
 
 

A Hét Borzalom Gyűrűjében 
 

A  K Ö V E T K E Z Ő  K A L A N D  3 - 7  F Ő  R É S Z É R E  K É S Z Ü L T ,  Í R T A  G R A E M E  D A V I S  
F O R D Í T O T T A  S T E F I  

 
 

KALANDMESTER BEVEZETŐJE 
 
A kalandmodul bárhova beilleszthető Allansia területébe, csak 
az a kikötés, hogy a környezet mocsaras legyen. A történet lehet 
különálló modul, vagy egy nagy történet része. 
A Kalandmester olvassa végig a kalandot, mielőtt elkezdi annak 
mesélését. Fontos, hogy ismerje előre a sztorit, mert különben 
nem várt fennakadások lehetnek a játék menetében, ami 
kizökkentheti a játékosokat. Az összes információt megtalálod, a 
következő oldalakon. Ügyelj arra, hogy mindig csak azt mond el 
a játékosoknak, amit látnak, hallanak, éreznek. Hagyd, hogy 
maguk fedezzék fel a környezetüket, legyen az varázslat vagy 
szörny. 

A történet alatt, ha csak nem alakul másképpen, minden lény kap 
+1 TÁMADÁST a találkozáskor a Hősökkel szemben. 
Fontos: A karakterek előző küldetésekor kapjon valahogyan 
isten segítséget. Ne közvetlenül, hanem titokban. Ez magyarázat 
lehet arra, hogy a fegyverek mért változnak át mindig olyanná, 
amivel le lehet győzni az ellenfelet. Egy Jó Isten közbenjárása 
végett. (pl.: Telak) 
 

JÁTÉKOSOK BEVEZETŐJE 
 
Utaztok a világban a kalandot, és a nem utolsó sorban a pénzt 
keresve. Az utolsó kalandotok sajnos balul sült el. Se eredmény, 
se jutalom. Egy nem létező kincset hajkurásztatok napokon át. 



Így most bosszúsan bandukoltok új vidékek felé, ahol talán 
megcsináljátok a szerencséteket. 
Ahogy a földeken keresztül vonultuk, egyre több helyen halljátok 
egy király legendáját. Ez az uralkodó a Púpos király, kinek 
hatalmas nagy varázsereje volt. Ezen kívül rettenetesen szerette 
az aranyat. A történet szerint halálakor ezt mind a sírjába 
rejtették, és ősi borzalmakkal őrizteti. 
Egy versszak mindegyik mondában előfordul, amit halottatok az 
utatok alatt. 
 
„Őrzői körében nagy koporsójában 
A Púpos Király alszik teljes vagyonával 
Hogy örökké tartson álma kincsei körében 
Hét rém vigyáz rá hogy így is maradjon örökre” 
 
Az utolsó faluban ahol voltatok, találkoztatok egy öregemberrel, 
aki emlékszik még rá gyerekkorából, mikor egy bátor kalandozó 
csapat nekivágott, hogy felkutassa a Púpos Király sírját. Ez 
közel hetven éve volt. 
’Vo’t velük egy varázsló figura, neki vo’t egy térképe is. Én azt 
soha nem láttam. Egy kőbűl készült kőrt emlegettek innen vagy 1 
napi járófödre, a dombokon túl. Ott már ingoványos a területén. 
Gonosz hely az azt rebesgetik az itteni népek.’ 
 
Ha megkérdezik az öregembertől, hogy mi lett a kalandozókkal, 
az csak nevet, és nem mond semmi többet. 
 
Ezeken a bizonytalan nyomokon elindulva közel kétnapi 
keresgélés után meg is találjátok a szóbeszédben szereplő helyet. 
Egy kövekből készített gyűrűt vesztek észre a mocsárban. Ahogy 
közelebb értek látjátok, hogy a hely egy kis szigeten áll. Ekkor 
nyilall belétek a felismerés, hogy vajon kik is lehetnek azok az 
őrzők? És miféle borzalmak lehetnek azok? 
 

MESÉLŐI RÉSZ 
 
A verssorokban szereplő hét rém azonnal megjelenik, mikor 
sírrablók megérintik a kriptához. 
 
A helyszín (lásd a fenti képet) 
A területen egy kripta áll, hét monolittal kőrbe véve. A talaj a 
mocsárhoz képes szilárd, és nagyon gyéren nő rajta növényzet. 
Furcsa lehet még a játékosok számára, hogy nem látnak 
állatokat. A madarak nem csicseregnek, és még a bogarak is 
eltűntek. 

Addig nem történik 
semmi se, míg 
valaki meg nem 
érinti a kripta 
bejáratát. Ekkor 
hírtelen megremeg a 
táj. A hely egy 

elhagyatott 
csatatérré változik. 
A halottaknak 
rozsdás páncéljaik, 
és csorba fegyvereik 
vannak. Csak azok 
látják őket, akik a 
körön belül 
tartózkodnak. A 
körön kívül állók 
nem látják a 
változást. Ők nem 
hagyhatják el 
kövekből kirakott 
kőrt.  
A következő 
borzalmak védik a 
kriptát: 
 
1.A csatatér 
 
Amikor valaki 

megérinti, a kripta ajtaját az első szikla megremeg és a 
következő pillanatban egy láthatatlan fal emelkedik a kripta, és a 
monolitok köré. Ezen senki nem tud áthatolni. Mikor ez 
megtörténik, akkor a hely is felfedi valódi képét. Mindenfele, 
halottak csontvázai hevernek a földön, amikből varjak 
lakmároznak. Egy kisebb sereg fekszik a földön holtan. Mintha 
egy csatatérré változott volna át a hely. A zászlójuk a földbe 
szúrva szakadtan lobog. A napszak is megváltozik, olyan mintha 
naplemente lenne. Ahogy a kalandozók észreveszik a változást a 
csontvázak megmozdulnak. Minden Hősnek jut egy ellenfél. 
Agyonhordott páncélt viselnek, és rozsdás kardot. 
 
CSONTVÁZ ÜGYESSÉG:6 ÉLETERŐ:5 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
Kard 2 2 2 2 2 3 3 
Páncél 0 0 0 0 1 2 3 
 
Mikor az utolsó Csontváz is elpusztul, a helyszín ismét 
megváltozik. 
 
2.Az Éhezés 
 
A körben 
megváltozóik a táj. 
Sivatagossá válik, 
minden felé csak 
homokot látnak a 
karakterek. A sír, és 
a monolitok 
ugyanúgy a 
helyükön maradnak. 
A nap erősen tűz az 
égről. A Hősök egy 
idő után úgy 
gondolhatják, hogy 
nem fog semmi 
történi. Ekkor dobni 
kell mindenkinek 
ÜGYESSÉG próbát. 
Aki sikereset dobott, 
az halk csámcsogást 
hall. 
Ahogy tovább 
fülelnek, 
észreveszik, hogy a 
hátizsákokból jön a 
hang. Ahogy 
kinyitják, látják, 
hogy egy HOMOKI 
ZSIZSIK lakmározik 
az ÉTEL KÉSZELTÜKBŐL. Mindenki veszít egy adag élelmet. 
A bogár maga kb 10 cm hosszú. Ha nem veszik észre, időben 
akkor addig eszik a készleteiket, míg az el nem fogy. Támadni a 
bogarakra -2 TÁMADÁSSAL lehet, mert igen kicsik, és 
gyorsak. Minden karakter hátizsákjában lapul egy példány. 
 
HOMOKI ZSIZSIK ÜGYESSÉG: 2 ÉLETERŐ 3 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
Harapás 1 1 1 1 1 1 1 
 
A HOMOKI ZSIZSIK, ha megsebez valakit, akkor a szokásos 2 
ÉLETERŐ pont mellé dobni kell egy kockával. Ha a dobás 1 és 
3 közé esik, akkor a karakter szervezetébe kerül a ZSISZSIK 
mérge, ami a következő listában felsorolt hatásokat váltja ki. 
1 Az áldozat egy órán keresztül rettenetes éhséget fog érezni, 

amit semmivel sem tud csillapítani. Erre ez egy órára veszít 
2 ÜGYESSÉG pontot. 

2 A következő elfogyasztott étel csak a felét gyógyítja a 
karakteren 

3 Varázslat, és gyógyital használatakor, ami az ÉLETERŐ 
pontot visszaállítaná, nem történik semmi. Csak a következő 
varázslat, vagy gyógyital állítja vissza a pontokat. 

A ZSIZSIKEK halála után ismét változik a helyszín. 



3.A csapás 
 
Amíg a szem ellát a 
területet bűzös 
zöldes barna iszap 
fedi. Mindenfele 
fekete tuskók, és 
kihalt fák állnak. 
Hét erős fa veszi 
körbe a helyet. 
Ezek a monolitok. 
Enyhe köd leng a 
fák között. Semmi 
sem mozdul, síri a 
csend. 
Az iszap olyan 
mély, hogy a 
karakterek térdig 
süllyednek benne. 
Nehéz a mozgás, és 
mindenre rátapad. 
Harcban mindenki 
kap -2 
TÁMADÁST. 
Ahogy a csapat 
elkezd mozgolódni 
az iszapból, 
felemelkednek a 
támadók. Ezek 
rongyokba öltözött 

foszló hullák. Minden Hősre jut egy. 
 
ROTHADÁS ÜGYESSÉG 7 ÉLETERŐ 8 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
Karmolás 1 1 1 2 2 2 3 
 
A szörny pontos leírása megtalálható a FF Szörnykönyvben. A 
ROTHADÁS egy borzalmas undorító lény. Szörnyű 
betegségeket terjeszt. Aki elkapja tőle, az egy héten belül halott 
lesz. Az utolsó napon minden órában elveszít 2 ÉLETERŐ 
pontot, míg meg nem hal. Csak egy erős Gyógyító képes rajta 
segíteni. A betegségek elkerülése, úgy lehetséges, hogy minden 
egyes találatkor, azt okozza a szörny, vagy a karakter dobni kell 
egy kockával. Ha az érték 4 vagy az alatt van, nem kapta el a 
kórt. Ellenkező esetben megbetegíti a Hőst. Ha az utolsó szörny 

is elpusztul, a kép 
ismét megváltozik. 
 

4.Az őrület 
 
A helyszín 
változik. a 
karakterek most 
egy kriptában 
találják magukat. 
Hét hatalmas nagy 
kő tartja a kupolát. 
A falakat 
valamiféle különös 
fekete kőből rakták. 
A kör közepén egy 
kő szarkofág áll. 
Ugyanolyan kőből 
faragták, mint a 
falakat. Ezen egy 
BANSHEE guggol, 
és mikor 
észreveszi, a 
karaktereket elkezd 
visítani. Aki hallja 
a hangját, annak 
dobni kell 

ÜGYESSÉG 
próbát. Ha 

sikertelen, akkor teljesen lemerevedik, és következő körben nem 
képes támadni, se mozogni. A lemerevedett karakterre fog 
támadni a szörny, automatikusan sebezve rajta. Azok a Hősök, 
akik nem merevedtek le megtámadhatják a szörnyet, vagy 
védhetik mozdulatlan társukat, társaikat. (úgy intézd, hogy 
maradjon legalább egy karakter, aki képes mozogni) 
 
BANSHEE ÜGYESSÉG 12 ÉLETERŐ 12 
 
Amikor elpusztul, a helyszín ismételten megváltozik. 
 
5 A Halál 
 
A Kripta marad 
a helyén, és az 
emelvény is, de 
a kőoszlopok 
közül eltűnik a 
fal. Kint este 
van, világít a 
hold, és sűrű 
köd fedi a tájat. 
Ameddig a 
szem ellátni, 
csak 
gondozatlan 
törött, és romos 
sírok, és kripták 
vannak a 
közelben. 
Akik harcoltak 
az előző 
jelentnél a 
BANSHEE-vel, 
és meg is 
sebezték, 
azoknak a 
fegyverei most 
átváltoznak 
ezüsté. Ahogy 
ez megtörténik, a kőoszlopok közül előlépnek az ellenfelek. 
Pontosan annyian, mint a parti tagjai. 
 
KRIPTA ŐRZŐ ÜGYESSÉG 8 ÉLETERŐ 6 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
Szablya 2 2 2 2 3 3 3 
 
A KRIPTA ŐRZŐT, csakis kizárólag áldott, vagy speciális 
fegyverrel lehet megsebezni. Olyannal, amit most a karakterek a 
kezükben tartanak. Ha egy KRIPTAŐRZŐ egymás után kétszer 
dob sikeres TÁMADÁST ugyanarra az ellenfelére, akkor elkapja 
annak a torkát, és fojtogatni kezdi. Az áldozat így 1d6 
ÉLETERŐ pontot sérülve. Kiszabadulni csak sikeres 
TÁMADÁS dobással lehet. De akkor nem sebzi a KRIPTA 
ŐRZŐT. Ha sikertele, akkor ismét sérül 1d6-ot. 
Ahogy az utolsó KRIPTAŐRZŐ is elesik, a helyszín ismételten 
megváltozik. A fegyverek pedig visszaalakulnak. 
 
6 A Pokol 
 
Az oszlopokat, mint egy függöny lángok veszik körbe. Az kövek 
vörösen izzanak, a kör középen lévő kripta is izzani kezd. Fekete 
füst száll az égbe, és kis izzó kövek kezdenek esni. Ezek nem 
sebeznek. A lángok pedig nem melegek. A fegyverek, amit a 
Hősök a kezükben tartanak, visszaváltoznak. Többé már nem 
ezüst fegyverek. Mikor ez megtörténik, a fegyverek ismét 
átváltoznak. egy kis örvény veszi őket körbe, felizzanak és 
megremegnek. Mostantól mindenkinek +2-es mágikus fegyvere 
van. A lángok ekkor még magasabbra csapnak, és a kripta 
tetején megjelenik egy POKOLDÉMON. Hatalmas nagy 
bömböléssel veti magát a Hősökre. Csakis kizárólag a mágikus 
fegyverrel lehet megsebezni. 
  



POKOL DÉMON ÜGYESSÉG 14 
ÉLETERŐ (Ellenfelek száma+6) 
Támadás: 4 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
Karmok 1 2 2 2 3 3 4 
Harapás 1 2 2 2 3 3 4 
Öklelés 2 2 2 3 3 4 4 
Kéregbőr 1 1 2 2 3 3 4 

 
A Démon minden 
körben négyszer 
támad, de egy Hősre 
csak egyszer 
támadhat egy harci 
körön belül. 
Mikor elpusztul, egy 
hatalmas nagy 
villanás közepette 
ismét megváltozik a 
helyszín. 
 
7 Én 
 
Az ég fehérré 
változik, fehér fény 
árad valahonnan. A 
helyszín egy 
dombbá változik át 
ami szintén fehér. 
Olyan mintha 
mindenki csak 
lebegne valahol a 
magasban. A kriptát 
körbeveszi egy 
hatalmas nagy 
egybefüggő tükörfal 
A kripta, és a Hősök 
a végtelenbe 

tükröződnek. Ahogy nézegetni kezdik magukat a tükrökben, 
észrevehetik, hogy a tükörképük nem pontosan követik a 
mozdulataikat, majd hírtelen előlépnek a tükörből. 
Mindegyik Hőst a saját maga tükörképe támadja meg. 
Tulajdonságaik megegyeznek a jelenlegi értékekkel. 
ÜGYESSÉG, ÉLETERŐ, és SZERENCSE. Mindenben 
ugyanolyanok, mint az eredeti Hősök. A kivétel csak annyi, 
hogy a tükörképek nem használhatnak SZERENCSEPRÓBÁT a 
csata alatt. 
Mikor az utolsó tükörkép is meghalt, az egész csapatot hírtelen 
magával ragadja egy időhurok, ami visszarepíti őket a történet 
elejére. Aki meghalt a hét próba alatt, az most feltámad, de csak 
1 ÉLETERŐ pontja van. 
Minden játékosnak dobnia kell két kockával. Ha az érték 2-es, 
vagy 3-as akkor a fő fegyverük átváltozik ezüsté. Ezzel képessé 
válik majd olyan lényeket is megsebezni, amit a hétköznapi 
fegyverek nem tudnának megütni. 
12-es dobás esetén a fő fegyvere a karakternek a pokol tüzében 
kovácsolt fekete vörös fémmé változik át. Így +2-essé válik. 
ezzel a fegyverrel a Démonokat is meg lehet ölni. 
A KALANDMESTER dönthet, hogy ad-e ekkor hatalmat a 
Játékosai kezébe, vagy szabadon megváltoztatja másra a 
fegyvert. 
Ahogy a Hősök visszatérnek a kiinduló jelenthez, azt veszik 
észre, hogy a kripta kőajtaja elkezd bomlani. közel fél óra alatt 
teljesen porrá változik, és szabad lesz az út a sírhoz. 
 
A sír 
 
Egy rövid folyosó vezet a sírkamrába. Ennek a mérete 
0,6mx0,6m szélessége, és magassága. Az első karakter, aki 
bemászik, az látja, hogy a kőkoporsó, ami a kripta közepén áll 
halványkék fény veszi körbe, majd egyre erősebben elkezd 
sugározni a nyílásokon át. A földet mindenhol kincsek borítják. 
Élelmes szemű Hős észrevehet egy ezüst kardot a kincs halom 

tetején. A fény egyre erősödik, majd egy alakká formálódik, egy 
öreg hajlott hátú koronát viselő vénemberré. Ha valaki hozzá 
akar nyúlni az ezüst kardhoz, akkor a király azonnal támadásba 
lendül. 
A Púpos Királyt csakis kizárólag ezüst, vagy mágikus fegyverrel 
lehet megsebezni. Ha az előző jelenetnél nem kaptak mágikus, 
vagy ezüst fegyvert, akkor csakis kizárólag a kincshalmon 
található fegyverrel lehet megsebesíteni. A kardot úgy tudja 
valaki is megszerezni, hogy két kockával megdobja az 
ÜGYESSÉGÉT. Különben ha nem sikerül a Király megsebesíti. 
Azt a Hős aki megpróbálja megkaparintani. Csak ő védheti meg 
a többieket. A Púpos Király egy HALOTT LIDÉRCÚR. 
 
HALOTT LIDÉRCÚR ÜGYESSÉG 9 ÉLETERŐ 8 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
Kard 2 2 2 2 2 2 3 
Páncél 0 0 0 1 2 3 4 
 
A Helyiségben nem több mint két karakter fér el kényelmesen. 
Ha többen vannak, akkor a hely kezd szűkössé válni. Minden 
egyes plusz fővel mindenki veszít 2 TÁMADÁSI pontot. (3 
főnél mindenki kap a kamrában 2 pontnyi büntetést a harc 
erejéig, 4 főnél már 4 pontnyi a büntetés, 5 főnél 6, és így 
tovább) 
Amikor a király végre meghal, a csapat szemügyre veheti a 
„mesés” kincset. 50 arany értékben találnak rezet, és ezüstöt. 
Vannak gyöngyök és 
ékkövek 215 arany 
értékben (9 gyöngy 
darabonként 10 
aranyat ér, és 5 
drágakő, aminek 
darabja 25 arany) 
Van egy kőláda, 
amiben 3 adag 
gyógyital található. 
(ezek 3d6 
ÉLETERŐ pontot 
gyógyítanak). Végül 
egy mágikus tárgyat 
is találnak. Ez egy 
bronz sisak. 
Gyönyörű munka. 
Aki hordja, az kap 
minden 
tulajdonságára 2 
pont bonuszt. 
(ÜGYESSÉGRE, 
ÉLETERŐRE, és 
SZRENCSÉRE) 
ezen kívül a sisak 
megvédi a viselőjét 
az elmére ható 
hatásoktól. (pl.: 
Banshee sikolyától, 
vagy a Vámpír 
hipnotikus tekintetétől). 
 

A KALAND VÉGE 
 
A karakterek, ha végigvitték a borzalmakat, csak abban az 
esetben kapnak három tapasztalati pontot, ha nem haltak meg 
valamelyik küzdelemben. Ha valaki meghalt, akkor ő csak 
maximum két pontot kaphat. Egy TAPASZTALATI Pontot 
kapnak, ha csak végigharcolják a próbákat, és nem használják a 
fejüket a jelenések közben. 
 
 
 


