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NAPKELTE BÉCSBEN 

 

„Készüljetek, barátaim. Közel már az idő.” 

A hatalmas termetű, zord, durva arcú férfi szemébe könnyek szöktek, ahogy vezére arcára 

nézett. 

„Megtesszük hát, Sándor?” 

A Félszemű Farkas hűséges társa vállára tette kezét. 

„Levágjuk a Sas összes fejét, egyetlen csapással…” 
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 Drámai Szereplők, a Megjelenés Sorrendjében 

Walter Albrecht 

Doktor Solaris asszisztense, titkára és unokaöccse. Minden tekintetben Átlagos férfiú. 

 

Doktor Johann Solaris 

Heidelbergben tanult, igen jól képzett Feltaláló és Tudós, az elektromosság egyik osztrák 

szakértője. Nagyszerű Műveltséggel és Barkácsolással bír, ám Fizikuma és Bátorsága  

Gyenge. 

 

Josef Hansiger 

Az osztrák titkosrendőrség tisztje, Bécs városában. Nagyszerű az Észlelése, és igen Bátor és 

Művelt, bár a Viaskodás nem az erőssége. 

  

Titkosrendőrök 

Hansiger hadnagy emberei. Igen jók a Viaskodásban, Lövészetben és Bátrak. 

  

dr. Franz Krambacher 

Jónevű bécsi ügyvéd, Doktor Solaris jogtanácsosa. Jó Műveltségű de Gyenge Fizikumú férfi. 

 

Róza mama 

Cigányasszony és varázslónő, aki a Práterben ütötte fel a tanyáját. Senki se tudja biztosan, 

melyik Rend tagja. Nagyszerű Bájjal és Karizmával megáldott hölgy, Jó Bátorsággal és  

Varázslással 

 

Stefán Jónás / Jónás István 

Magyar származású Feltaláló és Szerkentyűkészítő. Nagyszerűen ért a Barkácsoláshoz, de 

rövidlátása miatt Gyenge az Észlelése. 

 

Fejenagy 

A Félszemű Farkas hűséges Pribékje. Kivételes Fizikumú, a Viaskodásban nagyszerű,  

Lövészetben jó férfiú, híján bármiféle Karizmának vagy Bájnak. 

 

Martalócok 

Magyar anarchisták, betyárok és banditák, a Félszemű Farkas követői. Jó Fizikummal  

megáldott, Viaskodásban, Lövészetben és Atlétikában jók, ám tagadhatatlanul Rosszarcúak. 
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 A Félszemű Farkas 

Petőfi Sándor, forradalmár, anarchista, lázadó és banditavezér, kinek életcélja az Osztrák 

Birodalom megdöntése. Kivételes Karizmával és Előadókészséggel megáldott férfi, Nagysze-

rű Bátorsággal, aki a Viaskodásban, Vívásban, Lövészetben s Műveltségben is igen Jó, ám a 

Mághia iránt semmiféle érzékkel sem bír. 
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 Első Fejezet – Ami Eddig Történt 

Melyben hősinket egy rejtélyes távirat Bécsbe szólította. 

 

Egy reggelen a postás egy levéllel csönget be az ajtótokon: a feladója egy bizonyos Walther 

Albrecht, Bécs városából, akinek a nevét korábban sosem hallottátok még. 

 

"Egy közös ismerősünk ajánlotta Önt. Kérem haladéktalanul keressen fel Bécsben 

(Josefstadt, Albertgasse 41).  

SOL LUCET OMBINUS. 

Doktor Solaris" 

 

A borítékban egy első osztályra szóló vonatjegy is van, a leggyorsabb Bécs felé tartó  

expressz vonatra (tengerentúlról érkezve bajor égihajóra) de ezen kívül semmi több. Ám ez a 

név, Doktor Solaris valahonnan ismerősen cseng - talán a Népszerű Találmányok valamelyik 

számában olvastátok a nevét, a feltalálói profilok között? 
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 Második Fejezet – A Néma Ház 

Melyben egy csapat idegen összetalálkozik egy ház előtt, ahol senki se nyit nekik ajtót. 

 

Megérkezés 

A karakterek vonattal vagy gőzhajóval érkeznek Bécsbe, majd az ismeretségük függvényé-
ben csoportosan, vagy egyesével, kettesével jutnak el a megadott címre. Az utca csendes, 
sehol senki, csak a játékos karakterek és az esetleges kísérőik járnak erre ezen az órán.  
A háznál senki sem felel a csengetésre. Ha valaki kívülről szemléli a házat, Jó Észleléssel 
láthatja, hogy a függönyök eléggé ziláltak az utcára néző ablakokban, Teljes Sikerrel még 
szakadtnak is tűnnek. A bejárati ajtó nincs bezárva, erősebb mozdulatra a zár nyelve enged. 
 
Megjegyzés: az osztrák titkosrendőrség ezt követően perceken belül a helyszínre ér, 
mielőtt még a játékos karakterek alaposabban átkutatnák a házat! 
 
Az ajtón túl egy kicsi előtérbe (1) lépnek, majd onnan egyből a nappaliba/szalonba (2).  
Odabent láthatóan minden fel van dúlva, a földön vérnyomok, amik kifelé vezetnek, de a 
szalon szőnyegén elkopnak. Méretes férficsizma hagyta. Ha követik a nyomokat visszafelé, 
az emeleten az egyik hálószobában megtalálják Walter Albrechtet, vérbe fagyva. A föld-
szinten az étkező (3), konyha (4) és kamra (8) könnyen megközelíthető, a többi helységet 
viszont a selyemtapétás falakba illesztett rejtekajtók takarják el: a nappaliból három ajtó is 
nyílik, a lépcső alatti szerszámoskamrába (7), a hátsó folyosóra (5) és az egykori fürdő-
helységbe (6). A titkos ajtók megtalálása legalább Jó Észlelést igényel, Félsikernél az egyik, 
Teljes Sikernél kettő, Remek Sikernél pedig mindhárom ajtót meglelik. 
A hátsó folyosóról elérhető a szalon, az étkező, a fürdő és a hátsó kert. Ez utóbbi ajtó  
belülről zárva, a kulcs ott lóg az ajtó mellett. A fürdő most alkímiai laborként szolgál, ahol 
nagy kádakban furcsa fémtárgyak úsznak, a kádakra pedig elektromos telepek vannak kötve. 
Dr. Solaris itt készítette a gépezethez szükséges alkatrészeket. A konyhába belépve már 
érezhető Átlagos Észleléssel is a csatornaszag, a kamrába benyitva pedig nagyon erősen.  
A padlón egy nyitott csapóajtó vezet le a pincébe, ahol az utca alatt futó csatorna fala át van 
ütve, a földben friss nyomokkal: itt hatoltak be a házba a támadók. 
Az emeleten egy nagy dolgozószoba és két kisebb hálószoba található. Dr Solaris hálója  
feldúlt, de üres, Walter Albrecht szobájában viszint ott hever a férfi, vérbe fagyva. A férfi 
elsőre halottnak tűnik, de Jó Orvoslás vagy Észlelés próbával rájöhetnek, hogy életben van, 
de csak alig. Az Orvoslással egyből el is tudják látni, de még egy Remek Siker sem elég, 
hogy eszméletéhez térítsék. A testén hatalmas ökölnyomok, valaki puszta kézzel törte össze 
a csontjait. A nyomok arra utalnak, hogy megkínozták, hogy megtudjanak tőle valamit. 
A dolgozószába tele van csillagászati térképekkel, nap-hold naptárakkal, csillagképekkel. 
Több óra is van a szobában, ezek egy része csillagászati óra. A szoba egy felében  
szerszámok szétszórva, üres hely: érezhetően innen eltűnt valami. Az íróasztalon egy kb. 
20*20*20-as kocka hever. Szabályos kocka, négy oldalán óralappal, kis és nagy mutatóval. 
Ezeket kell a helyes időpontra állítani ahhoz, hogy a doboz kinyíljon. Az óralapok körül és a 
két nem óralapos oldalon metszett képek, melyek Bécset ábrázolják, jól kivehető  
épületekkel, mint a Szent István székesegyház, Hofburg, vasútállomás, operaház, szobrok.  
A doboz óralapos oldalai 2 párban vannak: az egyik a tavaszi napéjegyenlőség, napkelte és 
napnyugta. A tavaszt zöld levelek és virágok jelzik. A másik az őszi napéjegyenlőség, nap-
kelte és napnyugta. Az őszt sárga levelek jelzik. 
A kocka belsejében ott van Solaris naplója: kis méretű, de vaskos zsebkönyv, tele apró betűs 
kézírással és rengeteg vázlattal. A legtöbb vázlat egy furcsa, gömb szerű szerkezetet mutat, 
amelyben három gyűrű forog egy központi gömböcske körül. A mellé firkantott  
jegyzetekből a NAP, ENERGIA, GENERÁTOR szavak olvashatók ki. Az utolsó napló-
bejegyzés valamivel olvashatóbb: “Nem bízok ebben a félszeműben, van benne valami  
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 fenyegető. Jól jönne a pénz, amit kínált, de az a gyanúm, hogy megbánnám. Szétszereltem a 
Solariumot, és elrejtettem a három ívet." Az utolsó oldalon be van csúsztatva pár lap: egy 
cigány jóskártya, rajta ráfirkantva, hogy Róza mama; egy ügyvédi kötelezvény (dr. Franz 
Krambacher); és egy számla egy szerkentyűkészítő boltból (Stefan Jónás). 
  

Az Osztrák Titkosrendőrség érkezése 
A hatóság emberei figyelik a ház mind a két bejáratát, így azonnal reagálnak, mikor egy  
csapat idegent látnak belépni a házba, a háziak nélkül. Riasztják az illetékes parancsnokot, 
Josef Hansiger hadnagyot, aki azonnal a helyszínre siet, és bekopogtatnak a házba. Ez leg-
feljebb 5 perccel a Játékos karakterek házba lépése után történik, amikor még nem volt  
idejük alaposan körülnézni a házban. 
Ha a Játékosok karakterei ellenállnak, a titkosrendőrök igyekeznek épségben elfogni őket. 
Mindenkinél van ólmosbot és  derringer zsebpisztoly, néhánynál tőrösbot is. Ha a Játékos 
karakterek nem állnak ellen, vagy le tudják gyűrni őket, az őket ide hívó levelek igazolhatják 
őket, bár ha volt összecsapás, akkor Hansiger gyanakszik. A levél elolvasása után kérdezgeti 
őket, hogy honnan ismerik Solarist, és kifejezetten frusztrálja, hogy nem tud meg többet.  
Végül vesz egy mély levegőt, és elmondja, hogy a tudományos tevékenysége miatt már egy 
ideje szemmel tartják Dr Solarist. Mivel fogalmuk sincs, hogy hová tűnt, és mert a levelek 
alapján ő is a segítségüket kérte, felkéri őket az együttműködésre. Ha a karakterek az  
anyagiakat firtatják, nem tűnik meglepettnek vagy csalódottnak, ugyanakkor nem ajánl 
konkrét összeget, csak hogy "az udvar nem marad hálátlan". 
  

Az alkatrészek felkutatása 
Ez a fejezet több részből áll, hiszen három nyomuk van, amin elindulhatnak: a cigány-
asszony jóskártyája, az ügyvéd elismervénye és a szerkentyűkészítő nyugtája. Akármelyiket 
válasszák elsőként, ott nem ütköznek komolyabb akadályokba, viszont a második helyszínen 
összeakadnak Fejenaggyal és öt martalócával. Ha legyűrik őket és ejtenek beszédképes  
foglyot, az elárulhatja nekik, hogy a Félszemű Farkas a Stefansdom alatti régi kazamatákban 
van a doktorral. Ha nem sikerül foglyot ejteniük, a harmadik helyszínre sietve azt már  
kirabolva találják, viszont szerezhetnek nyomokat, melyek a Stefansdom felé vezetnek. 
  

A Prater 
Hatalmas vidámpark, színes pavilonokkal és bódékkal: céllövöldék, jósok és jósnők, óramű-
ves szerkezetek mindenfelé. A jósok egyike Róza mama, egy harmincas, nagyon szemrevaló 
cigányasszony, aki sokkal több puszta szemfényvesztőnél. Ha valakinek Jó vagy magasabb a 
Varázslás képessége, azonnal észleli, hogy mághikus erők vannak mozgásban nála. Róza 
valójában a Bajor Felvilágosult Testvériség tagja, akire öt markos cigánylegény vigyáz. 
Ha a játékosok érnek ide elsőként, a kártyáért cserében odaad nekik egy fémből készült akta-
táskát, amiben a Solarium három ívének egyike van, három kisebb darabra szétszedve.  
Kulcsa nincs hozzá, de egy Nagyszerű Barkácsolással kinyitható. 
Ha Fejenagyék érnek ide először, a cigánylegények nem adták könnyen magukat, és Róza is 
bevetette varázstudományát. Ennek köszönhetően jónéhány martalócok hever itt ájultan, a 
cigányok pedig próbálják összegyűjteni őket. Ha a játékosok elárulják, hogy kik ők és miért 
jöttek, Róza mama hagyja, hogy kikérdezzék az egyiket. Ha sikerül megtörni (Karizma vs 
Bátorság), elárulhatja a társai hollétét. 
  

Dr. Franz Krambacher 
Az ügyvéd a város egyik előkelőbb és sűrűn járt kerületében lakik és itt is van az irodája, 
egy három szintes épületben. Minden jómódról és kissé régimódi dekadenciáról árulkodik. 
Nem annyira könnyű bejutni elé, egy Nagyszerű Összeköttetések vagy Kivételes Karizma/
Báj próba kell ahhoz, hogy a titkára hajlandó legyen megzavarni dr. Krambachert. 
Amennyiben bejutnak az ügyvédhez, az a kötelezvényért átad egy ugyanolyan táskát a  
széfből, mint Róza mama. A zár és a tartalma is megegyezik vele. 
Ha a játékosok értek ide másodikként, az utcán nagy sereglet, kiabálás és felháborodás van: 
a tömeg egy sebesült csendőrt vesz körül, aki eszméletlenül hever. Az ügyvédhez felmenve 
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 egy betört ajtó fogadja őket, és a titkár szinte sírva mondja el, hogy egy hatalmas termetű 
férfi és a haramiái betörtek ide, súlyosan bántalmazták az ügyvédet, aki szinte a halálán van, 
és kirabolták a széfet. Az utcára lemenve lovas csendőrök érkeztek, akik elfogták az egyik 
martalócot, aki leesett az automotívról. Hansiger hadnagy nevének említésére átadják kihall-
gatásra. 
  

Stefan Jonas / Jónas István 
A magyar szerkentyűkészítőtől rendelte Solaris az eredeti óraműves dobozt, és ő készítette 
az alkatrészeket rejtő táskákat is. A harmadikat rábízta Solaris, és ha elmondják neki, hogy 
az ő megbízásából járnak itt, a nyugtáért cserében kérdés nélkül átadja a táskát. Ő az  
egyetlen, akinek van kulcsa is, mivel ő készítette a zárat is hozzá. 
Ha Fejenagyék érnek ide először, a boltban az eszméletlen Jónás Istvánon kívül egy acél-
szálas hálóba szorult martalócot találnak a plafonról lógva, akit Fejenagy meglőtt, hogy ne 
beszéljen, viszont csak megsebesítette. A martalóc boldogan elmeséli, hol van a Félszemű 
Farkas búvóhelye, ha cserében futni hagyják. 
  

A Stefansdom alatt 
A székesegyház alatt számos régi, részben már elfeledett járat, pince és kripta húzódik, ezek 
egyikébe vették be magukat a martalócok. Itt szereli össze a hipnózisgáz hatása alatt álló 
doktor Solaris a gépezetet, amivel Petőfi reményei szerint az egész várost a levegőbe tudja 
röpíteni, az általa megvetett bécsiekkel és a császári családdal együtt. A gépezet már a  
megszerzett egyetlen ívvel is működőképes, bár ez a robbanás még csak magát a templomot 
fogja elpusztítani, szétrobbantva az alapzatát. Persze ez is több száz halottal járhat, de két 
ívvel a környező kerület is elpusztulna, hárommal pedig gyakorlatilag egész Bécs. 
A katakombákban négy martalóc tartózkodik, plusz a Félszemű Farkas és a jelenleg hozzá 
hűséges, őt legjobb barátjának tartó doktor Solaris. Ha megtámadják őket, a martalócok 
igyekeznek harcolni, a doktor viszont azonnal beindítja a gépet, ami nagyjából 10 perc alatt 
pörög fel robbanásra. A Félszemű Farkas igyekszik elmenekülni egy rejtekajtón, bevetve a 
nála levő füstbombákat: ő inkább harcolna holnap is, mint hogy itt meghaljon feleslegesen. 
  

A gépezet hatástalanítása 
Ha bárki hozzáér a gépezethez (akár az észhez térített doktor Solaris, akár játékos karakter), 
a gépezet leállítókarja eltörik, és aki hozzáért, 5 pontnyi Ütést szenved el, ahogyan fejbe  
találja a szerkezet. Ezután a gépezet elkezd egyre gyorsulva pörögni, és innentől már csak 
három percük van deaktiválni. Ehhez egy Kivételes Barkácsolás próba szükséges, amihez  
1 perce van szükség. Félsikerrel nyertek egy újabb percet, Teljes Sikerrel pedig három  
percet. A gépezet leállításához viszont mindenképpen egy Remek Siker kell. 
Ha a gépezetet semmiképpen sem sikerül leállítani, a pörgés végén az egész felrobban,  
50 Sebet okozva mindenkinek, aki idelent tartózkodik (-1 minden méternyi távolságért).  
Ez elég ahhoz, hogy végezzen minden emberrel, aki még a járatokban van, és romba döntse 
az egész Stefansdomot. 
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 Epilógus 

 

Ha a csapatnak sikerül megfékeznie a bombát és kiszabadítania doktor Solarist, fejenként 
200 birodalmi korona jutalmat kapnak, és ha vannak az Osztrák Birodalomban függőben  
levő ügyeik (például körözés), pozitív elbírálást kapnak. Amíg valamivel nem játszák el a 
birodalom bizalmát, itt egy szinttel magasabbnak számít az Összeköttetések képességük. 
Ha sikerül hatástalanítani a bombát, de doktor Solaris meghal, a pénzjutalmat megkapják, 
ám az Összeköttetések bonuszt nem. Az osztrákok hálásak, de nagyon sajnálják a kiváló  
tudós elvesztését. 
Ha a bombát nem sikerült hatástalanítaniuk, és nem haltak bele a robbanásba, jobban teszik, 
ha minél gyorsabban eltűnnek. Ha Hansiger hadnagy a nyomukra akad, hosszú évekre egy 
várbörtön foglyai lesznek. 
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