnyű dolga. Szorult helyzetben elkiálthatja első hatalom szavát 

dühkitörés, majd, visszavonul a Sötét Atya védelmére. Km, a Sötét Atya varázslata olyan nagy 

horderejű ősi vérből és aquír mágiából vegyített szertartás, amit nem zavar meg sem a sötétség, sem 

a korcsnyelv hatalom szavai. Minden más varázslatra ez nem igaz. Ezek után, ha még mindig 

vesztésre állnak a Sötét Anya is hatalomszót használ. Km, csak 1 od pontja van, hiszen az első 

gyilkosságnál Tamar ellen hatalomszót használt. Azért legyünk etikusak, pusztán a hatalomszó nem 

döntheti el a harcot. 

Másik eshetőség, az, hogy eddig észrevétlenül jutottak el idáig. Persze ez valószínűtlen, de Nogren és 

a Sötét Anya akkor is elég gyorsan reagálnak. Akár hatalomszóval kezdenek! 

A Sötét Atya csak legalább 10 fp feletti sebzéssel zökkenthető ki, viszont, ha ez megtörténik minden 

mana-pontja elvész, ekkor dühének engedve hatalomszóval támad! Km, 1 od pontja maradt, amit 

őselemi metamorfózisra (föld) használ fel! 

Nos ez így elég reménytelenül hangzik a hőseink szempontjából, de ne felejtsük el, ha ügyesek voltak 

van jó pár hasznos titkosfegyverük. Láthatatlanság ital, Sárkányfiók lehet, Csontamulett, Gyógyital. És 

ki tudja milyen remek taktikával állnak elő! 

 Mindazonáltal történhet néhány olyan váratlan esemény, amire egyik fél sem számít, kedves km ezt 

a Te jogköröd megítélni, például:   

- a hatalomszó hatására kidől valamelyik tartóoszlop (pl. dühkitörés) ez ráomolhat bármelyik vérivóra  

- a hatalomszó hatására megsérülnek a falakra írt rúnák energia kitörést hozva létre akár 4-8k6 

sebzés, szintén bármelyik vérivó sebződhet. 

- a hatalomszó hatására egyéb nemvárt hatás jön létre Km, ezt neked kell kitalálni. Szélsőséges 

esetben akár felboríthatja a Sötét Atya varázslatát, de ez tényleg végső megoldás legyen! 

Ellenben ezen fajta segítség mínusz ponttal jár. 
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Összegzés:  

Vereség esetén: A Sötét Atya varázslata beteljesedik. Létrejön a Pyarron városát elpusztító 

monumentális síkkapu! A játékosok ekkor dönthetnek úgy, hogy követik a wier családot a térkapun 

keresztül kránba, vagy maradhatnak a rohamosan kitörő káoszban és részt vehetnek a démonok és 

egyéb entitásokkal vívott küzdelemben. Azonban bárhogy is döntenek ez már egy másik történet. 

Sajnos a nagy negatív pont jár… 

Győzelem esetén: Amennyiben sikerül megakadályozni a szertartás létrejöttét, játékosaink joggal 

örülhetnek. Megmentették egész Pyarront!  Még ha ennek nincsenek is jellenleg teljesen a 

tudatában. Persze picit jobban megnézve a Sötét Atya varázskönyvét könnyen összeállhat a kép. Km, 

itt már nyugodtan segíts a játékosoknak kirakni a mozaikot, ha eddig nem jöttek volna rá. 

Megérkezhetnek Pyarronból a városörök, és egyéb mágiahasználók. Reggelre a „köd” magától amúgy 

is szertefoszlik. Ha netán eddig vádolták őket, pl. Morabiss, az események tükrében rögtön 

megváltozik a helyzet, és ünnepelt hősökként vonulhatnak Pyarronba. Nyilván jó pár bizonyítékot 

gyűjtöttek. Ami az aranyat és a kincseket illeti, mértékkel, de megtarthatják. Ellenben nyilván nem is 

ez a fontos, hanem az elismerés, amit Pyarron városa ad, a dicső hősöknek!  Jár a nagy, nagy plusz 

pont!  

 

 

 

 

    A Wier család 

Zárkozott dús gazdag család vagyonát és megbecsülését a dúlás alatt szerezte értékes könyvek, íratok 

és személyek megmentésével, valamint a hadtestek utánpótlásával. Természetesen ez csak a látszat. 

A szűk család tagjai ugyanis mindannyian Wierek, azonban nem vérszerinti rokonaik egymásnak, 

mivel a Wierek „véletlenül” születnek. Az előtörténetből kiderül, hogy a Sötét Atya és Anya kránból 

származik, de a többi családtagot már kránon kívül gyűjtötték maguk mellé. A Sötét Atya a dúlás alatt 

sok hasznos információval szolgált kránnak, de ennek már 21 éve. Jutalmul kapta az aquir (Gho-Ragg) 

szolgát, aminek a vérét a mai napig szipolyozzák. Természetesen ez a kíváltság csak a leghűségesebb 

családtagoknak jár, max 3-5 fő. A sötét Atya nem is iszik más vért csak aquirt ezért benne a legsürűbb 

az od, 3-4 od pontja van, amit korcsnyelven használ. A többi családtag op értéke 1-2 op. Ők max 4-en 

lehetnek ez a határ, ugyanis több vérivót a Gho-Ragg teste nem bír ellátni. A többi családtag 

„közönséges” wier és képtelenek az ómágia használatára. Hiába is kapnának hirtelen aquír vért az od 

csak hosszú hónapok alatt „köt” meg a szervezetben és ezalatt folyamatosan aquir vért kell 

fogyasztani. A belső kört (szűk család) leszámítva minden wier napi szinten embervért kap, és a 

család védelmét élvezik, cserébe teljes hűséget várnak el.  
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Lássuk hát a D'mersos nemes család tagjait: 

Sötét Atya 11.Tsz Nekromata/Boszorkánymester  op: 3-4  Krán  exelissar(kegyelmes úr) D'mersos 

Damasso eredeti kráni neve Vequer Ardag 55 év 

Sötét Anya 8. Tsz Nekromata-Boszorkány Krán op: 2  exelissa(kegyelmes úrnő) D'mersos Vylliris 

eredeti kráni neve Arequen Essya 58 év  

„Elsőszülött” Fiú (8. Tsz fejvadász)  op: 1 Pyar  D'mersos Nogren 19 év  

„Másodszülött” Leány Menyasszony  6. Tsz Boszorkány op: 1 Pyar   D'mersos Sybell 18 év 

Testőrparancsnok 8.Tsz fejvadász wier Krán ( statikus od pajzs 1 op néha kap aquir vért)  Mons  35 év 

Társalkodónő  5. Tsz tolvaj (szélhámos) wier  Simnum Loren 18 év 

Elit testörök 7 fő 6-7. Tsz Harcos wier 20-36 év 

Komornyik Ark wier kasztnélküli 

Könyvtáros Vurso wier kasztnélküli  

Szakács 4. Tsz Harcos wier  

Kocsis  3. Tsz Harcos wier 

Szolgálók kasztnélküliek: 5 fő (wier) : lovász(férfi) Akt vp: 3, felszolgáló, szolgáló 4fő (3-nő 1 férfi) 

Akt vp: 2-3 
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Bírtok és a kastély, általános jellemzők 

A birtokon több épület is található, de a kastély képezi a kaland fő helyszínét. A bírtok közel 500 

méter széles majd 1 kilométer hosszú. A bejáraton áthaladva elsőként szemben a halastó tűnik fel, 

amit az út balra és jobbra is megkerül, majd a tó mögött helyezkedik el a kastély. Aminek 

főbejáratához az út leágazik. A birtok bal oldalára épült az istálló és kocsiszín, valamint a tó partjára a 

csónakház. A kastély mögött középen a növénylabirintus, jobb oldalán a családi kripta, valamint bal 

oldalon az üvegház kapott helyet. 

A Családi Kripta: Fehérgránitból épült nyolcszögletű robosztus épület, néhány szobor és a családi 

címer díszíti. Belülről néhány lépcső vezet a föld alá, ahol az előtér után a központi csarnokban 

találhatóak a család felmenőinek sírhelyei. Köztudott tény azonban, hogy ez csak emlékhely nem 

valódi sírhely, mert a báró családjának a koporsói a dúlás alatt elvesztek. A családfa hiánya azonban 

árulkodó lehet (Vallás ism Af pyar, vagy Darton). Km Az egyik sírhelyből titkos ajtó vezet egy rejtett 

terembe, ahová a merénylet után az elhurcolt Fiell család tagjait hozzák. Itt egy nagyméretű, üstbe, 

vagy kehelybe, csapolták le (vérgyűjtés) a vérüket. Mire a játékosok ide érnek nagy eséllyel már csak 

a holttesteket találhatják meg. Látszik, hogy módszeres vágások az ütőereken a minél gyorsabb 

elvérzés érdekében. Ezenfelül teleport pentagramma is van itt. 

Az Üvegház: Körbe ablakos helyiség, ami mindenféle növénnyel van tele, a páratartalom igen magas 

olyan mintha valami mini dzsungelbe járna az ember. Alapfokú Herbalizmussal megállapítható, hogy 

az ittlévő növények nagy része mérgek előállítására is alkalmas. 

A Növénylabirintus: A kastély mögött található és viszonylag nagy kiterjedésű. Falait élő és sűrű 

méregzöld sövény alkotja, könnyen el lehet benne keveredni, de azért átlag fél óra húsz perc alatt ki 

lehet találni belőle. Közepén egy szökőkút van, és több zsákutca is szolgálhat titkos légyottokra. Km, 

egy ilyen találkahelyen ölik meg Tamart (lábnyom stb) Lényeges körülmény továbbá, hogy az 

emberrablók is ide hurcolják a Fiell család elkábított tagjait. Amennyiben a labirintusba is követik őket 

az üldözőik ott elveszítik a nyomukat. Amint lerázták őket átmennek a kriptába, ahol már várja őket a 

báró és testőrsége. A sikeres üzlet után a merénylők távozhatnak a ködbe… 

Istálló és kocsiszín: Kimondottan nagy, fatetős épület- Előnye az, hogy egy fedél alatt lehet bene 

tartani a lovakat és a családi hintókat, kocsikat. Km, a D'mersos család lovai egytől egyig régóta 

meglévő állatok, és rajtuk kívül más hátas nem szállíthatja a családot (nem jelzik a wier létet). 

Sajnálatos módon azonban, ha nem az elterelőtűzben, akkor a ködben fognak elpusztulni. Csak úgy, 

mint az itt posztoló katonák, kocsisok, lovászok, akik a tűz oltásával kezdenek foglalkozni és a ködöt 

szinte észre sem veszik. 

Csónakház: A tó és a patak „torkolatába” épült kicsi csónakház, ami egyszerre legfeljebb négy csónak 

tárolására alkalmas. Tartozik hozzá egy stég is, amiről szép időben festői látvány nyílik a tóra, és a 

mögötte lévő kastélyra.  
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A Környezet: A birtok környezetéről és kertjeiről elmondható, hogy rendezett és tiszta. Nincsenek 

trágyahalmok, égetőgödrök háziállatok, sőt még kutya vagy macska sem. Ez utóbbi hiánya, főleg a 

konyha környékén tűnhet fel a játékosoknak. (A wier szolgák összefogdossák őket) Igaz a 

szeméttárolóknál akadhat patkány, valamint azért madarak vannak pl kacsák a tavon stb. Ami a 

díszkerteket illeti, ott azért érződik a szakértő kertész hiánya pedig egy kastély igencsak igényelné. A 

jellenlegi dísznövények nemrég (1-2 hónapja) vásárolt és telepített példányok. Ugyanis bizonyos 

növényeken már látszik a szakszerűtlen „gondoskodás” (Ha felmerül a kérdés a komornyik azt 

válaszolja… még keresük a megfelelő személyt).  

 

 

Díszkert: Az „U” alakú belsőudvar közepén van a díszkert, ahol egy impozáns fehérmárvány szökőkút 

áll. Ez uralja a díszkertet, de az egész belső udvart, csak úgy vonzza a szemet a maga 5 méteres 

magasságával. A fehér gránit kőbe arannyal vésték, Ynev 21 ismert csillagképét. A kút mágikusnak 

minősül és nemcsak az önmagába visszafolyó vízrendszer miatt, hanem mert az adott hónapban 

uralkodó csillagkép fényesen pulzál.  

 

 

 

Bejárati lépcsősor: A főbejárathoz kétoldalt futó gazdagon faragott széles lépcsősor vezet. 

Figyelmesebb szemlélő észreveheti mindkét oldalt 13, egyenként a pyarroni pantheon isteneit és 

azok szimbólumait ábrázoló lépcsőfok van. Majd a lépcső tetejére felérve egy padlóba véset aranykör 

árulkodik az itt lakók vallási hovatartozásáról. Maga kör egyébként valóban tartalmaz aranyat és még 

ha enyhén is de sugároz mágiát. Amennyiben a szóbeszédnek hinni lehet egy magasrangú Adron pap 

rótta a fehérgránit kőbe. Km játék technikailag ez egy jellemérzékelő varázskör, ami, ha (a körön 

belül) az elsődleges jellemben Halált észlel, akkor a kör színe vörösre vált. Asztrális mágiaellenállás 

tehető ellene 30E-ben. Ellenben, ha sikeres az ellenállás, ha nem, a körben álló (amennyiben van 

pszije) érezkeli, hogy asztrális mágia működik. 
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A D’mersos család kastélya 

A kastélynak magának is, mint ahogy a benne lakó wier családnak is, két arca van. Az egyik jóságos, 

gondoskodó és vendégszerető, a másik viszont sötét, kiismerhetetlen és halálosan veszélyes. Nem 

valószínű, hogy a játékosok minden bugyrát bejárják, de nem is feltétele a kaland teljesítésének. A 

palota legfőbb alapanyaga a peridan avagy fehér gránit, igencsak ellenálló de értő kéznek jól 

formálható anyag. Persze, sok helyütt átszínezve használták, de attól még maga a kő ugyanaz. Az 

épület méretei a környék villáit és kúriáit figyelembe véve elég nagynak mondható mivel maga a 

palota közel 65m széles és a két szárnya kb. ugyanilyen hosszan nyúlik el. Ablakai vasfából készültek 

és ellenálló „kevert” ólomüvegből. Nem könnyen törik mert vastag, viszont tisztán és jól átlátható. Az 

ablakok szinte minden esetben nyithatóak és zárhatóak is, egy egyszerű mesterkulccsal. Ez a kulcs a 

Komornyiknál és a megfelelő személyzetnél van. (Persze a szobák és egyéb helyiségek ablakai külön 

zárral rendelkeznek) Itt kell megjegyezni, hogy az épület minden fala és minden nyílászárója 

mágikusnak minősül. Már a beépítés elött, a mágikussá tett anyagot a báró maga választotta, így 

jóócskán megnövelte a költségeket ugyan, de a hatás egy mágikus eredetű falazat. Ezt az eljárást 

különben Pyarronban minden nevesebb és főbb épületnél használják. A palota mágikus védelmét a 

rúnaterem adja (leírását lásd ott) de ezenfelül akadnak egyéb mágikus jellemzők. Ilyen például a 

bálteremben a színpad hangosítása, ami felerősíti és jól halhatóvá teszi az ott állók hangját. Ilyen a 

kandallók és konyhában lévő tűzhelyek biztosítása, ahol 5E-nél nagyobb tűz nem jöhet létre. A 

fürdőkben a runázott dézsák, amelyek nem engedik kihűlni a vizet, és a főbejáratnál a jellemérzékelő 

aranykör. A többi mágikus védelem a báró keze munkája, ami az adott helyiségnél leírásra kerül. A 

világítás mindenhol gyertyákkal van megoldva (nem véletlenül gyertyamágia, rutinos róka 

játékosoknak ez lehet fel is tűnik majd). Ennek okán az épület rengeteg gyertyát használ ezek pótlása 

a szolgálók feladata. (kivéve persze a mágikus gyertyák) Ennyit az általános jellemzőkről következzen 

az egyes helyiségek leírása. 
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Házirend: Megjegyzendő, hogy a bálterembe nem vihető be nagy fegyver (max tőrkard, predóci 

egyeneskard) kivételt a palotaőrség tagjai jelentenek, akik rövid kardot hordhatnak, meg persze a 

kardművészek és Chegor gróf családja az ő lovagi fegyvereik az asztaluk mögé van letámasztva, 

páncélt nem viselnek, leszámítva a testőreiket. 

Rúnaterem: Egész palotára érvényes hatások: Térgát varázsjel 90m 31E, Védő varázskör 90m 

Tárgyszimpátia, Társszimpátia 30E, elemi mágia 15E de csak a természetes jellenségek ellen, Mágikus 

Aura varázskör a palota falaira, és nyílászáróira. (tehát a falak mágikus anyagnak számítanak) Km, 

ezen hatások a család bizonyos tagjai Sötét Atya, Sötét Anya, és Sybell-re nem érvényesülnek, mivel 

neveiket a készítéskor belevésték a körökbe. 

Vérgátak: Embervérrel írt varázskör 55E  

Teleport pentegrammák: Tökéletesen kiejtett (kráni vagy aquir) szóra aktiválható, egyszere 

legfeljebb 120kg súly teleportálhat.  

Földszint 

Főbejárat: A főbejárathoz kétoldalt díszes lépcsősor vezet (lásd bejárati lépcsősor) Maga a bejárat 

két egyenként erős vasalt fa kétszárnyú ajtó vezet. Épp úgy, mint a kastély falai, az ajtók is mágikus 

anyagnak számítanak, és ellenállnak a természeti hatásoknak, valamint a tűznek. Km amint az utolsó 

vendég is megérkezik a palotaőrök becsukják az ajtókat igaz nem kulcsra, de bezárják. 

Előcsarnok: Impozáns látvány fogadja a kastélyba lépőt ugyanis az előcsarnok egyben az emeletre 

vezető grandiózus lépcsősor „otthona” is. Ami az előcsarnok méreteit illeti 20x10 méteres, és a 

belmagasság is igen komoly 5-6 méter. A falak hófehérek már-már túlontúl tiszta hatást keltenek. 

Vékony ezüstös fehér díszkeretes „kazetták” borítják és elegáns összhangban állak a fali 

gyertyatartókkal. A padló drága tört szürke márvánnyal van kirakva. A lépcsősor aljában fekete fa 

asztal és író állvány található, itt végzi a vendégek érkeztetését Ark a komornyik. Illetve a játék 

kezdetekor itt kérik el a nem bálba illő fegyvereket a palotaőrök. Az előcsarnokból két oldalt egy-egy 

boltív alatt átlépve a bálterembe, lehet jutni. Valamint balra és jobbra is egy-egy boltívon átlépve a 

két előtérbe vezet az út. 
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Főbejárati lépcsősor: Szintén fehér gránit és márványból készült, faragott korlátokkal ellátott 

lépcsősor, két oldalról vezet fel az első emeletre. A lépcsőfokok enyhén érdes felületűek így elég 

stabil közlekedést biztosítanak.   

Bal Előtér: Elég tágas 8x6 méteres helyiség. A belső udvarra néző falán 3 nagy ablak található, velük 

szemközti falon a család címere, alatta romos kőfal. Érdekessége, hogy ezek a kövek egykor Ó-

Pyarron falai voltak. A boltívek mellet a sarokban egy teljes vért van kiállítva, beszélik ez is Ó-

Pyarronból való. A helyiség egyébként egybe nyílik a kastély bal szárnyának földszinti folyosójával. 

 

Jobb Előtér: Tükörképe a bal oldalnak, de a berendezése eltér. A belső falon egy romos törött 

oszloptalapzaton áll, ami szintén Ó-Pyarronból. Állítólag az akkori Fellegvárból való.  
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A Bálterem: Magától érthetően a kastély legnagyobb terme 32x20 méteres belmagassága pedig kb 

10 méter. Rendkívül impozáns és gazdagon berendezett, teteje egybe van nyitva az első emelettel így 

onnan galéria szerűen lelátni a csarnokra. 12 elegáns faragott fa asztal van elhelyezve ezek szolgálnak 

a vendégek és a család ülőhelyéül is. Elhelyezésük a bálterem hátsó falán félkörben, öt asztal, a 

család és a kiemelt vendégek részére, velük szemben szintén öt asztal, majd mögöttük egy-egy asztal 

a további vendégek részére fenntartva. Minden asztalon az ülésrendnek megfelelően névvel ellátott 

kártyák. A csarnok mindkét oldalán két-két, illetve az előcsarnok felől egy-egy, nagy 2 méter széles 

boltíves átjáró található. Bal oldalt kapott helyet a bálterem dísze egy fekete drakfa orgona, mellette 

egy hárfa és egyéb hangszerek, valamint székek a zenészeknek. A színpad padlóján körben érdekes 

rúna vésetek. Céljuk az itt létrejövő hangok felerősitése és kisugárzása, körbe a terem falaira vésett 

rúnapárok segítségével. A bálterem jobb oldali szélén több kör alakú kis állóasztal és egy hosszú kb 4 

méteres italpult. A terem hátsó falán szinte végig még az első emeleten is, nagy ablakok sorakoznak, 

ezeken szép időben csak úgy árad be a fény.  
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Az orgona mellet a falon egy kahrei óraszerkezet, ami a vörös és kék hold mozgásával egybehangolva 

mutatja az eltelt időt. Tagadhatatlanul pontosan megmutatva ezzel az éjközép holdállását. Valamint 

minden egyész órában egy fájdalmas kongással jelzi… a mutató az új órába lépett. A főbejárat felöli 

falon (a vendég asztalok mögött) monumentális festmény. Címe: A fehér árnyék születése (leírása a 

szószedetben) Km, az ifjú pár asztala mögött jól álcázott titkosajtó csak -30%-al felfedezhető. Ezen az 

ajtón keresztül menekül el a D'mersos család a merénylet alatt. 

 

Bal-Jobb szárny: A kastély két oldalán egy-egy hosszan futó folyósóval ellátott épületrész, ami 

főként a szolgáló és palotaőr szállásokból áll. 

 

Földszinti bal-jobb szárny folyosó: A szárnyon végig futó folyosókból több ajtó is nyílik, déli 

végükön erős vasalt fa ajtó, amit főként csak a szolgálók és palotaőrök használnak. A folyosók sok 

nagy ablakkal vannak ellátva ezek szinte mindegyike nyitható, de alapvetően zárva vannak. 

(mesterkulcs) 

 

Földszinti Bal szárny helyiségei: 

 

Őrparancsnok és őrpihenő: Az 5x11 méteres helyiségben egyszerű kopásálló bútorok vannak. Az 

ajtón belépve szemben az őrparancsnok (Mons) asztala található, fiókjaiban a katonák beosztása, 

illetve zsoldjaik kifizetésének vezetése. Az északi falon található egy kisebb asztal két székkel. Van egy 

fegyver állvány, amibe a lándzsákat szokták tárolni. Valamint a szoba sarkában egy vért tároló. A 

helyiségből az emeletre elég masszív, de fa lépcső vezet. Km picit nyikoroghat 
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Palotaőr szállás és fogda: 12x12 méteres helyiség, amiben 9 egyszerű de tiszta ágy, valamint fa 

asztal, székek és két szekrény található. Ez a palotaőrök pihenője és szállása amelyikük épp nincs 

szolgálatban nagy eséllyel itt pihen. A szoba végében 3x6 méteres vasráccsal, elzárt rész, a fogda 

található, benne két puritán ágy. Ide az esetleges rendbontók kerülhetnek kulcsa a 

testőrparancsnoknál vagyis Mons-nál van.  

Cselédszállás (Wier cselédek): Két hasonló szoba egyszerű ágyakkal bútorokkal berendezve. 

Mindez csak azután látható, ha valamilyen fényt gyújtanak, mivel szinte vak sötét van. Erre a 

legegyszerűbb mód, ha a falon lévő gyertyákat meggyújtják. Csak a wier szolgálóknak van szállásuk a 

többi cseléd, és felszolgáló csak az esküvő alkalmára lett felbérelve, nekik értelemszerűen nincs. A 

szobákban lévő ablakok zárva vannak, nyitásukhoz mesterkulcs szükséges. Amennyiben a Jk-ák 

tüzetesen átkutatják, a kisebbik cselédszáláson találhatnak egy kis üvegfiolát benne sötét vörös 

folyadékkal (embervér). Km ez persze gyanús lehet, de valószínűleg a merénylet után fognak csak itt 

kutakodni.  
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Mellékhelyiség és fürdő: Az elég tágas fürdőben, két (rúnázott) dézsának, valamint három 

mosdónak is jut hely. Ablakai szintén zárva vannak, de mesterkulccsal nyithatóak. A két 

mellékhelyiség külön ajtóval a folyósóról nyílik. 

 

Ark a komornyik szállása: Kulccsal bezárt vasalt faajtó állja útját annak, aki be akar ide lépni. 

Kulcsa természetesen Arknál van. Kulcs nélkül -20% zárnyitással nyitható. Vak sötét van viszont több 

gyertyatartó is van a falakon. Km ha a Jk-ák netán ezekkel a gyertyákkal szeretnének fényhez jutni 

kellemetlen meglepetésben lehet részük. Ugyanis a szobában lévő gyertyák egytől egyig a 

gyertyamágiában szereplő zöld gyertyák mind. A beléjük foglalt kontaktméreg az első füstben 

eltöltött kör után fejti ki hatását ekkor azonban 1k10 szegmensen belül. A méreg VII szintű a Sötét 

Anya által kikevert szer. Sikeres egészségpróba esetén 1k6x 10 percre bódulatot, rontott próba esetén 

ájulást okoz. A szoba elég nagy 8x11méteres, végében két nagy ablak (függöny behúzva) és 

festőállvány, rajta és mellette a tárolókban, meg szanaszét, félig befejezett vagy éppen, hogy 

elkezdett festmények. Kivétel nélkül középszerű festőre vall.  Van még egy nagy kétszemélyes ágy, 

ami nincs bevetve, és egy tárolószekrény, ami átlagos használati tárgyakat rejt. Az egész szoba 

rendetlen, szöges ellentétben áll a jk-ák által megismert szabálykövető komornyikkal. Közepén egy 

nagy sötétszínű szőnyeg van, alatta egy csapóajtó, ami sikeres (nincs módosító) titkosajtó kereséssel 

felfedhető. A csapóajtó egy rövid kő lépcsőn keresztül az alagsorba pontosabban az „éléskamrába” 

vezet. Az egész szoba rendetlen szöges ellentétben áll a jk-ák által megismert szabálykövető 

komornyikkal. 
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A konyha és tálaló terem: A folyosóról egy boltíven átlépve a tálaló terembe jutni. Ez a 8x7méteres 

terem a félkész és kész ételek tárolására befejezésére szolgál.  A helyiség közepén egy nagy 6x1,5 

méteres tálalóasztal található több polc is van, amin különféle ételek és gyümölcsök vannak. A fal 

mellett két ember nagyságú szekrény telis-tele díszestányérokkal evőeszközökkel. A tovább vezető 

két boltív a konyhába vezet. A konyha: meglehetősen nagy, 7x11méteres közepén szintén a 

tálalóteremhez hasonló nagy asztal áll. Alapvetően világos mert 7 nagy ablak van a falain, több 

tűzhely is helyet kapott itt, amelyek mindegyike mágiával biztosított. (3E-nél nagyobb tűz nem jöhet 

létre) Mindenféle főzéshez használatos eszköz megtalálható, igen jól felszerelt, még az egzotikus 

ételekhez szükséges dolgok is rendelkezésre állnak. Az estély folyamán 4 szakács és vagy 10-12 

kisegítő és felszolgáló dolgozik itt folyamatosan. Nagy kétszárnyú ajtó vezet a mosogatóhoz, valamint 

az élelem raktárhoz, és a pincéhez. A mosogató és raktár: egyben 4x8méteres helyiségben van, 

aminek végén kőlépcső vezet a borospincébe és az alagsori raktárba. 
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Borospince: Aránylag tágas 6x8 méteres téglalap alapú helyiség. Falai téglával kirakottak és egy 2 

méteres boltív alatt lehet átjutni a hátsó felébe. Az első fele a tartós élelmiszerek raktára mindenféle 

gabonával töltött zsákok és csuprok vannak itt. A pince másik oldala a borospince, ami igazából egy 

sor 6db nagyobb hordót jelent. Közel sincs akkora választék, illetve készlet, amit egy ekkora palota 

igényelne (úgy kellet bort rendelni az esküvőre). A falon vállmagasságban, gyertyatartók bennük 3-3 

gyertya. Km, a hordókat megfigyelve (pl. éberség próba) feltűnhet, hogy az egyik hordó rúnákkal 

ékített (véralvadás gátló rajzolat) a csapját megnyitva friss embervér csapolható! A terem hátsó 

polcos fala valójában egy titkosajtó. Felfedezésére -20% adható, de gyanús lehet a talaj, ahol lehet 

lábnyom. 

 

Éléstár: Vagy Ark szobájának csapóajtaján, vagy a borospince titkosajtaján keresztül, illetve a palota 

külső falára nyíló szintén rejtekajtón keresztül lehet lejutni ide. Ebben a helyiségben vak sötét van, és 

orrfacsaró bűz. Km, halk nyöszörgést hallani minden felől. Ezeket a hangokat a félholt felakasztott 

emberek adják ki. A wier szolgálók és Ark ide rejtőztek el (a Sötét Atya utasítását követve) a 

merénylet kitörésekor. Igyekeznek meglepni a kalandozókat, mivel ők jól látnak a sötétben, (infra 

látás) könnyen lehet sikerrel járnak. Összesen 5-en vannak, de nem számítanak komoly ellenfélnek 

mert ketten értenek csak a fegyverekhez. Az ő értékeik a palotaőrökével megegyezik, rövid karddal 

harcolnak. Ark és a többi szolgáló kasztnélküli. Legyőzésük után fény derülhet a terem megdöbbentő 

funkciójára is.  Ez a terem a wier család valódi éléstára. Meglehetősen nagy 8x8 méteres téglával 

kirakott helyiség. Körben a falakon felakasztott kivéreztetett, illetve megcsapolt félholt emberek 

lógnak. Meztelenül megvakítva, és szájuk bevarrva, kezeiknél szoros bilinccsel a plafonra erősítve. A 

sarokban van egy kőből készült rúnázott medence. Fölötte lóg egy jellenleg üres bizarr vasketrec. Km, 

ez a kivéreztetésre szolgáló szerkezet. A szerencsétlenül járt emberek 7-en vannak, a legtöbbjük már 

menthetetlen. Kivéve Erenát aki szintén itt van, az ő szája be van kötve, és valószínű eszméletlen is, 

de nincs megcsapolva. Km, nem volt rá idő.  A csata után vallatással megtudható információk. plusz 

pont, de kapható mellé még egy plusz vagy mínusz pont a jellemnek megfelelő vallatásért. 

wier szolgáktól megtudható infók:  

- A D'mersos család valójában wierekből áll, A Sötét Atya és Sötét Anya a család valódi vezetőik 

kránból érkeztek és Ranagol hitét vallják. 

- A fekete gárdisták szintén wierek 

Ark-ból kiszedhető plusz infó:  

- A merényletet színjáték volt Sybell és Kroo közösen tervelték ki, ezért Sybell biztosan életben 

van. 

- A Sötét Atya vagyis Damasso báró valami nagy varázslatra készül (hatalmas mágus) 
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Földszinti Jobb szárny helyiségei:  

Díszes lépcsőház: Világos és tágas 9x11méteres terem, amiben egy impozáns fehér gránit lépcső 

kanyarodva vezet az első emeletre. Elegáns pihenésre is alkalmas közöségi tér, amiben két kanapé és 

egy játékasztal is helyet kapott. Hétköznapokon a báró vendégei itt várakoznak amíg szólítani tudja 

őket. 

 

 

Damasso báró dolgozószobája: Vasalt fa ajtaja mindig zárva, kivéve, ha báró épp bent tartózkodik. 

Kulcs nélkül a zár bonyolultsága és finomsága miatt -40% adandó az ez irányú próbákra. Belépve 

sötétség fogadja az érkezőt. Gyertya méreg. Rendkívül gazdagon berendezett szoba csupa nagy 

értékű bútorral. Falai világos zöld színnel pompáznak, ami jól összeillik a sötétzöld szőnyeggel. Rögtön 

szembetűnik a báró dolgozó asztala, ami egyedileg faragott mester munka. Előtte két kényelmes 

magastámlás szék is található, ami rendkívül kényelmes. Ugyanez mondható el a Báró székéről is. A 

szemközti falon két nagy ablak szintén egyedi finom mechanikával készült zárral. Az itteni festmények 

komoly értéket képviselnek még Ó-Pyarronból menekített darabok. Az asztal fiókjait átkutatva, (Km 

zárnyitás -20%-ék vagy erőszak) bizalmas üzleti dokumentomokra lelhetnek hőseik. Ezen iratoknak 

nem is a tartalma, hanem inkább néhol az írása lehet érdekes. Ugyanis bizonyos szerződések 

széljegyzetein kráni nyelven írott szövegek vannak. Pl „figyelni a határidőre” stb. Km mindez csak 

akkor derüljön ki a jk-nak ha ismerik a kráni nyelvet. Természetesen ez még nem jellenti azt, hogy a 

báró írta, de elég hasonló a kézírás. Valójában persze a báró gyorsan lejegyezte az eszébe jutó 

gondolatot, de arra már nem figyelt, hogy ezt krániul tette. Hiba na, ő is csak ember        
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Kis tárgyaló: A kastély mindennapjaiban használatos helyiség, ami 2-6 fő kényelmes körülmények 

között való tárgyalására/megbeszélésére szolgál. Tört vörösre festett falaihoz előkelő és méregdrága 

bútorokat választottak. Két bíborvörös kanapé, három fotel, és egy kisebb asztal uralja a helyiséget. A 

gyertyatartó állványok a Larmaron-hegység vörösrezéből készültek. Az egész szoba nyugalmat és 

harmoniát áraszt, a falakon szép festmények, és a három nagy ablaknak köszönhetően csak úgy árad 

be a fény. Km persze ha már köd van akkor ez nem igaz.  A tágas 10x10méteres termet hőseink is 

megbeszélésre használhatják esetleg a túlélő NJK-ák időzhetnek itt. 
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Családi étkezde, illetve nagy tárgyaló: Szintén a kastély mindennapjaiban jut szerepe, alapvetően 

étkezőnek készült, de később inkább már csak tárgyalóként használták. A 11x10méteres terem max 

14 fő tárgyalására/étkezésére alkalmas. A terem közepén masszív de elegáns fa asztal, körben a 14 

székkel. Világosbarna és vajfehér színei kellemes és nyugodt időtöltést sejtetnek. A falakon tájképek, 

a sarkokban dísznövények és virágok. Km esetleg feltűnhet, hogy nagy távolságra van a konyha, ami 

arra enged következtetni, hogy étkezőnek kevésbé alkalmas. Így aztán elég fura elhinni, hogy a család 

a minden napokban itt étkezik. Főként vért isznak ugye az étkező a látszat miatt kell. 

Mellékhelyiség: 4x10méteres helyiség, amiben két árnyékszék és két mosdó található. Hátsó falán 

egy függönnyel felszerelt ablak, ami mesterkulccsal nyitható. 
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Könyvtár: Kétszárnyú, fekete tömörfa, de ólomüveggel ellátott ajtó nyílik a könyvtárba. A 

helyiségben 4 nagyobb asztal és a hozzájuk tartozó 16 széken kívül egy kanapé és 4 kényelmes fekete 

fotel is helyet kapott. Az itteni fény mágikus eredetű, nem gyertyák égnek. A falakon körben szinte 

mindenhol roskadásig pakolt, enyhén átláthatatlan könyves szekrények. A könyvtárosnak külön „kis” 

asztala van, ahol a munkáját végezheti. A nagy majd 2,5 méteres kandallóban hidegebb napokon 

begyújtanak, természetesen mágiával biztosítva van a tűztér, onnan láng nem juthat ki. A nemesi 

körökben elhíresült könyvtár nem csak a méreteinek 10x20méter hanem főként a benne található 

értékes könyveknek köszönheti hírét. Megannyi témában találni itt kötetet, legyen az vallási, 

földrajzi, kulturális, történelmi, politikai, növény/állattani vagy akár költészeti alkotás. Persze ezek 

csak a főbb témakörök, de vannak itt értékes ritkaságok is, mint a csillagászati, vagy orvoslással netán 

mágiaelmélettel foglalkozó könyvek.  Sok és hasznos információ megszerezhető, de könyvtáros 

segítsége nélkül minden hosszú időbe telik.   
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    A merénylet közben a megrémült könyvtáros egy palotaőrrel együtt bezárkózik. A vészhelyzet 

elmúltával némi rábeszéléssel, és jó szóval, főleg a palotaőr rávehető, hogy nyissanak ajtót. Extrém 

esetben akár be is lehet törni az üveget. Gondos kutakodás, vagy a könyvtáros segítségével sok 

információ megtudható. Akadnak itt Ó-pyarron idejéből fennmaradt feljegyzések és térképek is. 

Valamint a D'mersos „családfája”, illetve palotájának tervrajza is fellelhető. Km ezen kutakodás 

valóban a merénylet után történjen, ha előtte vizsgálódnának, a könyvtáros biztos nem tud segíteni, 

(lefoglalja valamelyik vendég) és mire érdembeli információt találnának már kezdődjön a szertartás. 

Ezen információk csak éberség, intelligencia illetve egyéb idevágó próbák megdobása után jusson 

csak hőseink birtokába. 

- A kiemelt nemesi családokról megtudható, hogy mindegyik ősi godoni eredetű (Fiell, Chegor, 

Archons) Km ez ne legyen egyértelmű minimum intelligencia próbához kötött, mire rájönnek erre az 

összefüggésre. 

- A családfa hiányos, apai ágon egy két nemzedék, anyai ágon pedig semmi! Km, ha kérdezik a 

könyvtáros azt mondja ez csak másolat, az eredeti biztos a bárónál van, de ez hazugság.  

- palota tervrajzai között felbukkanhat egy a családikriptába történő átalakítás (titkosajtó a belső 

helyiségbe) Km ennek valószínű a merénylet után nincs sok haszna, mivel köd lepi a kastélyt. 

- Dúlás korabeli Ó-Pyarron térképe, az ostrom kezdeti idejéből. Kézzel megjelölt jegyzetek a város 

mágikus védműveiről, majd hátlapjára kráni nyelven írott szöveg a védművek hatástalanításáról. Km 

ezt természetesen Damasso báró írta. Amennyiben látták már a dolgozószobában szintén kráni 

szöveget, akkor összevetve kiderül mindkét írás a bárótól származik! Ez komoly bizonyíték! plusz pont 

Ammenyiben Vurso-t valamilyen módon megtörik sok mindent elmondhat! Lásd a könyvtáros 

besokal! 

Első emelet 

Első emeleti galéria és közösségi tér: 

A főbejárati lépcsőn felfelé haladva az első emeleti galériára jutni. Ez egy hatalmas közösségi tér, ami 

40 méter széles és a bálterem fölött futó részeit is beleszámítva 30 méter hosszú. A lépcsősor tetején 

majd négyméteres hófehér szobor. Maga Ellena Istennő megformázva, egyedi műalkotás, egy azóta 

már eltávozott híres szobrász név szerint Mon Sil Seryan kezemunkája. Km ez a név csak azoknak 

mond valamit, akik járatosak a művészettörténetben, vagy a szobrászatban. Leírását lásd a 

szószedetben. Tovább haladva a galérián rögtön szembeötlik a hatalmas beltér. Valamint a galérián 

körbe futó fehérgránit éjfekete gömbökkel és párkánnyal díszített korlát. Amely páratlan látványt 

nyújt a bálteremre. A korlát mentén több kisméretű kör asztal és hozzátartozó székek vannak. A 

közöségi teret kitöltő kanapék és fotelek egytől-egyig már-már hivalkodó eleganciára vallanak. 

Hófehér kárpitjuk és fekete fa kar és háttámlájuk, erős de elegáns kontrasztot alkotnak. Megtalálható 

itt továbbá egy zongora és egy játékasztal, valamint egy kis italpult. Ez utóbbiban egy felszolgáló 

dolgozik és teljesíti a vendégek rendeléseit. A központi lépcsősor mögött két oldalról használható 

fehérgránit lépcső vezet a második emeletre. Ezen lépcső két oldalán egy-egy fekete gárdista posztol 

és rendkívül előzékenyen, de határozottan elutasítanak mindenkit, aki fel akar itt menni. Km kivéve 

persze a család tagjai. Ha valamilyen módon kicseleznék őket néhány lépcsőfok megtétele után 

minden bizonnyal úgysem tudnak tovább jutni. Ugyanis a lépcsősort erős mágia (vérgát) védi. A 

gárdistákra természetesen ez nem hat. Olyan mintha egy áthatolhatatlan és láthatatlan falba 

ütközne az ember. 
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Emeleti Bal-Jobb szárny: A kastély két oldalán egy-egy hosszan futó folyósóval ellátott épületrész, 

ami főként a vendég szállásokból áll. 

Emeleti bal-jobb szárny folyosó: A szárnyon végig futó folyosókból több ajtó is nyílik. Északi 

végükön a galériába torkollanak, így jutva az impozáns közösségi térbe. A folyosók sok nagy ablakkal 

vannak ellátva ezek szinte mindegyike nyitható, de alapvetően zárva vannak. (mesterkulcs) 

Emeleti Bal szárny helyiségei: 

  

Őrpihenő és lépcsőház: 10x6 méteres helyiség, amibe a földszintről idevezető lépcső is található. 

Az őrök pihenésére és fegyvereik karbantartására kialakított helyiség. Több fegyverállvány és asztal is 

van, ezen bútorok mindegyike egyszerű de masszív anyagból készült. 

 

Fekete Gárdisták szállása: A kaland folyamán szinte végig bezárt, (9x10méteres) helyiség, mivel a 

katonák szolgálatban vannak. Az ajtóhoz minden gárdistának van egy kulcsa. Odabent 7 jó minőségű 

ágy, néhány szekrény, és egy nagyobb asztal, székekkel. Szokásos használati tárgyak, mindenkinek 

saját zárható láda, némi pénz, ruhák, kisebb fegyverek (pl. tőr), és egy kevés étel-ital. Katonás rend 

jellemzi egyébként, látszik, hogy szigorú szabályok között élnek az itt lakók. 
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1-es Vendégszoba: A Fiell házaspárnak fenntartott vendégszoba. Szintén 9x10 méteres helyiség 

fehér és világoskék színű elegáns bútorokkal berendezve. A szobát egy nagy kétszemélyes ágy uralja, 

fölötte a falon gyönyörű festmény, amely a ragyogó égboltot ábrázolja. A gyertyatartók és a csillár 

ezüstből készült, tisztaság és rend mindenhol. A Fiell család tagjai épp csak a ruhás ládáikat hozatták 

fel, kipakolni még nem volt idő. Km ezekben a ládákban valóban csak ruhák, illetve olyan használati 

tárgyak vannak, amik az itt töltött éjszakához szükségesek. Az ajtó és az ablakok külön kulccsal 

zárhatóak, ezek a családfőnél, Fiell Eron bárónál vannak. A szoba dísze egy ember magaságú tükör, 

ami igen tiszta és jó minőségű. 

 

 

2-es Vendégszoba: A Fiell család másik két tagjának Loreellah-nak és Car Thon Nagyatyának 

fenntartott szoba. A 8x10 méteres helyiség világos krém színű falain szép festmények és két nagy 

ablak található. Egy kétszemélyes faragott, és két egyszemélyes sötétbarna ágy kapott helyet a 

szobában. Egy nagy ruhásszekrény két kis éjjeliszekrény. Valamint egy szépen megmunkált fésülködő 

asztal tükörrel, ami még gazdagítja a szoba pompáját. A helyzet ugyanaz, mint az előző szobában, 

külön kulcs jár az ajtóhoz és az ablakokhoz. 
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Mellékhelyiség és fürdő: 6x10 méteres helyiség egy külön zárható árnyékszékkel és egy 

spanyolfallal leválasztottfürdő van benne. 
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Laboratórium és növénykert: A Sötét Anya azaz Vylliris laboratóriuma. Tömör vasaltfa ajtaja 

mindig zárva, és egy fekete gárdista őrzi. Legalábbis a merénylet kitöréséig. Utána a főlépcsőn a 

második emeletre vonul vissza. A zárnyitás elég nehézkes mert bonyolult a zárszerkezet -20%-ék. 

Viszont nem mágikus, úgyhogy akár savval is szétmaratható. Az ajtón belépve a növénykertbe jutni, 

ahol kellemetlen meglepetés fogadja hőseinket. Mivel a 12x10 méteres teremben közel a bejárati 

ajtóhoz kb 3,5 méterre egy Seidal azaz egy vámpírfa él. Km a fa nem azonnal lép akcióba, hanem csak 

akkor, ha egy méteren belül kerül valaki. Kinézetét tekintve megfeketedett, göcsörtöságai és törzse 

van, vérvörös levelekkel. Hívogató lehet a fa közelében lévő kis asztal rajta egy nyitott könyv (ezt 

Vylliris direkt csalinak szánta, semmi fontos nincs a lapokon) célja, hogy az áldozat a fa közelébe 

kerüljön. Erre egyébként a fa is törekszik zajt csap suhogtatja a leveleit stb. A fa 12 éves, és jellenleg 

30 Ép-je van. Egyéb tulajdonságai Bestiárium 92.oldalán. A helyiségben rengeteg a növény, a bokor 

és a cserje, alapfokú Herbalizmusal azonnal észrevehető, hogy nagy részük méreg készítésére is 

alkalmas. A méregkeverők valóságos aranybányája ez a kert. A terem kő falaira valamiféle sötétzöld 

folyondár tekeredett hozzáérni nem ajánlott tűskéje mérgező, erős fájdalmat 2k10Fp vagy rövid 

idejig tartó görcsöt okoz. Az ablakok alatti veteményesben szintén veszélyes növények élnek jaj 

annak, aki belekerül (pl. a harc során). Km szinte bármilyen mérgezést kaphat a szerencsétlen, de csak 

finoman, ne haljon meg senki, elég, ha elájul, épp elég lesz kiszedni onnan a társainak.  Egy 

kőboltíven keresztül lehet átjutni a laborba, valamint egy fölfelé vezető lépcsőn, a második emeletre. 

Km, ez a lépcső szintén vérgáttal védett, tetején mágikus szimbólum.   A laboratórium egy 9x10 

méteres helyiség falai szintén kőlapokkal van burkolva. A fal mentén polcos szekrények és egy hosszú 

munkapult található. A munkapulton és egy köralakú kőasztalon mindenfelé lombikok, kicsiny kimért 

anyagok és lezárt üvegcsék. A polcon értékes növények, amelyek éppúgy alkalmasak gyógyításra, 

mint akár mérgkeverésre. Km a játékosok megfelelő szakértelemmel hasznos főzeteket szedhetnek itt 

össze!                 Megszerezhető bájitalok, mérgek, főzetek:     

- 5 adag hatalom ital 
- Ark szobájában lévő kontaktmérget füstölő gyertya 10db 
- 4 adag gyógyital 10 Ép 
- 8 adag kráni dögkígyó mérge Bestiárium 56.o 
- 1 adag Sárkányfiók lehelete 6k6Sp  
- 6 adag fegyverméreg Érmaró VI szintű azonnali hatású 1k10 vagy 3k10 egyszeri hatású.  
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 Emeleti Jobb szárny helyiségei: 

Emeleti lépcsőház: 11x11 méteres helyiség körbe nagy ablakokkal. Nem is olyan rég még a 

D'mersos család vívóterme volt. A tanulókör még mindig látható, igaz, manapság szőnyeg fedi, és 

néhány bútor és egy játékasztal is helyet kapott.  

Vendégszoba: Az Archons család számára kijelölt lakosztály, Morabiss és Tamar szobája. 

Különlegessége, hogy egybenyitható a szomszédos szobával. Amolyan fejedelmi lakosztály, világos és 

sötét zöld színei, valamint drága festményei, ha lehet még elegánsabbá teszik, mint a többi 

vendégszoba. Két egyszemélyes ágy, egy nagy tükör, és szekrények találhatóak benne. Ablakai és az 

ajtók külön kulccsal nyithatóak. Km,a merénylet után az Archons család ide zárkózik be, és a 

palotaörökkel védetik az ajtókat. A láthatatlan Mons és Nogren ezeket az őröket ölik meg, majd, 

amikor Morabiss kijön a nyitva hagyott ajtón át bejutnak a szobákba. (a köztes ajtó nyitva van). 
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Vendégszoba: Archons Kiriak herceg és Areella hercegnő szobája az előző lakosztály másik fele. 
Ugyanaz az elegancia, de a szobát egy királyi lakosztályhoz is méltó kétszemélyes baldachinos ágy 
uralja. Csupa nagyértékű festmény és aprólékosan kifaragott bútor. A merénylet után bezárkóznak és 
gyakorlatilag Morabiss-ra bízzák magukat. Km, ha minden úgy alakul ahogy a második gyilkosságnál 
le van írva akkor a fejvadászok könnyedén bejutnak. Amíg kint Morabiss vitázik, a köztes ajtót 
kiékelik, majd leütik és az ablakon át kötéllel felhúzzák a nemeseket. 
  

Vendégszoba: Chegor családfő Tych őrgróf szóbája. Világos és halványkék színek jellemzik középen 
egy nagy kétszemélyes ágy, körben mindenhol selyemfehér bútorok. A szoba kifinomultsága szöges 
ellentétben áll az őrgróf holmijával. Durva fa utazóládája, fegyverei és vértje oda nem illő tárgyak. A 
merénylet után elég csúnya és súlyos sebet kap (hónalj szúrás) Km halállal fenyegető betegségnek 
minősül, ha esetleg a jk-ák gyógyítani akarják, valamint eluralkodott rajta egy émelygést okozó 
méreg is. Ennek okán az egyik fiú (leginkább Vyas) és Niora mindig mellette van. 
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Vendégszoba: Chegor család másik lakosztálya, Vyas és Niora szobája. A vőlegény Riel alapvetően 

Sybell-el töltené az éjszakát, csak ugyebár máshogy alakultak a dolgok. Két egyszemélyes ágy és a 

szokásos bútorok vannak bent. Ajtaja és ablakai külön kulccsal nyithatóak. A merénylet után ők is ide 

vonulnak vissza, viszont nem zárkóznak be sőt Riel aggódik és amennyire teheti keresi a 

mennyasszonyát.  

 

Mellékhelyiség: Három árnyékszék és egy mosdó található benne. Km a mosdó ablaka nincs kulcsra 

zárva itt másznak be a láthatatlan fejvadászok, igaz van náluk mesterkulcs, de az kívülről mit sem ér. 

Ezért a merénylet elött le ellenőrzi valamelyikük, hogy minden rendben van-e? 
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Térkép és kincstár: Tömör vasaltfa ajtaja mindig zárva, és egy fekete gárdista őrzi. Legalábbis a 

merénylet kitöréséig. Utána a főlépcsőn a második emeletre vonul vissza. A zárnyitás elég nehézkes 

mert bonyolult a zárszerkezet -20%-ék. Rádaásul mágikus anyagnak számít csakúgy, mint a helyiség 

falai körbe végig. Az ablakok szintén mágikus zárszerkezettel vannak ellátva, zárnyitás -30%-ék. 

Bejutás esetén még így is vak sötét van a teremben. Km amennyiben a falakon lévő gyertyákat 

használnák hőseink mágikus kontaktméreg kerül a levegőbe, ami ellen egy körön után -2 vel dobott 

egészségpróba szükséges. Siker esetén nem történik semmi, de rontásnál 1k6 körön belül elalszik az 

áldozat. A bejárati ajtóval szemben egy mívesen faragott fiókos dolgozó asztal áll mögötte egy magas 

támlás székkel. Km, ha netán valaki a székbe ülne (így érdemes a fiókokat átkutatni) akkor a szék, ami 

valójában egy Umich meglepetésszerűen rátámad. Tulajdonságai a Bestiárium 202 oldalán 

olvashatóak. Harc értékei azonban alacsonyabbak Ké:40 Té: 80 Vé:120. (Rejtély de az Umich a Bárót 

nem támadja, valószínű mert rendszeresen „eteti”. Az asztal mögött jobbra is balra is egy-egy fémből 

készült szegecselt ládika. A szoba bal sarkában egy Új-Pyarront ábrázoló terepasztal. Km a 

terepasztalon az Istenek Hegye sötét fekete foltként van csak ábrázolva. Damasso báró szerint itt fog 

nyílni a síkkapu (és igaza van). Van itt egy Ynev gömb, ami igaz nem túl részletes, de elképesztő 

ritkaságnak számít. A vitrinek alatt ékszerek és régi aranypénzek. Gyakorlatilag minden tárgy, ami itt 

van magas értékű és egyedi ritkaság. A festmények, a szobrok, de még a szőnyeg is nagy értéket 

képvisel. A szoba jobb oldalán felfelé vezető lépcső vele szemben nagy kétszárnyú szekrény. Km a 

lépcső a jól ismert vérgáttal védett, tetején mágikus szimbólum.   
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Átkutatható dolgok:  

Dolgozó asztal fiókjai:  

-Felső fiók: könnyen kinyitható egy Dögkígyó szunyókál benne! Km a mozdulatra 85%-ban reagál, 

meglepetésszerű támadás. Amennyiben mégsem egy szimpla ámbár érdekes kőnek tűnik, érintésre 

szintén támad! 

-Alsó fiók: a mágikus zárszerkezet miatt csak -20%-al nyitható. Benne néhány megsárgult de fontos 

információkat tartalmazó papiros. Az alábbi íratok megszerzése plusz pont 

-3676-ból maradt feljegyzés, rajta két név és, hogy a gyerekek új gyámólítója: D’mersos Damasso Km 

a gyerekek valódi neveik Dariann Nidia azaz D'mersos Sybell, és Orem Elior azaz D'mersos Nogren. 

Természetesen ez így nincs leírva, de ezek a születési levelek beszámolnak arról, hogy a gyerekek 

szülei az ostrom alatt eltűntek. Innen már csak egy sikeres Intelligencia próba és kiderül Damasso 

Báró nem vérszerinti apa! 

- Egy lista 3676-ból. A Krad könyvtárából kimenekített könyvekről, ami igencsak eltér, az egyház által 

ismert feljegyzéstől. Ezen a listán több kötet is szerepel, főleg Ó-pyarroni eredetű könyvek, de ami 

aggasztó egy godoni mágiaelméleti és egyben csillagászati a (Fehér Árnyék) grimoire. Nem csak az 

értéke (több ezer arany) hanem a tartalma is felettébb nagy kincs. Km természetesen ez az a könyv, 

amiből a Sötét Atya a varázslatát létre kívánja hozni. Persze ezt leginkább csak a Krad pap tudhatja, 

mert az egyház már régóta keresi ezt a kötetet. 

Bal oldali fém ládika: Nem mágikus zárszerkezet -30%-ék zárnyitás. A ládában aranyékszerek és 

csaknem 1000 pyarroni aranydukát. Együttes értéke 1300 arany 

Jobb oldali fém ládika: Nem mágikus zárszerkezet -30%-ék zárnyitás. A ládában bársonnyal bélelt 

rekeszekben a következő bájitalok vannak.  

- Láthatatlanság itala 1 db 

- Szellemi frissesség itala 2 db 

- 3db Gyógyital 20Ép vagy Halálos betegséget gyógyít. 

 

Szekrény: Nem mágikus zárszerkezet -20%-ék zárnyitás. A szekrényben elegáns pyarroni divat szerinti 

férfiruhák és fejfedők, az egy fekete köpeny azonban átlagos vászon anyagból készült jobban 

szemügyre véve láthatóak a belső szegélybe hímzett rúnák. A védőköpeny 3-as SFÉ-t biztosít (nem a 

Sötét Atya készítette) 
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Második emelet: Ez a szint a wier család rezisztenciája. Általánosságban elmondható, hogy itt 

nemcsak a külső, de minden belső és választó fal is mágikusnak számít, csakúgy, mint a padló és a 

plafon is. Ennek köszönhető például, hogy az U folyósón lévő árnyak nem tudják elhagyni a termet. 

Ha hőseink ide észrevétlenül fel tudnak jutni jár a plusz pont  

U- folyosó: A központi kétoldalról futó lépcsősor vezet ide. A vérgátat leszámítva semmi nem 

akadályozza a feljutást, még akár lopakodni is lehet a fehérgránit lépcső (mágikus anyag) nem 

nyikorog. A merénylet kitörésekor ezen a lépcsőn jönnek fel a fekete gárdisták. Km ők ismerik a 

járást. A lépcsőn felérve vagy valamelyik emeleti ablakon bemászva, az U alakú folyósora jutni. Az 

ablakok a szokásos nagyméretűek sima zárnyitással (vagy belülről mesterkulccsal) nyílnak. Ez a 

folyósó 20 méter hosszú és 4 méter széles az U alak két szárnya pedig 15 méter hossz, szélessége 

pedig 3 méter. Elmondható, hogy elég tágas. Falain körben a fent említett ablakok, szürke falai 

egyszerű kőlapokkal van burkolva. Egész más a kép, mint a palota alsóbb szintjein. A padló is 

kőlapokkal van kirakva, már-már puritán módon, berendezési tárgy egyáltalán nincs. A vérgát 

rajzolata természetesen látható, valamint egy leplezett kirekesztő varázskör (az Árnyak ellen). Km, 

vannak leplezett fénycsóva varázsjelek is. Ezek kráni szavakkal aktiválhatóak, minden gárdista és 

családtag ismeri. Célja nem más, mint az itt lakó árnyak elűzése a jobb szárnyába. Ugyanis az árnyak 

menekülnek a fénytől. Az így feltáruló bal szárnyon, valamint a folyosó végén található titkosajtón át 

szoktak közlekedni. A titkosajtó elég precíz munka felfedezni -30%-al lehet. Az egész helyiség 

valójában egy nagy csapda.  A folyosón 4db Árny (Arich) lakik, Bestiárium 77 oldal, és a félhomályban 

(kinti köd) gyakorlatilag láthatatlanok. (vakharc). Természetesen minden élőre rátámadnak, sebezni 

rajtuk csak mágikus fegyverrel lehet. Km, harcértékeiket lehet kicsit módosítani, hogy ne egyből 

levágják őket.) Legyőzésük után nincs látható (titkosajtó) tovább vezető út. Nyomolvasás segíthet a 

titkosajtó felfedezésében plusz pont  

Második emelet Bal szárny: 

 

Lépcsőház és folyosó: A lépcsőház 3x12 méteres, a falak matt feketék, csak úgy nyelik a fényt. Az 

egész környezet hideg és ellenséges. A külső falon van egy ablak a palota bal szárnyának tetejére néz. 

Bejutni rajta nem könnyű mert kinyitásakor egy zárra szerelt érzékelő aktiválja a csapdát, aminek 

hatására 3E erősségű tűzcsóva csap fel. Természetesen iránya az ablakból kifele mutat. Km, a 

sebzésen túl valószínű meghallani a közjátékot.  A laborból felvezető lépcső tetején a szemközti falon 

egy nagyméretű mágikus jel található. Valójában egy mentál szimbólum 50E érzéketlenség, ami 5 

percig tart. Km, ha valamelyik Jk „lebénul” valószínű meghallják őket, de a Sötét Anya és Sybell is a 

gömbön keresztül ide láthat. Ekkor a gárdisták és a család felkészülnek a támadásra. A folyósó végén 

bezárt vasaltfa ajtó kinyitni -10%-al lehet. 
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Bal szárny előtér: Ebből az L alakú előtérből 5 ajtó is nyílik. Sybell és Loren szobája, a lépcsőház 

folyosó, egy mellékhelyiség, és a belső könyvtárba vezető nagy kétszárnyú vasalt fa ajtó. Falai épp 

úgy matt feketék, mint a folyósón. Km, itt már nincs semmilyen csapda ugyanis napi használatban 

van a wier család által. Ha észrevétlenül jutottak el idáig akkor még beszélgetést is hallhatnak a belső 

könyvtár felől. Pontosan kiérteni nem lehet, de rájöhetnek kik vannak jelen, valamint, hogy kb 

hányan. Ezek alapján érdemes megtervezni a továbbiakat, vagy a rajtaütést. plusz pont 
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Loren szobája: Vasaltfa ajtaja 50%-ban nyitva van, ha mégsem -20% zárnyitással nyitható. Km Loren 

csak 20% eséllyel van a szobában. Ez is csak akkor, ha észrevétlenül érkeznek. Ekkor viszont 

megpróbál menekülni, majd pszivel riassza Mons-t. Egyéb esetben a fiatal lány szobájába lépve 

meghitt környezetre lelhetnek a kalandozók. A falak mintás, karmazsin vörös színűek. A bent lévő 

bútorok mind fehér díszesen faragott darabok. A két nagy ablak közötti falon kétszemélyes ágy, 

előtte halvány tört fehér szőnyeg. Jobb oldali falon nagy kétajtós szekrény tele csupa finom előkelő 

ruhával. Mellette fiókos íróasztal és egy állótükör. A bejárati falon kisebb szekrény rajta néhány 

verses kötet. Van még egy utazóláda főleg praktikus ruhákkal tele pakolva. Km ekkora luxusban 

Lorennek soha életében nem volt része, így hát érthető, hogy szinte bármire képes, csakhogy a család 

tagja maradjon. A szobát átkutatva ékszereket, kb 40 aranyat, néhány üvegcse vért, és egy 10Ép-és 

gyógyitalt találhatnak hőseink.  Km, amennyiben az ablakok felől a tetőről érkeznek, szintén az 

ablakok zárjaira szerelt érzékelők vannak. Ezen érzékelők egy mágikus csapdát aktíválnak, amelynek 

hatására egy 3E erősségű tűzcsóva csap fel. Természetesen iránya az ablakból kifele mutat.  A 

sebzésen túl valószínű meghallani a közjátékot. Ha Loren erre menekül akkor saját kulcsával nyitja az 

egyik ablakot így a csapda nem aktiválódik. 
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Mellékhelyiség és fürdő: A 4x8 méteres helyiségben egy árnyékszék és egy rúnázott fürdődézsa 

található. Km, a helyiség külső falán három kb egy méteres kis szellőzőablak található. Ezek 

természetesen zárva vannak, viszont kinyitásuk nem nagy kunszt -10%-ék. Persze oda mászni nem 

egyszerű (mászás -30%) és az ablakok körül félméteres körben a Fekete Ösvény varázslatával 

teremtett szentségtelen massza található, ami igencsak csúszós. Viszont nincs érzékelő se egyéb 

csapda. Ha eddig, észrevétlenül érkeznek a kalandozók 10% eséllyel egy fekete gárdista épp a dolgát 

végzi az árnyékszéken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sybell lakosztálya: Fekete vasaltfa ajtaja minden esetben zárva. Kinyitni kulcs nélkül csak -20%-al 

lehet és mágikus zárként kezelendő. Km Sybell csak 10% eséllyel van a szobában. Ez is csak akkor, ha 

észrevétlenül érkeznek. Ekkor viszont felveszi a harcot és ha teheti pszivel riassza Mons-t. Az 

egyébként 9x17méteres helyiségnek matt fekete, de eztüstös mintázatú falai vannak. Külső oldalán 

végig nagy padlótól felnyúló ablakok vannak, ezeken bíborvörös függönyök. Hátsó falán két ablak 

között a kétszemélyes mattfekete faragott fa ágy, kétoldalt mellette egy-egy éjjeli szekrény. Alatta 

mintás vérvörös és fekete szőnyeg. A jobb oldali fal közepén egy 1,5 méteres mágikus kandalló 

(parancsszóra láng teremthető) Tetején nagy tükör, párkányán kétoldalt egy-egy vitrin az egyikben 

valamilyen madárkoponya (vul madár) a másikban El Haradzsa gyümölcs Bestiárium 160 oldal. Van 

még a szobában egy íróasztal egy nagy ruhásszekrény egy fésülködő asztal egy kristálytiszta állótükör 

és egy asztal kristálygömbbel. Az utazóláda csakúgy, mint Loren szobájában kényelmes viseletű 

ruhákkal van bepakolva. Km, amennyiben az ablakok felől a kastélyfalat megmászva érkeznének 

hőseink, úgy nem lesz könnyű dolguk a bejutással.  A fal sima felületű kevés kapaszkodóval, ami miatt 

-30%-ék a mászásra. Továbbá az ablakok körüli fél méteres rész a Fekete Ösvény varázslatával 

teremtett szentségtelen masszával van bevonva, ami igencsak csúszós. A sebzésen felül további -20%-

al nehezítik a mászást.  Az ablakok zárjaira belülről érzékelők vannak szerelve. Ezen érzékelők egy 

mágikus csapdát aktíválnak, amelynek hatására egy 3E erősségű tűzcsóva csap fel. Természetesen 

iránya az ablakból kifele mutat.  Átkutatva a lakosztályt a következő dolgokra bukkanhatnak a 

játékosok: 

- 2 adag aquír vért tartalmazó üvegcse 

- 3 adag hatalom itala 

- 2db gyógyital 10 Ép 

- 1db szellemi frissesség itala 

- 4 adag fegyverméreg Érmaró VI szintű azonnali hatású 1k10 vagy 3k10 Fp egyszeri hatású. 

- ékszerek és többféle aranypénz (shadoni, pyarroni, kráni) összesen 150 arany, értékben. 
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Második emelet Jobb szárny: 

Lépcsőház és folyosó: A lépcsőház 3x12 méteres, a falak matt feketék, csak úgy nyelik a fényt. Az 

egész környezet hideg és ellenséges. A külső falon van egy ablak a palota jobb szárnyának tetejére 

néz. Km, a második gyilkossághoz erre másznak ki a fejvadászok, természetesen ők a zárba illő kulcsot 

használják így a csapda nem aktiválódik. Bejutni rajta nem könnyű mert kinyitásakor egy zárra szerelt 

érzékelő aktiválja a csapdát, aminek hatására 4E erősségű tűzcsóva csap fel. Természetesen iránya az 

ablakból kifele mutat. Km, a második gyilkossághoz erre másznak ki a fejvadászok, természetesen ők 

a zárba illő kulcsot használják így a csapda nem aktiválódik. A laborból felvezető lépcső tetején a 

szemközti falon egy nagyméretű mágikus jel található. Valójában egy mentál szimbólum 50E 

érzéketlenség, ami 5 percig tart. Km, ha valamelyik Jk „lebénul” valószínű meghallják őket, de a Sötét 

Anya és Sybell is a gömbön keresztül ide láthat. Ekkor a gárdisták és a család felkészülnek a 

támadásra. A folyósó végén bezárt vasaltfa ajtó kinyitni -10%-al lehet. 
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Jobb szárny előtér: Ebből az L alakú előtérből 5 ajtó is nyílik. Nogren és Mons szobája, a lépcsőház 

folyosó, egy mellékhelyiség, és a belső könyvtárba vezető nagy kétszárnyú vasalt fa ajtó. Falai épp 

úgy matt feketék, mint a folyósón. Km, itt már nincs semmilyen csapda ugyanis napi használatban 

van a wier család által. Ha észrevétlenül jutottak el idáig akkor még beszélgetést is hallhatnak a belső 

könyvtár felől. Pontosan kiérteni nem lehet, de rájöhetnek kik vannak jelen, valamint, hogy kb 

hányan. Ezek alapján érdemes megtervezni a továbbiakat, vagy a rajtaütést. plusz pont 

Mons szobája: Fekete vasaltfa ajtaja minden esetben zárva. Kinyitni kulcs nélkül csak -20%-al lehet 

és mágikus zárként kezelendő. Km a szobában 30% eséllyel épp pihen egy gárdista. Ha netán 

észrevétlenül érkeznének, akár még meg is lephetik. Viszont amint lehet felveszi a harcot, és ha teheti 

pszivel riassza Mons-t. A szoba egyébként kráni stílusban van berendezve semmi fényűzés csak 

egyszerű használati tárgyak masszív erős bútorok. Körös körül fekete falak rajtuk, fekete kőtáblák, 

amik valamiféle kráni jelképek lehetnek. Az egész szoba nyomasztó az ablakokon nehéz fekete 

függönyök. Az ablakok között a falon Mons kétszemélyes ágya, mellette utazóláda és egy szekrény. 

Jellen állapotban két plusz ágy lett elhelyezve ide a gárdistáknak. Van még bent egy kis asztal két 

székkel, rajta gyertyatartó. Km, amennyiben az ablakok felől a tetőről érkeznek, szintén az ablakok 

zárjaira szerelt érzékelők vannak. Ezen érzékelők egy mágikus csapdát aktíválnak, amelynek hatására 

egy 3E erősségű tűzcsóva csap fel. Természetesen iránya az ablakból kifele mutat.  A sebzésen túl 

valószínű meghallani a közjátékot. 
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Átkutatva a lakosztályt a következő dolgokra bukkanhatnak a játékosok: 

- 4 adag ember vért tartalmazó üvegcse 

- 1db gyógyital 10 Ép 

- 4 adag fegyverméreg Érmaró VI szintű azonnali hatású 1k10 vagy 3k10 Fp egyszeri hatású. 

- többféle aranypénz (shadoni, pyarroni, kráni) összesen 40 arany, értékben. 

- 3db Ismeretlen helységnevekkel ellátott kráni nyelvű menlevelek 

 

 

Mellékhelyiség és fürdő: A 4x8 méteres helyiségben egy árnyékszék és egy rúnázott fürdődézsa 

található. Km, van azonban egy titkosajtó a dézsával szemközti falon a sarokban, innen felfedezni 

a pontos illesztés miatt igen nehéz -30%-ék, de még ha meg is történik kinyitni csak a másik oldalról 

(Nogren szobája) lehet. A helyiség külső falán három kb egy méteres kis szellőzőablak található. 

Ezek természetesen zárva vannak, viszont kinyitásuk nem nagy kunszt -10%-ék. Persze oda mászni 

nem egyszerű (mászás -30%) és az ablakok körül félméteres körben a Fekete Ösvény varázslatával 

teremtett szentségtelen massza található, ami igencsak csúszós. A sebzésen felül további -20%-al 

nehezítik a mászást.  Viszont nincs érzékelő se egyéb csapda. Ha eddig, észrevétlenül érkeznek a 

kalandozók 10% eséllyel egy fekete gárdista épp a dolgát végzi az árnyékszéken. 
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Nogren lakosztálya: Fekete vasaltfa ajtaja minden esetben zárva. Kinyitni kulcs nélkül csak         

-30%-al lehet és mágikus zárként kezelendő. Km Nogren csak 20% eséllyel van a szobában. Ez is 

csak akkor, ha észrevétlenül érkeznek. Ekkor viszont vagy felveszi a harcot vagy a 

ruhásszekrényben lévő titkosajtón keresztül elmenekül. Mindkét esetben, amint teheti pszivel 

riassza Mons-t, vagy a család tagjait. Az egész szoba sötét méregzöld és fekete színekből áll. A 

bútorok fekete faragottfa darabok. A 9x16 méteres helyiségben helyet kapott egy kétszemélyes 

ágy egy 1,5 méteres mágikus kandalló (parancsszóra láng teremthető) egy íróasztal, egy nagy 

könyvesszekrény, (mindenféle ritka könyv, akad kráni nyelvű is) egy kis asztal hozzá két 

kényelmes fotellal, egy ritkaságnak számító, napóra, és egy nagy ruhásszekrény. Ez utóbbi hátfala 

titkosajtónak lett kialakítva így könnyen át lehet jutni a mellékhelyiségbe. Észre venni nem 

egyszerű, de ha valaki célirányosan keres előbb utóbb megtalálja a nyitókart. Km, amennyiben az 

ablakok felől a kastélyfalat megmászva érkeznének hőseink, úgy nem lesz könnyű dolguk a 

bejutással.  A fal sima felületű kevés kapaszkodóval, ami miatt -30%-ék a mászásra. Továbbá az 

ablakok körüli fél méteres rész a Fekete Ösvény varázslatával teremtett szentségtelen masszával 

van bevonva, ami igencsak csúszós. A sebzésen felül további -20%-al nehezítik a mászást.  Az 

ablakok zárjaira belülről érzékelők vannak szerelve. Ezen érzékelők egy mágikus csapdát 

aktíválnak, amelynek hatására egy 3E erősségű tűzcsóva csap fel. Természetesen iránya az 

ablakból kifele mutat.   

Átkutatva a lakosztályt a következő dolgokra bukkanhatnak a játékosok: 

- 1 adag aquír vért tartalmazó üvegcse 

- 2db gyógyital 10 Ép 

- 6 adag fegyverméreg Érmaró VI szintű azonnali hatású 1k10 vagy 3k10 Fp egyszeri hatású. 

- ékszerek és többféle aranypénz (shadoni, pyarroni, kráni) összesen 100 arany, értékben. 

Érdekes fekete kis Kahrei dobozka (3 kanibál játék leírása szószedetben) sikeres kinyitása esetén egy 

csontamulett található benne. Km ez az a dobozka, amit Morabiss adott át Nogrennek az est elején. 
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A Belső könyvtár és rúnaterem: Hatalmas 20x16 méteres terem, bejutni három irányból is lehet. 

A jobb és bal szárny felől, illetve az U folyósó végén található titkosajtón keresztül. A helyiség 

közepén három jól elkülönülő „szekció” van. Balról jobbra haladva, az első egy körasztal rajta egy 

kristálygömb, itt kémlel Sybell és a Sötét Anya. A második közel 1,5 méteres kő áldozóasztal. Km, itt 

véreztetik ki a második gyilkosságból elrabolt nemeseket. A kőasztal alatt összetett varázskörök ez 

minősül a palota rúnatermének. A rajzolatok leírását lásd a rúnaterem címszónál. A harmadik egy 

szintén kőből készített hatalmas üst. Mellette fekete lepecsételt agyagkorsók, ezekben és az üstben 

gyűjtik a vért. A falakon körben könyvespolcok szekrények csupa ritka és értékes könyv. A 

munkapulton, mindenféle alapanyag és félmágikus komponens kitudja miféle kísérletekhez. A bal 

szárny felöli sarokban kanapék és asztal. Valamint két teleport pentagramma Km, az egyik a bálterem 

titkoshelyiségéből a másik a családi kriptával van „összekötve”.  A jobb szárny felöli sarokban szintén 

van három pentagramma. Km, ezek a Sötét Anya, és a Sötét Atya lakosztályába valamint a 

szertartásterembe vezetnek. Ha észrevétlenül érkeznek akkor meglephetik a családot, ha ez nem így 

van akkor felkészültek jöttükre. Mindkét esetben az összecsapás a belső könyvtárban című résznél 

olvasható. 

Átkutatva a könyvtárat a következő dolgokra bukkanhatnak a játékosok: 

- 5 adag embervért tartalmazó üvegcse 

- 2db hatalom itala 

- 2db gyógyital 10 Ép 
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Családi éléstár: A családi éléstárnak nevezett helyiség valójában az aquír börtöne. Ebben a 

7x11méteres helyiségben szenved egy kőasztalhoz láncolva az aquír Gho-ragg. Leírása a 

szószedetben. A falak tömör kőből vannak és mágikusnak számítanak. Körbe ismeretlen eredetű 

(aquír) rúnák futnak a falon, amelyek teljes csendet biztosítanak a teremben. Orrfacsaró bűz van, az 

aquír jó sok éve itt van már. A néhány gyertyatartót és a kőasztalt leszámítva teljesen üres a helyiség. 

Egy két vödör és mosakodó eszköz azért akad, ezekkel látják el a foglyot. Km, ha észrevétlenül 

érkeznek 10%-al Mons épp idebent van. És mivel a rúnák miatt nem hall semmit, akár még meg is 

lephetik. Viszont amint észreveszi a jk-at egy vérpontért elkoppintást alkalmaz (az összes gyertya 

kialszik) és infralátásra váltva igyekszik felvenni a harcot. 
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Ranagol szentély: A szűk wier család, de még a fekete gárdisták is a Sötét Atya és Anya által 

közvetített Ranagolita eszmékben hisznek. Ezen helyiség szolgál a fekete misékre, és a rituális 

vérívásokra. A 7x11 méteres terem végében kapott helyet az oltár. Az emelvényen Ranagol egy 

kevéssé ismert ábrázolása látható. Az éjfekete szörny szobor mintha csak élne, szemiből ősi tudás és 

gonoszság árad. A két oldalán pislákoló gyertyatartókból rá eső fény még félelmetesebbé és 

rejtélyesebbé teszi. Mögötte a falon bíbor vörös függönyök hullanak alá, akár csak ha vérfolyam 

lenne. Kiemeli és magasztossá teszi az „oltárt”. A szobor lábánál élénkvörös, friss vér csillog, 

megszáradni sosem hagyják. Különféle kráni rúnák, és szertartás szövegek vannak bevésve az 

emelvénybe és körbe a falakra is. Az egész helyiség sötét, és más vallásúaknak nyomasztó, és 

fojtogató. Az oltár elött egy összetett mágikus rajzolat. Km, ennek a bonyolult pentagrammának a 

közepén tevékenykedik a báró. Ebből a pentagramából aktiválható egy térkapu, amelyen keresztül a 

család kránba menekülhet. Ez egyébként egyfajta mana fókuszként is szolgál, ahova a rajzolat mellett 

lévő üstből látványosan, lassan lebegve „folyik” az ősi vér. Mágikus Azurit drágkövének köszönhetően 

pontosan érzékeli a csillagok állását, és a megfelelő pillantra vár. Közben erejét megfeszítve kántál, 

ahogy széttárt karjaival egyre több energiát gyűjt a vérből… 
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Harmadik emelet: Ezen helyiségekbe csak is mágikus úton szoktak közlekedni a család tagjai, 

minden bizonnyal a játékosok is így tesznek majd. 

A Sötét Anya lakosztálya: A 6x6,5méteres szobában a sötétlila színek dominálnak. A bútorok 

egytől egyig egyedi és fejedelmi darabok. A kétszemélyes ágyat még egy király is meg irigyelné. 

Ezenfelül a berendezést egy nagy szekrény, egy kis kör asztal, két fotel, és egy bájitalos szekrény adja. 

A luxus kézzel tapintható, még az egyszerű függönyök is a legdrágább bársonyból vannak. Az 

embernagyságú festmény elött található a teleport pentagramma amin feltehetően a karakterek is 

érkeztek. Km, amennyiben az ablakok felől a kastélyfalat megmászva érkeznének hőseink, úgy nem 

lesz könnyű dolguk a bejutással.  A fal sima felületű kevés kapaszkodóval, ami miatt -40%-ék a 

mászásra. (Ebben a magasságban már több próba is kell) Továbbá az ablakok körüli fél méteres rész 

a Fekete Ösvény varázslatával teremtett szentségtelen masszával van bevonva, ami igencsak csúszós. 

A sebzésen felül további -30%-al nehezítik a mászást. Az ablakok zárjaira belülről érzékelők vannak 

szerelve. Ezen érzékelők egy mágikus csapdát aktíválnak, amelynek hatására színtelen szagtalan, de 

mérgező gáz keletkezik. Belélegezve azonnal egészségpróbát kell dobni. A méreg VI szintű és siker 

esetén 1k6 körig szúró fájdalom (1k10+5 Fp) és görcsrohamok kínozzák az áldozatot. Mondani sem 

kell, hogy a kastélyfalon lógva ez igen kellemetlen. Elvétett próba esetén az áldozat elájul. 

Átkutatva a lakosztályt a következő dolgokra bukkanhatnak a játékosok: 

Íróasztal: felső fiók: mágikusnak minősülő zárszerkezet -20%-ék zárnyitás. 

- 3 adag aquír vért tartalmazó üvegcse  

- 4db hatalom itala    

alsó fiók: mágikusnak minősülő zárszerkezet -20%-ék zárnyitás. 

- 2db gyógyital 20 Ép 

- mindenféle kráni nyelvű tekercsek, méreg receptek stb. (csak herbalista kezdhet vele 

valamit) 

- ékszerek és többféle aranypénz (shadoni, pyarroni, kráni) összesen 200 arany, értékben. 
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- A Sötét Atya lakosztálya: A 6x6,5méteres szobában a fekete és arany színek dominálnak. 

Kivételes gazdagságról árulkodnak ebben a szobában is a bútorok és a berendezési tárgyak. A 

kétszemélyes ágy mellet, megtalálható három nagyobb szekrény, egy íróasztal és egy ládika. 

A fém ládát idegen (kráni)eredetű faragások ékítik, kitűnő ötvös és mechanikus munka 

egyben. A padlón található a teleport pentagramma amin feltehetően a karakterek is 

érkeztek. Km, amennyiben az ablakok felől a kastélyfalat megmászva érkeznének hőseink, 

úgy nem lesz könnyű dolguk a bejutással.  A fal sima felületű kevés kapaszkodóval, ami miatt 

-30%-ék a mászásra. (Ebben a magasságban már több próba is kell) Továbbá az ablakok 

körüli fél méteres rész a Fekete Ösvény varázslatával teremtett szentségtelen masszával van 

bevonva, ami igencsak csúszós. A sebzésen felül további -20%-al nehezítik a mászást. Az 

ablakok zárjaira belülről érzékelők vannak szerelve. Ezen érzékelők egy mágikus csapdát 

aktíválnak, amelynek hatására színtelen szagtalan, de mérgező gáz keletkezik. Belélegezve 

azonnal egészségpróbát kell dobni. A méreg VI szintű és siker esetén 1k6 körig szúró fájdalom 

(1k10+5 Fp) és görcsrohamok kínozzák az áldozatot. Mondani sem kell, hogy a kastélyfalon 

lógva ez igen kellemetlen. Elvétett próba esetén az áldozat elájul. 

Átkutatva a lakosztályt a következő dolgokra bukkanhatnak a játékosok: Ládikában 500 arany 

Íróasztal: felső fiók: mágikusnak minősülő zárszerkezet -30%-ék zárnyitás. 

- 3 adag aquír vért tartalmazó üvegcse  

- Ősi godoni nyelven írt tekercs a fehér árnyék észleléséről. 

-  Új-Pyarron térképe, bejelölve rajta az Istenek hegye 

alsó fiók: mágikusnak minősülő zárszerkezet -30%-ék zárnyitás. 

- 1db gyógyital 20 Ép 

- mindenféle tekercsek, listák, kimutatások (gyakorlatilag semmi haszna) 

- éjfekete bársonykendőbe csavarva, egy aquír csontamulett  
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- Szertartás terem és csillagvizsgáló: 12x26 méteres téglalap alapú terem két oldalán tartó 

oszlopokkal, igaz ezeknek csak inkább csak látvány szerepük van, sem mint, statikai. A falak 

körben a már jól ismert fehér gránitból készültek és különös rúnák futnak körbe rajtuk. A 

terem fő berendezési tárgya, egy rendkívül értékes és ritka távcső. A báró egyik legféltettebb 

kincse, segítségével tanulmányozhatja a csillagokat. Van még itt mindenféle egyéb eszköz és 

gömb, ami az asztronómiához használatos, valamint néhány szekrény és egy asztal. A terem 

másik funkciója a mágia gyakorlására szolgál. A báró itt kísérletezett ki jó pár varázslatot. 
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A kalandban előforduló mérgek, varázslatok leírása stb. 

A villanó: Aljas kis eszköz, amit a hergoli klán fejlesztett ki. Valójában egy kis üveggömb, ami 

széttörésekor 2 méteren belül vakító villanást okoz. Játék technikailag fénykitörésként kell kezelni, 

noha inkább fizikai sem pedig mágikus reakcióról van szó. Erre utal a robbanás után visszamaradó 

enyhe ámbár szúrós szagú füst. Maga a villanás k3+1 körre teljesen megvakítja azt, aki belenéz, és ez 

idő alatt csak a vakharc módosítóival harcolhat. A hergoliak sárga színnel jelölik az üvegcsét. 

A szemmaró: Hasonló kis üveggömb a villanóhoz, de széttörésekor hirtelen, sűrű, maró, és erősen 

szúró szagú füst árad szét belőle. Körülbelül 1-1,5méteren terjed szét viszont k6+3 körig egyben 

marad utána gyorsan, és nyomtalanul elpárolog a levegőben. Amennyiben van légmozgás az 

befolyásolhatja a helyzetét vagy ilyen irányú varázslattal jól mozgatható. Mindazok, akik belekerülnek 

és elvétik egészség próbájukat -2-vel, fuldokló, köhögőrohamot kapnak. Cselekedni pedig k3 körig 

nem tudnak, és az idő elteltével további k6 körig csak a kábaság módosítóival harcolhatnak. A 

hergoliak fekete színnel jelölik az üvegcsét.  

A szürke köd:  

Maga a köd egy kifinomult természeti mágia a Sötét Atya több mint fél éven át tökéletesítette az 

anyagmágia és a nekromancia vegyítésével. A nagy mennyiségű és sűrű köd valamelyik külső vagy 

démoni síkról kerül át, ebből kifolyólag mágikus anyagnak számít, és nem úgy viselkedik, mint a 

természetes jelenség. Aki belekerül rögtön megérzi, hogy baj van. Ugyanis ebben a sűrű ködben a 

látótávolság maximum 1 méter és ezen felül a köd életerőt szipolyoz. Úgy, mint az Életerő szívás nevű 

boszorkánymester varázslatnál olvasható. Ellenben itt az áldozat körönként 1k3 sp életerőt veszít, 

ami 10-Fp után egy Ép elvesztését is jelenti. A másik szörnyű tulajdonsága, hogy lassú 

helyváltoztatásra képes, és ahol a legtöbb életerőt érzi arra indul. A természetes akadályok pl szikla, 

vagy a házfal útját állja, de a réseken lassan beszivároghat. Azonban 1,5 méternél távolabb csak akkor 

haladhat, ha a teljes mennyiségének legalább egyharmada már átszivárgott. Amennyiben ez a „csáp” 

valahogy elszakad (pl. bezárják az ablakot) rögtön semmivé foszlik. A természetes légmozgás nem 

oszlatja szét, de az ez irányú varázslatok időlegesen működnek. 

 

Az aquir (Gho-ragg): A jutalomként kapott aquir szolgát, valójában vérbanknak használja a család. A 

legféltettebb, de egyben legveszélyesebb kincsük, ezért rendkívül óvatosan bánnak vele. A 

kőasztalhoz bilincselt megnémított és mindentől megfosztott szerencsétlent, az ütőereinél csapokkal 

látták el, hogy könnyed mozdulattal vért engedhessenek le belőle. Táplálni egy bizonytalan állagú 

sötétbarnás zselével szokták, amivel meztelen testét bekenik, majd az a pólusain keresztül 

felszívódik. Ide csak a szűk család és Mons léphet be, ennek okán ők is szokták „ellátni” a foglyot. Az 

évek alatt a báró még meg is csonkította ball kezéről két új is hiányzik, ezekből csontamulettet 

készített. Ha játékosok kiszabadítják néhány perc alatt magához tér annyira (mert folyamatos 

émelygés és kábaság van rajta), hogy mentálisan (MME 50) vagy inkább csak mutogatva 

kommunikálni tudjon velük. Iszonyatos, gyűlölet, és félelem fűti a kínzóival szemben, ezért még a jk-

ra se támad rá. Ha kiengedik 50% az esély, hogy elmenekül a kastélyból a ködbe… vagy 50%-ék, hogy 

bosszúra szomjaz…Hatlomszavakat nem használhat, de statikus od pajzsa van (10 op). Mindamellet 

félelmetes harcos. (őt nem rekesztik ki az embervérből emelt vérgátak) Egyéb tulajdonságai a 

bestiárium 33.oldalán olvashatóak. 
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Három kanibál játék: Ez egy amolyan kis játék a játékban. Az ügyes és mágiával is kombinált kahrei 

dobozka csak akkor nyílik ki, ha megfejtik a megoldást. Egyszerű, kis logikai feladat, de ha időre kell 

megoldani, előidézhet izgalmas perceket       Lényege, hogy három ember és három kanibál át kell, 

hogy jusson a folyón, de csak egy csónak van. A csónakba két személy fér el. Hogyan jutnak át mind a 

hatan sértetlenül a folyón, amennyiben amint a kanibálok többségbe kerülnek, megesznek egy 

embert!? 

Jellemrejtő: Ezen mágikus amulettet krán ügynökei számára alkották meg a fekete határon túli 

mágiahasználók. A Sötét Atyához is így került, amit aztán később fáradtságos munkával már maga is 

el tudott készíteni. Ameddig az amulettet viselik, addig a másodlagos jellem elrejthető bármekkora 

erősítéssel is fürkészik. 

Kroo Átka a „Fonnyadás”: Az aprólékoson kidolgozott fénymágia valójában egy összetett illúzió. 

Mindenki, aki a hatása alá kerül, a körülötte állókat rohamosan megöregedő embereknek látja. Arcuk 

ráncossá válik, bőrük kiszárad, hajuk, megnő és megőszül, foguk besárgul, majd kihullik, mozgásuk 

lelassul stb. Mindez pillanatok alatt (kb. 1kör) végbemegy. Utána, mint aggastyánok léteznek. Persze 

ez csak illúzió nincs semmilyen élettani hatása, de az áldozatok valóságnak fogják fel. A csalás le 

leplezhető, de ehhez meg kell érinteni az illúziót, és még ezek után is sikeres intelligencia próba 

szükséges. A varázslat minden egyéb tulajdonsága a Bárdmágia Káosz varázslatával helyettesíthető.  

A Fekete Ösvény 

 

Az úgynevezett Fekete 

Ösvény a Nekromancia 

egy kevésbé ismert, ám 

annál inkább rettegett 

formája. Ugyanis a Fekete 

Ösvény varázslatai egytől 

egyig ártó szándékúak, 

így vagy úgy, de az élet 

kioltására szolgálnak. 

Használatát a Dartonita 

Nekromaták eleve tiltják. 

Az ő céljuk nem az élet 

elpusztítása, hanem az 

élet védelme a túlvilággal 

szemben. A sötét lelkű 

Nekromatákat persze 

mindez nem gátolja, de 

még ők is meg gondolják 

alkalmazását, mert 

könnyen lehet, hogy 

használatával saját 

magukat is veszélybe 

sodorják. 
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Holt zóna 

 
Mp: 30 

Erősség: 6 

Varázslás ideje:  5 szegmens 

Hatótáv: 10m 

Időtartam: 1perc/szint 

Mágiaellenállás: - 

 
A nekromata zónáján belül kijelölhet egy 10 méter átmérőjű gömböt, ahol a túlvilág egy darabja 

elevenedik meg. A zónán belül gonosz túlvilági erők működnek éjjeli sötétségbe borítva a területet. 

A levegő nehéz dohos, mintha egy ősrégi pince lenne, az elmúlás szinte tapintható. Mindazok, akik a 

zónán belül tartózkodnak, körönként 1k10 Fp-ét veszítenek, ami minden 8 Fp veszteség után 1 Ép-ét 

is jelent. A túlvilág igyekszik magába szívni minden élő energiáját. 

 

A sötétség karjai  

Mp: 30 

Erősség: 6 

Varázslás ideje:  3 szegmens 

Hatótáv: önmaga 

Időtartam: 1perc/szint 

Mágiaellenállás:  - 

Az alkalmazó közel 2 méteres tinta fekete 

csápokat növeszt az ősi sötétségből. A létrejövő 

karok a Nekromata ellenségeire támadhatnak 

vagy felboríthatnak, ellökhetnek, esetleg 

szétzúzhatnak tárgyakat. Finom manipulációt 

igénylő feladatot nem végezhetnek. Anyaga, ősi 

sötétség, és az ősföld különös elegye. Önálló 

cselekvésre képes, vagyis a Nekromatának nem 

kell koncentrálnia az egyes karok mozgatására, 

viszont ezen cselekedetek egyszerű kb 1-2 szavas 

parancsnak megfelelő dolgok lehetnek (pl. törd 

össze!, támadd meg!) A karok harcértékei a 

Nekromata harcértéke fegyver nélkül, azonban, 

támadó értékéhez +20Té-t adhat. Sebzése: 

2k6Sp „Életereje” 20 STP. Ellenben csak mágikus 

fegyverrel sebezhető. A varázslat alapesetben 4 

csápot teremt, de további 10Mp-ért vagy egy 

újabb csáp, vagy +10 Té, vagy +10STP 

generálható. A harcérték és az STP minden 

csápra értendő. 
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Szentségtelen massza 

Mp: 8 

Erősség: 3 

Varázslás ideje:  2 szegmens 

Hatótáv: 20m 

Időtartam: 1nap/szint 

Mágiaellenállás:  - 

A varázslat hatására sűrű 1/2kg éjfekete kátrányszerű anyag teremthető. Ez a „massza” valamely 

negatív külső, vagy esetleg valamely démoni síkról kerül át. Mindazok, akik érintkeznek az anyaggal, 

körönként 1k3 Sp veszítenek életerejükből, ugyanis a massza életerőt szipolyoz. Szilárd talajra 

teremtve, meglehetősen csúszós, esetleg fegyverre kenve, vagy ételbe keverve kimondottan 

veszélyes lehet. Azonban megszentelt területen nem jön létre a varázslat. Elpusztítani vagy papi 

áldással, vagy mágia szétoszlatással lehet. További 8 Mp-ért újabb 1/2kg massza teremthető. 

 

 

Sötét szárnyak 

Mp: 12 

Erősség: 5 

Varázslás ideje:  1 szegmens 

Hatótáv: 20m 

Időtartam: egyszeri 

Mágiaellenállás:  - 

A Nekromata varázslata nyomán hirtelen fekete füstszerű anyag képződik a teste körül, ez a 2-3 

méteres füstaura teljesen elrejti, majd még abban a pillanatban az általa kiválasztott maximum 20 

méteren belül eső pontba teleportálja. Megjelenésekor szintén „füst aura borítja, ami 3 kör után 

nyomtalanul eloszlik. Azonban aki ezen időn belül az aurához ér, vagy belekerül, körönként 1k3 

Életerőpontot veszít. Ugyan ez igaz a kiinduló pontban lévő „füstre” is, (mivel az 3 körig még a helyén 

marad) ez egyfajta életerőrablás, amit a külső síkról átkerülő anyag (füst) okoz. A varázslat 

hátulütője, hogy a Nekromatának látnia kell a pontot, ahova teleportál, valamint, hogy ő maga sem 

mentesül az életerőrablás alól, esetében viszont csak 1Ép veszteség számolandó. 
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Hasznos szószedet 

A fehér árnyék születése: Godoni eredetű festmény, ami az egyetlen ismert ábrázolása a fehér 

árnyék csillag konstellációnak. A képen a néző elé tárt világ egyfajta armageddon. A fehér árnyék által 

megnyíló síkkapukon keresztül démonokat okád az alatta elterülő városra. Teljes a pusztulás és a 

fejetlenség. Jól kivehető maga a csillagkép, ami egyébként csak éjközépkor látható. A legenda szerint 

az ismeretlen festő Godon pusztulását jelenítette meg. A D’mersos család tulajdonában lévő 

festmény csak replika. Az eredetinek ugyanis nyoma veszett. 

Aranykör: A tudás pyarroni istenének szent szimbóluma. Önmagába záródó formája a teljeséget, 

aranyszíne a megismerés korlátai felé törekvő ember magasztos tisztaságát jelképezi.  

Drerra: A pyrroni papok hivatalos megnevezése. Rangot nem jelöl, pusztán a tisztelet kifejezésére 

szolgál. Északi megfelelője az azonos (godoni) gyökre visszavezethető derat. 

Dúlás: Feltehetőleg kráni kezdeményezésre indult nomádjárás, amely Pyarron szerinti 3670-ben 

vette kezdetét, és kisebb megszakításokkal egy teljes évtizeden át tartott. A pyarroni seregek öt 

esztendőn át a pajzsállamok területén küzdöttek a nomádokkal, az Államszövetség központját, így 

magát Ó-Pyarront is, váratlanul érte a 3676-ban nyugatról érkező, a várost porig romboló kráni 

támadás. A Fellegvár hónapokig dacolt az ostrommal, végül a lezuhanó Gömbszentély védőivel együtt 

maga alá temette. A Dúlás végjátékaként 3685-ben a nomádok még bevették Sempyert, de az 

Államszövetség seregei még abban az évben vissza is foglalták, majd eredményes megtorló 

hadjáratokat vezettek a nomádok szállásterületeire. 

exellissar: Nagy tiszteletnek örvendő és/vagy magas rangú személynek kijáró megszólítás. Jelentése 

kegyelmes úr. Nöi megfelelője az exellissa 

Éjközép: A vörös hold lenyugvása és a kék hold felkelése közötti nagyjából három perces sötét 

periódus közkeletű elnevezése. Évszaktól és földrajzi helytől függően általában éjjel tizenegy és egy 

óra között következik be. 

Fehér Árnyék: Rendkívül ritkán 77 évente egyszer felbukkanó csillag együttállás, amelynek 

létezéséről még a tanult asztronómusok is csak legendákat hallottak. Voltaképpen ez a csillagkép egy 

szférikus zárvány (több démoni és negatív sík találkozása), amely csak éjközépkor látszik. 

Pontosabban a vörös hold lenyugvása után, de még mielőtt a kék hold felkelne, feljövése fényével 

igen rövid időre kb. egy perc megvilágítja a konstellációt. Ekkor, igen erős, távcsővel jól látható fehér 

fénye van, ami viszont folyamatosan halványul, innen az árnyék név, majd az egy perc elteltével 

teljesen el is tűnik. Godoni elmélet szerint, az egykor létező harmadik hold helyén létrejött csillagkép. 

Felhasználásával, és a megfelelő ősi formulák ismeretével, katasztrófális méretű síkkapu nyitható az 

elsődleges anyagi síkra. 

Hergol: Dél-Ynev egyik városállama, amely orgyilkos klánjáról vált hírhedtté. A mendemondák szerint 

a helyi klán vezére valaha embervadász volt az ikrek között, s miután meghalt, egy abasziszi 

boszorkánymester hozta vissza (kétes eszközökkel) az életbe. Tény, hogy a klán fejével élő ember 

még sohasem találkozott, rendelkezéseit két beszélő kőszobor segítségével továbbítja 

alárendeltjeinek. 

Holló: Ynev déli égboltjának legfeltűnőbb csillagképe. A kontinens lakói már jóval a kyrek eljövetele 

előtt ismerték. Amund elnevezése is fennmaradt: Hafet Heper, azaz Teremtés Méhe. 

Istenek hegye: Új Pyarron egy helyszíne. E helyen épülnek a tizenhárom isten templomai, de jelenleg 

még egyik sincs befejezve. 
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Kapuk tere: Az államközösség belső hálózatának központja és a nagy térkapuháló leágazása nem egy 

épületben van, de egymás közelében. Az előbbi épült a Kapuk terén, átlátszó boltívek sokasága egy 

oszlopcsarnokkal körülvéve. Bejáratánál magas oszlopon Selmo atya aranyozott szobra áll. 

Kettőshíd: Ó-Ternanból az új városrészbe átvezető, néhány éve átadott híd egy régebbi átkelő 

helyén, amelyet a folyóág közepén kis sziget szakít meg. Itt Antoh-templom áll, melyet a 

folyamistennő aspektusának szenteltek. A híd nyugat felé kettéágazik, így Y alakot formáz. Három 

hídfőjénél magas díszkapuk állnak. 

Közösségi Gyűlés: A Pyarroni Államszövetség irányító testülete, mely békeidőben évente két-három 

hónapig ülésezik. Pyarron városát a panteon tizenhárom egyházfője (Papi Szék), Predocot, Edorlt, 

Sempyert, Enysmont, Syburrt és Viadomót uralkodóik hercegük, nagymesterük stb. képviseli egy-egy 

szavazattal. A Hat város hercegei összesen egy szavazattal rendelkeznek, akár Lar-Dor szenátusa. Az 

uralkodók természetesen nem minden esetben vannak jelen az üléseken, többnyire csak 

ceremoniális alkalmakor látogatnak el Pyarronba. Érdekeiket korlátozott meghatalmazással bíró 

küldöttek képviselik, akiket népes követség kísér. 

Mennyei Kéve: Ynev égboltján fel-feltűnő üstökös. Rendszerint baljós jelnek tartják, sorsfordulókkal, 

katasztrófákkal hozzák összefüggésbe. 

Mocsárnegyed: A mocsarak melletti terület, ahova a Dúlást követően a Dorlan-medencéből érkezett, 

családfőt elveszített nőket és gyerekeket szállásolták el. Egy részük ma is itt él, haza már nem 

mehetnek, és félnek elindulni az ismeretlen felé. 

Mon Sil Seryan: Ó-Pyarroni származású szobrász, aki már gyermekkorában is tehetséges művésznek 

számított. Felfigyelni rá, azonban csak idősebb korában figyeltek miután maga Della kiválasztott 

papja lett. Rengeteg munkáját jegyezték Ó-Pyarron közterein, Fellegvárában, templomaiban, 

kastélyaiban. Ám mikor művészete csúcspontján járhatott, Dellának nemtetsző szobrokat készített, 

majd kegyvesztett lett. Ezt a csapást, habár előtte sem volt „épeszű” nem tudta elviselni és előbb 

megörült, majd aztán bele is halt.  Mindenesetre alkotásainak nincs párja Yneven, szobrai szinte 

élnek. A „nomád lovasok” szoborcsoportja például bizonyosan, a mai napig mágiát sugároz.     

Mesélik Della azért zárta ki kegyéből, mert Ellena istennőt formálta meg. Tény, ami tény, hogy egy-

egy alkotása horribilis összegekért cserél gazdát, már ha egyáltalán fellelhető.  

nasti: Déli nomád törzs, amelyik a P.sz.-i XV. században pyar hitre tért és letelepedett Enysmon 

területén. A pajzsállam lakosságának többségét ma is ez a nép alkotja 

Papi Szék: Az Államszövetséget irányító, a panteon mindenkori egyházfőiből álló testület, mely 

ténylegesen csak a Közösségi Gyűlésnek (lásd ott) tartozik számadással. 

Szent Konzílium: Szerény méretű, kupolás épület az Istenek hegyének közepén, a környező 

templomok jócskán fölébe magasodnak, (még félkészen is) holott ezüstveretes kapujához tizenhárom 

lépcsőfok vezet fel. Híján van minden hivalkodásnak, falait szent szövegek idézetei és szakrális 

jelképek díszítik, megjelenése azonban csalóka – ez a Pyarroni Államszövetség voltaképpeni 

központja, a Papi Szék üléseinek helyszíne. 

Vászonváros: Olcsó szórakozónegyed a hadikikötő szomszédságában, ahol a rengeteg kocsma és 

kupleráj szomszédságában fából és vitorlavászonból összetákolt alkalmi színpadokon vándorszínészek 

szórakoztatják az erre járó matrózokat. A szűk sikátorok egyszerre szolgálnak színhelyéül a halpiacnak 

a zsibvásár és a részeg tengerészkatonák újra és újra fellángoló csetepatéinak, melyeknek csak az 

elhaladó egyébként elég sűrű őrjáratok vetnek időlegesen véget. 


