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Arion Games 

 

Királyok Koronája Kalandmodul 
A Kaland Játék Kockázat Szerepjáték rendszeréhez 

 
Graham Bottly és Steve Jackson 

 
 
 
A legendás Királyok Koronáját ellopták! A 
feladat csak egy lehet, visszaszerezni. 
Hosszú és veszélyes az út áll előttetek, 
síkságokon, és városokon át. A béke és a 
jólét a tét, ezen kívül az egész Óvilág sorsa 
a kezetekben van. 
 
 
Ez a könyv tartalmazza a teljes epikus 
kalandmodult, a Kaland Játék Kockázat 
rendszerében, új és tapasztalt játékosok 
számára egyaránt tökéletes! 
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ELŐSZÓ 
 
A Királyok Koronája, egy kalandmodul a Kaland Játék Kockázat Szerepjáték rendszerében. A Hősöknek vissza kell állítaniuk 
a régi rendet. Analand királya felkéri őket, hogy szerezzék vissza legendás Királyok Koronáját, amelyet a Mampangi Főmágus 
ellopatott tőle. A Hősöknek át kell utazniuk a vadonon, és városon, szembe kell nézniük szörnyekkel, és természeti 
csapásokkal. És a hosszú út végén a Hősöknek be kell jutniuk a Citadellába és kicsavarni a már halott Főmágus kezéből a 
koronát! 
 
A kalandmodulhoz szükség van a Kaland Játék Kockázat szabálykönyvre. A Titán, és az Egyenesen a Veremből nagyon 
hasznos segédeszköz lehet a háttérhez, Kakhabad szörnyeihez, és az Óvilág megismeréséhez, de nem feltétlenül szükséges. 
 
Ez a kalandmodul tökéletes lehet egy kezdő Kalandmester számára, mivel teljes körű útmutatást ad minden jelenethez. De 
szintén ideális már tapasztalt Játékosoknak, és a Kalandmestereknek is, ez az epikus történet. 
 
A kalandot 3-6 kezdő (újonnan létrehozott Hős) karakter is képes végigjátszani, bár egyes részek ebben az esetben igazi 
kihívást fognak jelenteni. Ellenben azt javasoljuk, hogy minden kezdő Hős kapjon 100-200 Tapasztalati pontot, a kaland 
megkezdése előtt. Így már jóval tapasztaltabb Hőssel vághatnak neki a kalandnak, és a kihívásokat is kicsit könnyebbek 
lesznek. 
Ha tapasztalt Hősöket használnak a játékosok, akkor ajánlott a felszerelési tárgyakat, és a pénzt korlátozni a kezdő Hős 
szintjére. 
 
Végül, jó szórakozást kívánunk, legyél Játékos, vagy Kalandmester Kakhabad veszélyes földjén! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
A Varázslat sorozat egyedi könyv a Kaland Játék Kockázat sorozatában. Egy igen kiterjedt és innovatív mágia rendszerrel 
rendelkezik, egy epikus kaland, és egy négy részből álló folytatásos könyvsorozat. Egy korszakalkotó mű, klasszikus játék. 
A legnagyobb elismerés természetesen Steve Jackson-nak jár, nem csak azért, mert megírta a sorozatot, hanem azért is, mert 
kulcsfontosságú szerepet vállalt a Kaland Játék Kockázat Szerepjáték újraindításában. 
 
Steve Jackson mellett szeretnék köszönetet mondani az Arion Games munkatársainak a lektorálásért, játéktesztelőknek és a 
támogatóknak, Jamie Wallis, Paul Baldowski, Simon Strafford, James Golder, Carl Hammond, Dániel Quinlan és Jon Derrick. 
És természetesen köszönöm a családomnak megértésüket az éjszakai és hétvégi írás miatt! 
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A KIRÁLYOK KORONÁJÁNAK LEGENDÁLYA 
 

ok-sok évszázaddal ezelőtt, a Sötétség 
Korszakában, amikor a világnak szinte 
egyetlen pontját sem fedezték még fel, apró 

civilizációs fészkek léteztek csupán, melyeknek saját 
kultúrájuk és fajuk volt. Az egyik ilyen régió Kakhabad 
volt, egy sötét vidék a világ végén. 
 
Bár számos hadvezér megkísérelte, Kakhabadot soha 
senkinek nem sikerült kormányoznia. A Zanzunu 
Csúcsokon túli civilizáltabb területekről elűzött gonosz 
teremtmények tömkelege szivárgott be fokozatosan 
Kakhabadba, és ez a vidék csakhamar elnyerte a 
Világvégi Féregverem elnevezést. 
 
Amikor Chalanna, Femphrey nagy reformere 
megtalálta a Királyok Koronáját, a már felfedezett többi 
világrészen rend és civilizáció lett úrrá. E korona 
segítségével Chalanna lett a keleti földrész legnagyobb 
birodalmának uralkodója. Ennek a varázskoronának 
misztikus hatalma volt, birtokosát természetfölötti 
kormányzói és igazságtevői hatalommal ruházta föl. 
Chalanna azonban nem hódítani akart, hanem 
Femphreyvel szövetséges, békés városállamokat kívánt 
létrehozni. Ezért aztán mesés Koronáját bölcsen a 
szomszédos királyságok uralkodóinak adta át sorban, 
és annak segítségével ezek a földek is egytől egyig 
felvirágoztak.  
 
Fontos tervet dolgozott ki. Minden uralkodó négy évre 
kapja meg a Királyok Koronáját, ezalatt rendet teremt 
országában, és csatlakozik Femphrey szövetségeseinek 
egyre nagyobb táborához. A Korona segítségével 
eleddig Vaskövesd, Lendleland, Gallantana és Brice 
királyságai virágoztak fel, szinte egyik pillanatról a 
másikra. Ismeretlen jelenség volt e vidékeken a háborúk 
minden neme. 
 
így került a Korona színpompás ceremónia közepette 
Analand királyának kezébe, és ettől a naptól kezdve 
Analand óriási fejlődésnek indult. Senki sem tudta, 
miként képes a Királyok Koronája ily magasra emelni 
egy nemzetet. Némelyek ezt isteni erőknek 
tulajdonították, mások az ész erejét emlegették. Egy 
dolog azonban nem volt kétséges: az eredmény. 
Minden jól ment Analandban, mígnem leszállt a Fekete 
Hold éjszakája. 
 
Elsőnek a király vette észre, hogy a Korona eltűnt. Azon 
a csillagtalan éjszakán a Koronát Xameni 
Madáremberek ragadták fel, és Kakhabad zord, 
törvényt nem ismerő vidékein ár Mampang felé 
röpítették. Baklandból jött a hír, hogy a Koronát 
Mampang fővarázslójának vitték el, aki arra vágyott, 
hogy ő lehessen Kakhabad uralkodója. Bár Kakhabad 
veszélyes vidék volt, ez a hit egymagában sokkal 
nagyobb veszélyt jelentett a környező királyságokra. 
Kakhabadban nem léteztek törvények, hadsereg sem 
volt, az országot belső bajai, viszályai teljesen 
lefoglalták. A Királyok Koronájának segítségével 

Kakhabad a Femphreyi Szövetség valamennyi tagjának 
veszedelmes ellenségévé válhatott volna. 
 
A Királyok Koronájának eltűnése után Analand 
elvesztette mindazokat a javakat és jótéteményeket, 
melyeket a korona biztosított neki a két év alatt. A jog, a 
rend és az erkölcs hanyatlásnak indult. A királyban 
egyre inkább megrendült népe bizalma. A szomszédos 
területekről kíváncsian lesték, mi történik a határaikon 
túli vidékkel. Még olyan hangok is hallatszottak, hogy 
támadják meg Analandot. 
 
Már csak egyetlenegy remény maradt. Valakinek - 
minthogy a hadsereg soha nem lesz képes a feladat 
teljesítésére el kell mennie Mampangba, és vissza kell 
szereznie a Királyok Koronáját. Csak akkor szűnik meg 
az Analandot sújtó árok, ha ez az illető épségben 
visszatér a Koronával. Önként jelentkeztél erre a 
feladatra, küldetésed világos. El kell jutnod 
Kakhabadba, Mampang erődjébe, és meg kell találnod a 
Koronát! 
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1 FEJEZET - A SHAMUTANTI DOMBOK 
 
z a kaland eleje, ahol a Hősök elhagyják 
Analadot, átkelnek a Shamutanti dombokon, 
az ott található sok furcsa falun, és lakóin, 

miután elérik Kharé falait. 
 
Minden fontosabb terület a térképen be van számozva, 
így könnyedén meg lehet találni a leírásait a szövegben. 
A dőlt betűs részt nyugodtan felolvashatod, az azért lett 
írva, de a többi, csak a Kalandmesterre tartozik. Egy 
adott rész, nem terjed ki minden eshetőségre, így a 
Kalandmesternek a megadott információk alapján kell 
döntenie a szituációkban. Bizony elkerülhetetlen, hogy 
lesznek olyan csapatok, akik el szeretnének kerülni a fő 
csomópontokat,  vagy  másfele  indulnának  el  a  
vadonban.  Ebben  az  esetben  azt  javasoljuk,  hogy  a  
kalandozó csapat tévedjen el, és körbe-körbe járjanak 
pár napon át. Tedd ki őket folyamatos támadásoknak 
éjjel, és nappal is, majd vezesd őket vissza oda, ahonnan 
elhagyták  a  kijárt  utat.  Reméljük,  megértik  a  célzást  a  
Játékosok! 
 
 
 
 

1 - A Cantopani kapu 
 
„Megálltok a Catonpani kapu előtt, hajnalodik, a falu még 
alszik a hátatok mögött. Egy vastag kapu választ el titeket a 
Shamutanti Domboktól. Ahogy fegyvereiteket, és 
felszereléseiteket ellenőrzitek egy magas Felderítő Harcos 
közeledik felétek az őrházból. Üdvözöl benneteket.” 
 
„Mély hangján megszólal és a következőket mondja: 
Nem kívánok nektek jó utat, mert az előttetek álló út minden 
lesz, csak biztonságos nem. Kakhabad egy gonosz elátkozott 
hely. De azt már ti is tudjátok. Az előttetek álló út egyenesen 
keresztül vezet több kisebb falun, mint Cantopani és 
Birritanti majd eléritek Kharét a csapdák kikötővárosát. 
Kharét elhagyva, pedig keresztül kell mennetek az ismeretlen 
Bakföldön. Ez után meg kell találni a járható utat a Xamen át 
egyenesen a Főmágushoz. Remélem, hogy biztonságos és 
szerencsés utatok lesz, imádkozom, Librához, hogy segítse 
utatokat.” 
 
„Miután befejezte mondandóját, int a kapu felé, és az lassan 
kinyílik. Vesztek egy mély levegőt, és vissza se néztek, mikor 
kiléptek a rajta, és elindultok a hosszú útra. A kapu szép 
lassan becsukódik mögöttetek…” 
 
A Hősökkel éreztetni kell a feladat súlyát, izgatottságot, 
és egyszerre félelmet, mikor a kapuk bezáródnak 
mögöttük. Nyomatékosítani kell, hogy már csak egy 
irányba mehetnek tovább. 
 
A kapu közvetlen szomszédságában legelők 
találhatóak, de több kilométer távolságban már látható 
a Shamutanti Dombok. Az út maga tiszta és széles, 
nincsen semmiféle burkolata. Az időjárás kegyes a 
Hősökhöz, szép tiszta tavaszi idő van. 

 
Időbe fog telni az út, közel 3-4 óra sétával Cantopani az 
első falu a hosszú úton. Nagyon kevés az élet jele, 
eltekintve  egy  pár  varjútól,  és  a  magas  fű csendes  
susogásától. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 - A falu Cantopani 
 
„Egy kisebb dombon áthaladva ráláttok a Shamutanti Dobok 
lábára, ahol az egyhangúságot megtörve, egy kis falut vesztek 
észre. A település igen primitívek a házak, vályogtéglából 
épültek, és nádtetősek. Némelyik sárral van betapasztva. 
Lakói egyszerűek, ruházatuk durva szövésű. Ahogy 
áthaladtok a falun, a kunyhókból kíváncsi szempárok 
figyelnek folyamatosan, majd az egyik épületből egy zömök 
férfi lép elő. Nyílván valólag a falu vezetője lehet egy és fél 
méter magas szakállas férfi, egyenesen felétek tart.” 
 
„Mikor odaérazt mondja: Mit kerestek Cantopaniban?” 
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A falu vezetőjével kisebb beszélgetést lehet csak 
folytatni, ha nem válaszolnak neki, akkor megismétli az 
előbbi kérdést. A településen található egy 
kereskedőház, és egy vendéglő. Ezek közül bármelyiket 
felkereshetik a Hősök, ha szükségét érzik. Ha azt 
mondják, hogy csak átutazók, akkor az ember felajánlja 
segítségét, tanácsot ad, de ennek ára van. (2AT) 
 
Ha hősök fizetnek, akkor a következőket mondja: 
„A völgyön keresztül vezető út, az Elvinek Völgye, ha arra 
mentek legyetek résen. A dombokon átvezető út viszont a 
Schanker bányához visz. Itt is érdemes észnél lenni, és 
figyelni. Kristatanti faluját holnapra elérhetitek, ott biztosan 
kaptok meleg ételt, és szállást. Ja és még egy jó tanács 
óvakodjatok a Fekete Lótusztól, édes aromája mérgező.” 
 
Ha bármilyen okból a Hősök és a falusiak között harc 
bontakozna ki, akkor 12-13 falusi férfi támad rájuk. A 
falusiak statisztikája az alábbi táblázatban látható. 
 
 

 
 
 
Kereskedő 
Ha a Hősök úgy döntenek, hogy meglátogatják a falu 
Kereskedőjét, akkor megmutatja neki azt a kunyhót, 
ahol megtalálják, majd kívül marad. A kereskedő 
nagyon kövér, egy zsírfoltos zubbonyt visel. Mikor a 
Hősök közlik, hogy vásárolnának tőle, akkor belenyúl 
az egyik ládájába, és a nagy asztalára elkezdi kipakolni 
a  portékáit.  A  kereskedő nem  engedi  meg,  hogy  
megvizsgálják őket. Általában nem alkudozik. A 
tárgyak megnevezése után található az ára. A zárójelbe 
szereplő csak akkor derülhet ki, ha valaki vásárolt 
belőle. 
 
 

Ha a Hősök gorombák, és agresszívak, akkor az árakat 
növeld a kétszeresére, de ha valamelyik Hős sikeresen 
alkalmazza az Alkudozás Képzettséget, akkor az árakat 
a felére csökkentheted. 
 
Ezeket a tárgyakat lehet megvásárolni: 
 
 
Gyógyfűkeverék 
Ez a szúrós szagú bájital 4AT kerül, egy régi zöld 
üvegben van, amit egy üvegdugó zár le. [Ez valójában a 
Blim bogyó levéből főzött, nagyon büdös ital. Aki 
megissza, az italt az visszakap 3 ÉLETERŐ pontot, de 
lehet használni Boszorkányság varázslat 
komponensként is.] 
 
 
Éles Pallos 
A pallos borotvaéles, és igazi mestermunka, minőségi a 
pengéje. Az ára 7AT. [Mivel a pallos nagyon éles, ezért 
minden sebzésdobáshoz hozzá lehet adni 1 pontot.] 
 
 
Furulya 
Ez egy bambuszból készül furulya, első ránézésre is 
látszik, hogy sokat használták. A kereskedő 3AT kér a 
hangszerét. [Ez egy egyszerű hangszer, de ugyancsak 
lehet használni Boszorkányság varázslat 
komponensként is.] 
 
 
Balta különös jelekkel 
A  vésetek  ismerős,  és  ismeretlen  rúnákból  áll,  a  balta  
igen  régi,  és  már  kissé  elkopott.  A  kereskedő 7AT  kér  
érte, de a Hősök, ha akarnak, alkudozhatnak, ha 
szükségét látják. Ha az ár változik az alkudozás alatt, az 
még  nem  azt  jelenti,  hogy  meg  is  kell  vásárolni.  [A  
különböző rúnák, és vésetek, egy legendás tárgyról 
árulkodnak. Glandragor a Védelmező készítette a Bika 
évében. Az igazi hatását csak a valódi tulajdonosa 
kezében fedi fel. Egyébként, ha bárki használja, akkor 
kap -1 pont büntetést, a Támadásra.] 
 

Egy zsák fog 
A zsákban igazán változatos fogak 
találhatóak, van itt három 
majomfog, négy goblinfog, egy 
óriásfog, és két fog egy ragadozó 
macskától. Az egész zsák ára 3AT. 
[Semmi mágikus hatása nincsen a 
fogakna, jó lehet a fogak közül a 
Goblin, és az Óriás fogakat 
Boszorkányság varázslat 
komponensként használhatóak.] 
 
Ékszer 
Ez egy nagyon nagy kő, egy díszes 
és patinás foglalatban, 10 AT kér érte 
a kereskedő. [Ez az ékszer 
hihetetlenül csillogó, és hideg 
tapintású. Azonban az éjszaka 
folyamán el fog olvadni, és csak a 
foglalat marad.] 

Falusi 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Bunkósbot vagy 
fegyvertelen 
Páncél nincs 
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Vendéglő 
Legnagyobb épület  a  faluban,  a  vendéglő is  a  primitív  
építési technikával épült, mint az Analandi házak 
többsége. Döngölt föld padló, vályogfal, nyersfa 
bútorok. A menü párolt zöldségből 1AT, és kenyérből, 
és sajtból 2AT áll. A kenyeret és sajtot el lehet vinni az 
útra, amennyi szükséges. 
 
 
Mikor a Hősök elhagyják a falut, elhaladnak egy pár 
rozoga viskó mellett. Amikor a Hősök elhaladnak, 
mellette számos durva kinézetű bandita jön elő a 
kunyhóból, kivont karddal! Minden Hősre két bandita 
jut. 
A banditák követelik a Hősöktől, hogy minden 
értéktárgyukat adják át. Ha a Hősök belemennek, akkor 
elveszik az összes felszerelésüket, fegyverüket, 
páncélúkat, és az összes pénzüket. Ezek után útjukra 
engedik őket. Ha megtagadják, akkor meg kell 
küzdeniük a banditákkal. 
 
 

 
 
 
A banditáknál semmi értékes dolgot nem lehet találni, 
sőt miután vége lett a harcnak, a többi falusi elkezd 
gyülekezni, és egyre fenyegetőbben lépnek fel a 
csapattal szemben. Valószínűleg sietősen kell 
távozniuk… 
 
 

3 -  Cantopani Külső 
 
„Egy kilométerre elhagyva Cantopanit egy elágazáshoz értek, 
jobbra a dombokra vezet az út, balra pedig lefele a völgybe. 
Közvetlenül az elágazásnál áll egy hatalmas nagy fa, a fáról 
sírva könyörög valaki lefele.” 
 
Amikor a Hősök felnéznek, akkor azt fogják látni, hogy 
egy öregember ül az alsó ágon, nyílván valólag képtelen 
lejönni. Ő könyörög, hogy segítsenek neki lejönni a 
fáról, a földre. Ha lesegítik a fáról, akkor elmondja, 
hogy éppen átutazóban van Dhumpusból Analandba 
előretolt helyőrség fele tartott, mikor az Elvinek 
kirabolták, és felrakták erre a fára. Cserébe a 
kedvességért odaadja az egyetlen megmaradt értékét, 
egy varázslókönyv lapját, amin valamiféle kártevő űző 
varázslat egy része található. Az öreg megismétli a 
rímeket amely hasznosnak tekint, bár fogalma sincs 
annak jelentőségéről: 
 

„Látod őt, habár ő nem lát téged 
A fekete szemű gonosz rémet 
Az egykori őrt, kinek sorsa 
Maga a szabadság kulcs.” 

 

 
 
Az öreg majd továbbmegy Cantopani irányába, közben 
tovább motyogja, hogy köszönöm. 
 
A Kalandmester ezen ponton, titokban dob minden 
karakter nevében Felismerés Képzettség próbát. Bárki 
akinek sikerült, az hallani fog a fa túloldaláról 
zümmögő hangot az alsó ágon pedig megpillanthat egy 
méhkast. Egy egyszerű Mászás Képzettség próbával, 
amihez +2 módosító pont járul, fel lehet menni érte. Ha 
felmászott, akkor látni fogja, hogy ez egy igen nagy 
méhkas. Csak sikeres ÜGYESSÉG próbával (vagy 
valamilyen Ismeret Képzettséggel) lehet megszerezni, 
két  étkezésre  való  mézet,  és  két  méhviasz  rögöt,  amit  
komponensként lehet használni a Boszorkányság 
varázslatokhoz.  
 
A Hősök ezek után kiválaszthatják, merre is mennek 
tovább, ha a völgyben mennek tovább, akkor a 4. részt 
kövesd. Ha az erdős dombok irányába, akkor a 8. részt. 
 
 
 

 

Bandita 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Kard 
Páncél nincs 
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4 – A Völgy Út 
 
„A völgybe vezető út enyhén kanyarog lefele egy ideig, 
miután elhagyjátok a fát, és a kereszteződést. Leértek egy 
csordogáló patakhoz, a széles völgybe. Néhány óra múlva a 
nap kezd lenyugodni, a nyugati dombok felett, és a levegő is 
kezd lehűlni, egyre hidegebb van. Elkezdtek gondolkodni 
rajta, hol is töltsétek az éjszakát.” 
 
Természetesen a Hősök dönthetnek úgy, hogy egész 
éjszaka haladnak, és nem pihennek. Ebben az esetben a 
Kalandmesternek dobnia kell az Éjszakai Lények 
táblázatból, amit megtalálsz a fejezet végén, hogy 
mikkel is futnak össze a karakterek a sötétben. Ha a 
Hősök egész este mentek, szép lassan hajnalodik. (Tehát 
a Hősök nem nyertek ezzel semmit, hogy egész este 
botorkáltak a sötétben) Ezen túlmenően a Hősök 
veszítenek 2 ÉLETERŐ pontot, a kialvatlanság miatt. 
 
Ha a Hősök úgy döntenek, hogy nem mennek tovább, 
hanem keresnek egy táborhelyet, akkor találnak is egyet 
a bugyborékoló patak mellett. Ez egy sziklás rész, ahol 
bőven van száraz fa tűzifának. Még ha a Hősök 
állítanak is őr, ő mindenképpen el fog bóbiskolni. 
 
A Hősök kora hajnalban ébrednek fel egy hangos 
fröccsenésre, ami a patak felöl jön. Látni fognak három 
kis fénylő humanoidot, a fülük hegyes, a túlparton 
vannak, és köveket dobálnak a patakba, mindegyik 
repül. Néhány kő eltalál egy-egy halat, amik ilyenkor 
kiröppenek a vízből, ezeket a földre lebegtetik a 
humanoidok. 
 
Ahhoz, hogy továbbra is csendben, és láthatatlanul 
meghúzzák magukat, szükséges egy sikeres 
Rejtőzködés Képzettség (Vagy ÜGYESSÉG) próba +4 
pont módosítóval a sziklák nyújtotta védelem miatt. 
Ha a hősök továbbra is rejtőzködnek, és nem mutatnak 
hajlandóságok arra, hogy elő jöjjenek, akkor az egyik 
Elvin észreveszi őket, majd hírtelen izgatottan 
elkezdenek egymás közt suttogni éles kis hangjukon. Ez 
után az egyikük odarepül a Hősökhöz, hogy ellenőrizze 
őket. 
 
Ha a Hősök agresszívan lépnek fel az Elvinekkel 
szemben, akkor a következő a tulajdonságuk. 
 

 
 

Emelés 
Ezzel a mágikus képességgel képes a Hőst 
lebegtetni egy vagy két méter magasságba. Ez 
álltál a Hős elveszti minden fizikai cselekvését 
az adott fordulóban. A karakter nem szenved 
sérülést a levitáció alatt, ezen kívül nem 
támadhatják, a hírtelen emelés miatt. 
 
Ügyetlenség 
Ezt a mágikus varázslatot rámondják a Hősre, 
akkor annak az összes támadás dobása Balsiker 
lesz,  még  akkor  is,  ha  dupla  6-ost  dob!  Az  
ügyetlenség 6 harci körig tart, viszont sikeres 
SZERENCSE próbával felezhető a hatóidő. 
 
Összezavarás 
Ha ezt a mágikus képességet ha használják a 
Hős ellen, akkor az zavartan kezd tőle beszélni, 
az elkövetkező 6 harci körben. Így természetesen 
nem  képes  kommunikálni  a  társaival,  és  nem  
képes varázsolni, és papi erőt használni. Sikeres 
SZERENCSE próbával el lehet kerülni a hatást. 
 

 
 

Az Elvinek ha legyőzik a Hősöket, nem fogják őket 
megölni,  hanem  otthagyják  őket  a  patak  parton,  
nesztelenül, és fegyvertelenül! 
 
Ha Hősök beszélnek az Elvinnel, akkor megkéri őket, 
hogy csatlakozzanak hozzájuk a túlparton. Az elvinek 
mindenféle vicces játékot kezdenek a Hősökkel játszani 
mágia segítségével. Bakancsokat fűznek ki, öveket 
lazítanak meg, és a hátizsákokban cserélnek, fel 
tárgyakat stb. Erre néhány óra alatt ráunnak, és 
egyszerűen eltűnnek. A Hősök most már folytathatják a 
megkezdett pihenést. Ha viszont sikerül az 
érdeklődésüket fenntartják, és játszanak velük, akkor a 
végén mindenki kap 1 SZERENCSE pontot. 

Elvin 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 4 
Fegyver Rövid Kard 
Páncél nincs 
Speciális Az Elvinek széles skálájával 

rendelkeznek a speciális 
képességeknek. Harc helyett 
általában a következő 
varázslatokat fogják 
használni: Emelés, 
Ügyetlenség vagy 
Összezavarás. 
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5 - A Fejvadász Falu 
 
„Egy óra múlva miután elindultatok, elértek egy 
elágazáshoz, jobbra egy kötélhíd ível át a patak 
felett, és látjátok, hogy az út a túlparton a dombok 
közé vezet. A bal oldali út, tovább követi a 
patakot.” 
 
Ha Hősök tovább haladnak a patak partján, 
akkor ugorj a 6-os részhez. Ellenkező esetben 
olvasd tovább. 
 
„Átkeltek a bugyborékoló patak felett, és követitek 
az utat a dombok közé. Egy széles és gyönyörű 
vadvirágos réten haladtok át, ami szép lassan 
erdőbe megy át. A környezet nyugalmat sugároz, 
egy teremte lelket se látni!” 
 
Ez az idilli pillanat nem fog örökké tartani, 
mert valójában a Hősök beléptek a Fejvadászok 
területére! Az útra csapdát állítottak fel. Egy 
gödörcsapdát ástak, amit Titkos dobással fedezhetnek 
fel  a  Hősök.  A  dobáshoz  -2  pont  büntetés  kap.  Ha  
sikerült a dobás, akkor észreveszik a földön a csapdát, 
furcsák a levelek elhelyezése, és nagyon friss egy részen 
a föld. Siker esetén kikerülik, de ha nem, akkor az aki 
nem vette észre belezuhan, de csak akkor, ha nem 
dobnak sikeres SZERENCSE próbát. Ha nem sikerül, a 
próba akkor beleesik a csapdába a karakter. 
 

 

 
A gödör 4m mély az alján kihegyezett karók vannak, 
amik 1D6 ÉLETERŐ pontot sebeznek azon, aki beleesik. 
Ha  az  egész  csapat  beleesik,  akkor  ki  kell  a  gödörből  
mászni. Minden egyes próbálkozásra -4 pont büntetés 
járul a laza talaj miatt. Ha sikertelen, akkor visszazuhan 
a gödörbe, és ismét sérül. 
 
Ha  az  egész  csapat  belesett,  és  nem  sikerült  
kimenekülni, 2 óra várakozás után megjelenek a 
Fejvadászok, és elfogják őket. 
 
Ha a Hősök elkerülték a csapdák, akkor folyatasd a 
következő résznél: 
 
„Az út végén egy nagy tisztást vesztek észre, mintegy 
20 primitív kunyhót számoltok össze. Számos sötét 
bőrű férfit nőt, és gyereket láttok. Ami igazán felhívja a 
figyelmet, az az út mellett lévő lándzsákra tűzött fejek. 
Láttok  itt  emberi  fejet,  goblin  fejet,  ork  fejet,  és  
gyíkember fejet. Ahogy ott álltok, és bámultok, 
észreveszitek, hogy felfigyeltek rátok a faluból egy pár 
harcos.” 
 
Hacsak a Hősök nem menekülnek el amerről jöttek 
(nem fogják őket üldözni), akkor szembe kell nézniük 4-
5 Fajvadász Harcossal. Azonban az ő céljuk nem az, 
hogy megöljék őket, hanem hogy elfogják őket. 
 

 
 
Ha a Hősöket elfogják, a gödör csapdánál, vagy a falu 
előtt, akkor elveszik az összes fegyverüket, és 
felszerelési tárgyukat, majd ez után egy nagy bambusz 
ketrecbe zárják őket a falu közepén. Közben a falubeliek 
előkészítenek egy hatalmas nagy üstöt, és tüzet raknak 
alatta… 
  

Fejvadász Harcos 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Lándzsa 
Páncél nincs 



Királyik Koronája Kalandmodul 17 

A Fejvadászok egy hatalmas nagy lakomát akarnak 
főzni  a  Hősökből.  Ez  egy  igen  nehéz  helyzet,  
valószínűleg egy Megváltás Ima segítene, ha van Pap a 
csapatban, vagy egy igen jó terv. A felszerelési tárgyaik 
a ketrechez a legközelebbi kunyhóban találhatóak. 
 
 

6 - Az elhagyott falu 
 
„A folyó menti ösvényen haladtok, mindaddig, míg néhány 
óra múlva egy éles kanyarhoz nem értek. A kanyarból 
kitekintve zsúpfedeles kunyhókat láttok, amelyek egy lobogó 
tábortüzet vesznek körül, de a falu felöl egyetlen hangot sem 
hallotok, sőt mozgást sem láttok.” 
 
A  Hősök  eldönthetik,  hogy  megnézik  a  falut,  vagy  a  
domboldalon elkerülik azt. 
 
A falu maga úgy tűnik, hogy mintha nemrégen hagyták 
volna el a lakói. Mindegyik részt pontosan leírjuk. Ha 
valaki elkiáltja magát, nem fog választ kapni, 
függetlenül  attól,  hol  van,  és  mit  kiabál.  Valójában  ez  
egy Elvin falu. 
 
 
A - A Tábortűz 
A nagy tűz a falu közepén található, többnyire már 
leégett a fa. Illatos aromás füstöt áraszt. Bármelyik Hős, 
aki közelről megvizsgálja a tüzet, vagy közel áll a 
tűzhöz,  dobnia  kell  SZEREMCSE  próbát.  Ha  nem  
sikerül, akkor azonnal elalszik. 1 órán keresztül fog 
aludni,  és  nem  tudják  felébreszteni.  Ha  az  összes  Hős  
elalszik, akkor az Elvinek elfogják őket! 
 
 
B - Piros- Függönyös Kunyhó 
A kunyhó ajtajában, egy piros függöny lóg. Ha 
elhúzzák a karakterek, akkor bent megpillanthatnak 
egy alacsony asztalt, három kis széket körülötte. Ezen 
kívül azt asztalon két faláda látható. 
 

A bal oldali ládát, mikor a Hősök kinyitják, látják, hogy 
üres,  és  füst  kezd  el  belőle  gomolyogni,  ami  egy  
vékonyka elf fejet kezd formázni. Miután így áll egy pár 
másodperci az arc megszólal, és következőket mondja: 
 
„Idegen, olyan erőkkel kezdesz ki, amelyeket nem ismersz! 
Tisztában vagyok küldetéseddel, és csak annyit mondhatok, 
hogy semmiképpen sem fogja siker koronázni. Nem 
menekülhetsz Mananka szellemétől!” 
 
Hacsak nem rendelkezik a karakter mágia semlegesítő 
varázslattal VAR, vagy Ellenvarázslattal (4-es szinttel 
szemben) akkor az átok azonnal kifejti a hatását, azon, 
aki kinyitotta a ládát. Az átok hatása a Hősre úgy fejti ki 
a hatását, hogy minden elvesztett ÉLETERŐ pont után, 
legyen az ütés, vágás, vagy éhezés (kivétel ez alól a 
Boszorkány varázslatok költsége) el fog veszteni egy 
extra ÉLETERŐ pontot. Az átok addig tart, míg el nem 
távolítják. Az arc ez után eltűnik. 
Ha  semlegesítik  az  átkot,  akkor  az  arc  üvöltve  
fájdalmasan szertefoszlik. 
 
A jobb oldali láda nyitva van, a Hősök találhatnak 
benne  5  aranytallért,  és  egy  kulcsot.  Bár  a  Hősök  még  
nem tudják, de ez a kulcs nyitja az Alianna házban lévő 
ketrecet. (15 rész) 
 
C - Zöldfüggönyös Kunyhó 
Amikor elhúzzák a kendőt, láthatójává válik a kunyhó 
belseje, ami tele van élénk színű párnákkal. Ha a Hősök 
belépnek, akkor halk furulyaszó lehet hallani. Ha 
valamelyik hős elkezd furulyán játszani, akkor a 
láthatatlan zenészek elkezdik követni őt. Bárki, aki leül 
a Hősök közül és hallgatja a zenét legalább fél órán át, 
visszanyer 3 ÉLETERŐ pontot, és 1 SZERENCSE 
pontot. Ha valamelyik Hős rendelkezik furulyával, és 
játszani is akar rajta, akkor bárki, aki hallja a muzsikát, 
dobnia kell SZERENCSE próbát. Ha nem sikerül, akkor 
egy órára elalszik. Ugyanúgy, mint a tűz esetén, ebben 
az esetben is, ha mindenki elalszik, az Elvinek elfogják 
őket. 
 

D - Barnafüggönyös Kunyhó 
Amikor a függönyt elhúzzák a Hősök, akkor 
láthatóvá válik a kunyhó belseje. Fazekak, 
lábosok, és ruhák szétszórva a padlón. Van 
egy ágy és egy kandalló is, ami előtt két 
darab farkaskopó bőr van kikészítve 
szőnyegnek. Ahogy a Hősök belépnek, a 
prémek megmozdulnak, és támadásba 
ledőlnek. 
 

 
 
A kunyhóban nincsen semmi más érték. 
  

Farkaskopó 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Kicsi 
Páncél Nincs 
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Elfogás esetén: 
 
Amennyiben a Hősök közül mindenki elaludt 
valamelyik csapdánál, és senki sem maradt ébren, 
akkor elfogják őket, és az egyik kunyhóban térnek 
magukhoz. A fegyverük, és a felszerelési tárgyaik egy 
kupacban vannak összedobálva. Három Elvin lebeg 
előttük. 
A kis Elvinek azt szeretnék tudni, hogy a Hősök tudják-
e őket valamiféleképpen szórakoztatni őket, legyen az 
mágikus, vagy más földhözragadtabb módszer. Ha az 
Elvinek kellően kiszórakozták magukat, akkor 
elengedik a Hősöket. Ha viszont nem akkor turkálni 
kezdenek a felszerelések között. Minden egyes kis lény 
három tárgyat vesz magához, majd utána eltűnnek. (a 
Hősök tárgyaival) 
 
A falut elkerülve 
 
Ha  a  Hősök  úgy  döntenek,  hogy  a  falut  elkerülik,  az  
oldalsó hegyoldal megmászásával tudják ezt 
megoldani. Nehéz feladat, mert sűrű az aljnövényzet, és 
néhány perc múlva felzavarnak egy kétfarkú kígyót, aki 
éppen pihent a rejtekhelyén. A Hősökre támad. 
 

 
 
Továbbhaladva az aljnövényzetet egy igen veszélyes 
növény takarja, ez a 
Csenőfű. Egy 
erszény 12 
aranytallért 
tartalmazó szütyőt 
lehet a fűben látni. 
Ha valamelyik Hős 
lehajol  érte,  a  fű 
ellop tőle valamit. 
Ezt azonnal nem 
veszi észre, csak 
később. Tovább 
haladva a Hősök 
egy medaliont 
találnak még a 
fűben,  amiben  egy  
nőnek az arcképe 
látható. (Ez a medál 
később jól fog jönni, 
ezért  mutasd  meg  a  
képet róla.) 
 
A Hősök most már 
folytathatják 
útjukat, vagy vissza 
a faluba, vagy 
tovább az úton. 
 
 

7 – Elvinek a fák között 
 
„Egy óra gyaloglás után az ösvény átvezet egy rozoga 
fahídon, és elhagyja a folyópartot, felkapaszkodik a dombokra, 
egy erdős részre. Hírtelen minden figyelmeztetés nélkül egy 
makk pattanik a fejeden! Ahogy felnéztek látjátok, hogy 
csintalan Elvinek néznek le rátok.” 
 
Elvinek lapulnak a fa koronájában, akik úgy gondolják, 
hogy vicces dolog a Hősöket makkal dobálni, míg azok 
elhaladnak alattuk. Minden Hős 1D3 ÉLETERŐ pontot 
veszít,  páncélzat,  és  pajzs  ad  bizonyos  védelmet,  és  ha  
varázslattal hárítják el a makkokat. Ha a Hősök 
vakmerőek, és úgy döntenek, hogy megtámadják az 
Elvineket,  akkor  minden  Hősre  három  kis  fickó  jut.  A  
tulajdonságaikat megtalálod a 4. részben. 
 
 

 
 

8 – Hosszú Út 
 
„Az út felfele tart a hegyekbe, ami állandóan kanyarog, 
közel három órán át folyamatosan haladtok. A nap lassan 
kezd lebukni, és az idő is egyre csípősebb. Ráakadtok egy 
védett tisztásra, ami ideális hely egy tábornak.” 
 
A Hősök, ha akarhatnak, tábort verhetnek. Normál 
ÉLETERŐ pont regenerálást kapnak az alvásért, 
mert az éjszakájuk zavartalan lesz. 
 

 

Kétfarkú Kígyó 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 8 
Támadás 2 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Könnyű 



Királyik Koronája Kalandmodul 19 

9 - A szörnyű figyelmeztetés 
 
„Egy óra alatt tábort bontotok, és elindultok megmászni a 
hegyet. Nemsokára eléritek a meredély szélét, és megálltok. 
Ballra az út egy tisztáson vezet át, ami tele van karóba húzott 
fejekkel. A fejek között van friss, és olyan, amiről már lerohadt 
a hús. A szemüket, és a szájukat bevarrták. Egy terebélyes fa 
törzsére hatalmas X-et festettek, ez valamilyen jelzés lehet, az 
út itt kettéágazik. De mire vonatkozhat a figyelmeztetés…” 
 
A Hősök az elágazásnál, ha ballra mennek, akkor a 
Fejvadászok Falujába jutnak. Ennek részletes leírása az 
5-ös szakaszban található. (Alternatív útvonal a faluba, 
szintén csapdával ellátva) 
Ha jobbra mennek, akkor folytasd a 10. pontnál. 
 

10 - A Ragyások Bányája 
 
„Haladtok az erdőben, néhány óra múlva egészen a csúcs 
közelébe értek. Hirtelen zajra lesztek figyelmesek: jövés-
menés, morgás, sziklához csapódó csákányok hangja.” 
 
Ha a Hősük úgy döntenek, figyelmen kívül hagyják a 
hangok forrását, akkor nemsokára elérik a 12-es pontot. 
Ha viszont úgy határoznak, hogy megnézik a zajforrást, 
olvasd tovább: 
 
„Ahogy óvatosan lopakodtok az erdőben, a zajok egyre 
erősebbek lesznek, míg fel nem tűnik egy tisztás a fák között. 
Látható egy barlangnyílás, és több Goblin, akik csákánnyal, és 
talicskával vannak felszerelve bemennek, hol kijönnek. 
Bizonyosan bányászok, és valami fontos érzet termelhetnek 
ki.” 
 
Ha a Hősök szeretnék közelebbről is szemügyre venni a 
bányát, akkor oda kell lopakodniuk, vagy a Goblinokat 
kell ártalmatlanítani. Jelenleg 6 Goblin található a 
felszínen. A tulajdonságaik: 
 
 

 
 
 

 
 

11 - A Bánya Belseje 
 
Bent a barlangban, durván faragott folyosó vezet 
egyenesen majd egy T-elágazásba végződik. 
 
 

 
 
A – Kőzúzó Ogre 
 
Az ajtó zárva van. Kinyitni ki lehet mágiával, 
képzettségpróbával, vagy egyszerűen be lehet törni. 
Zárnyitás, Erőpróba esetén a képzettségből le kell vonni 
3 pontot, mert nehéz a zárat kinyitni, vagy betörni. 
Betöréskor, természetesen a szobában tartózkodó Ogre 
felfigyel a behatolókra. Más esetben nem, mert hangos a 
gép, amin dolgozik. 
 
Amikor az ajtó kinyílik, a Hősök megpillantanak a 
szoba közepén egy nagy gépet, és annak kezelőjét, egy 
hihetetlenül ronda Ogrét. Egy tölcséren keresztül fekete 
köveket dobáll a gépbe, majd egy kar segítségével 
összezúzza azokat. A másik oldalon a zúzott kő egy 
vödörbe távozik a gépből. Az Ogre nagyon dühös lesz, 
mikor megpillantja a beletolókat. 
 
 

 
 
 
Ha az Ogrét legyőzik, akkor az asztalában találnak két 
vágatlan drágakövet. Ezek egyenkénti értékük 10 
aranytallér. 
  

Goblin 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Balta 
Páncél Könnyű 

Ogre 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Balta 
Páncél Könnyű 
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B - Goblin Főnök 
 
A folyósó végén egy ajtó látható, amit a sziklába 
illesztettek. Egy fogantyú van az ajtón, de nincsen rajta 
zár. Bentről nem lehet hallani semmit. 
 

 
 

Amikor az ajtót kinyitják, egy nagy és piszkos szobát 
pillantanak meg. A szemközti falon egy ajtó található. A 
szoba közepén, egy durván elkészített asztal mögött 
egy mocskos Goblin ücsörög. Az egyik sarokba koszos 
szörméken pedig még három társa. Mikor belépnek a 
Goblin  felemeli  fejét,  érzi,  hogy  behatolók  vannak  a  
szobában, és közli velük, hogy távozzanak. Ha így 
tesznek, akkor szabadon elmehetnek, különben mind a 
négyen támadásba lendülnek. 
 
 

 
 
A többi Goblinnál használd a már fent említett 
értékeket. 
Semmiféle kincset, vagy értékes tárgyat ne lehet a 
Goblinoknál találni. Kivétel ez alól a főnök nyakában 
bőrszíj, amin egy ezüstkulcs fityeg. Ez nyitja az ’A’ 
szoba ajtaját. 
 
C - Rozoga Járat 
 
Ez egy bányajárat, amit az ajtó mögött lehet látni. Régi 
gerendákkal, és deszkákkal van megerősítve. A padló 
telis tele van sziklás törmelékkel. A folyosó 
folyamatosan kanyarog jobbra, balra, míg 15 méter 
után, egy hangos kattanást lehet hallani közvetlenül a 
fejük fölött. A Hősöknek fel kell tenni a kérdést, hogy 
melyik irányba is akarnak futni előre, vagy vissza. Aki 
habozik, az a következő próbatételkór -2 pont büntetést 
fog kapni. 
 
A Hősöknek most ÜGYESSÉG, vagy SZERENCSE 
próbát kell végezniük. Sikertelenség esetén sérülnek 
1D6 ÉLETERŐ pontot, a mennyezetről leomló 
törmelékektől. A betemetett Hős csak akkor lesz képes 
kimászni a törmelék alól, ha sikeres próbadobást hajt 
végre. 
 
Minden olyan Hős, aki előre menekült, azonnal 
SZERENCSE próbát kell dobnia újra. Sikertelenség 
esetén belezuhannak a gödörbe, ami az út végén 
található. Minden olyan karakter, aki nem eset le, 
lemászhat.  Mivel  más  út  nincsen.  A  verem  nem  túl  
mély, és könnyű lemászni az oldalán. Akik belestek 
azok sérülnek 1D3 ÉLETERŐ pontot. 
 
A gödör aljáról látható egy kijárat. A verem alján a 
kőtörmelék között lehet találni egy Borrinszőrme 
Csizmát. Semmiféle különös tulajdonsággal nem 
rendelkezik, de jól fog majd jönni a 3. Fejezetben 
Bakland-nál. Az alagútból kilépve egy erdei ösvényt 
látnak meg, ezen továbbhaladva a 12 pontra jutnak. 
 

 
  

Goblin Főnök 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Buzogány 
Páncél Közepes 
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12 – A Borzmedve 
 
„Az út átvezet egy gerincen a hegyen, bele egy völgybe. A 
völgy alján patak csordogál, felette pedig egy fahíd ível át. 
Félúton a következő dombig, két nagy lény ugrik ki a 
bozótosból, és elállja az utatokat. Méretre, és alakra a medvére 
emlékeztetnek, de bundájuk fekete fehér, és nagy bozontos 
farkuk van. Morognak, és igen fenyegetően közelednek.” 
 
A szörnyek a Borzmedvék, éhesek, húst akarnak. Ha a 
Hősök úgy gondolják, dobhatnak nekik 2 adag 
élelmiszert, akkor azok, míg az élelemmel lesznek 
elfoglalva, el lehet menekülni harc nélkül. De ha 
agresszívan viselkednek, vagy nem tesznek semmit, 
egy-két perc elteltével a Borzmedvék támadni fognak. 
 
 

 
 

13 – A Kristatanti falu 
 
„A nap elkezdett erszkedni, és egyre alacsonyabban jár már 
az égen. Ahogy felértek egy kis kiemelésre, megláttok egy 
falucskát, a domb oldalában. A házak igen közel épültek 
egymáshoz. Nagyok és erős felépítésűek. Úgy tűnik az itteniek 
hosszú hajukat mind egy csomóba összekötve a fejük tetején 
hordják. A falucska főterén egy kocsma, és egy fogadó 
található.” 
 
A  falucska  Kristatanti  egy  kis  dombon  létrejött  
mezőgazdasági falu, amit a kemény hegylakók laknak. 
Viszonylag jól elviselik az idegeneket, főleg azért mert 
ilyenkor kereshetnek egy pár extra aranyat. 
 
A Kocsma 
A kocsmában csak sör van, igen furcsa sör, ismeretlen 
összetevőkkel, de nem ihatatlan. Minden korsó 1 AT-ba 
kerül, és visszaállít 1 ÉLETERŐ pontot. Minden Hős 
csakis az első korsó elfogyasztása után kapja meg a 
pontot. A többinél már nem. A belső tér sötét, poros, és 
durva bútorokkal van berendezve. A padló döngölt 
föld. 
 
Két  másik  vendég  is  tartózkodik  a  kocsmában,  egy  
fiatal durva arcvonású férfi, és egy erősen ráncos idős 
ember. 
A fiatalember meghallgat érdeklődve bármit, amit 
mondanak neki, majd a Hősök, ha valamilyen kérdést 
tesznek, fel neki felugrik, és elkiáltja magát: 
„Vadmacskák!” Majd visszaül csendbe, és egy perc 
múlva  elkezd  maga  elé  motyogni  valamit  a  

nagymamájáról. Ez a fiatalember valójában a falu 
bolondja, és ráadásul tök részeg. A hősök semmi 
érdemlegeset nem tudnak meg tőle. 
Az  idős  férfi  egy  farmer,  és  nem  nagyon  érdekli  a  
világban történő dolgok. Viszont meglepően sok 
Goblin-Viccet ismer! Nagyon beszédes, és mikor 
távozik figyelmeztetőleg szól, hogy ha Alianna háza 
felé  mennek,  és  otthon  van,  akkor  észnél  kell  majd  
lenniük.  Az  egyik  Hősnek  ad  egy  Bomba  nevű 
gyümölcsöt, és sok szerencsét kíván a további 
utazáshoz. Ha a gyümölcsöt egy szokásos étkezésnél 
eszi meg valaki, akkor megduplázza az érte járó 
ÉLETERŐ pontokat. 
 
 

 
 
 
A Fogadó 
A  fogadó  is  egy  durva  épület,  de  tiszta,  és  ami  fő,  
biztonságos, amennyira a Shamutanti Dombokon az 
valami. A menü igen korlátozott, amely Borzmedve 
pörköltből, és kenyérből áll. 2AT adagonként az ára. Az 
íze  sokkal  jobb,  mint  amilyen  a  neve.  A  fogadóban  4  
kétágyas szoba található. Mindegyik üres, az év ennek a 
szakában. 3AT a költsége személyenként. Szalma 
matrac, durva gyapjú takaró, és hiányos berendezésből 
áll a szoba. Nem a legjobb hely, de legalább zavartalan 
lesz az éjszaka. A Hősök senkit sem találnak a 
Fogadóban, így senkivel sem tudnak érdemben szóba 
állni.  

Borzmedve 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 10 
Fegyver Közepes Karmolás 
Páncél Könnyű 
Speciális: A Borzmedve borzalmas 

szagot képes kibocsátani a 
bűzmirigyéből, ami a farkuk 
alatt található. Aki velük 
harcol, annak dobnia kell 
1D3-at, és a csata erejéig le 
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A Hősök reggel elhagyják a falut. Kifele haladva az 
utolsó ház oldalának nekidőlve egy koldus látnak, aki 
kéreget. Igen le van soványodva, rongyai lógnak csak 
rajta, szemei lecsukva, szemhéja feketére festve. A 
vakság egyetemes jele. Mikor a koldus szánalmasan 
alamizsnáért könyörög, hírtelen megáll mellettük egy 
ökrös szekér. A kocsis felajánlja, hogy elviszi egy 
darabon a csapatot. A vezető nagylelkűségének hála így 
a csapat megspórolhat jó pár mérföld gyalogutat. Az 
ajánlatot  viszont  gyorsan  el  kell  fogadni,  mert  siet  a  
kocsis. Ha elfogadják, akkor mindenki kap 1 
SZERENCSE pontot, és egy darabon kényelmesen 
utazhatnak. Ebben az esetben a 14 pontra jutnak a 
karakterek. 
 
 

 
 
 
Ha a Hősök nem veszik igénybe a szekeret, és pénzt 
adnak a koldusnak. A reakciója attól függ, hogy 
mekkora összegű alamizsnát kap. Ha kevesebb, mint 
egy aranytallér, akkor megköszöni, és rongyai közé 
rejti. Ha viszont egy aranytallér, vagy több, akkor mikor 
megérinti, izgalomba jön, és felkiált, hogy milyen 
nagylelkűek a Hősök, és ez nem maradhat jutalom 
nélkül. Ezért ad egy rézkulcsot. Elmeséli, hogy régen 
Khare-ban élt és ott börtönőr volt, míg összetűzésben 
nem került a Vörösszemüekkel. A kulcs jól jöhet abban 
az esetben, ha elfogják őket a városi őrök. Ezek után 
semmi többet nem mond. A Hősök kapnak fejenként 
egy SZERENCSE pontot, viszont a legfontosabb, hogy a 
kulcs nyitja az ajtót a Vörösszemüek börtönében (Khare 
Fejezet 18 pont) 
 
Két óra gyaloglás után, miután elhagyták a falut elérnek 
egy elágazáshoz. Lehet haladni a hegyek felé. (14-es 
pont). Vagy nyugat felé az erdőbe. (Ez a 15-ös pont.) 
 

14 – Lia-Ki; Az Óriások Területe 
 
„Az út a hegyekben kanyarog, míg egy óra múlva elértek egy 
kapuhoz.  Ez  egy  teljesen  normális  kapu  a  legtöbb  
szempontból, kivéve a méretét! Ez a kapu legalább 3 méter 
magas, vastag erős gerendákból építették. Nincsen más út, 
csak a kapun át. Az ajtó nyitva van, vajon milyen borzalmat 
rejt a kapun túli terület.” 
 
Ez a terület, az úgynevezett Lia-Ki, az Óriás Területe. 
Egy kis gyaloglás után a sziklás domboldalban két 
hatalmas barlang bejáratát lehet látni, egymástól 20 
méterre. 
 
A – Baloldali Barlang 
 
Ez a barlang üres, jelen pillanatban lakatlan. A padlót 
mindenféle törmelék fedi, mint egy hatalmas törött 
szék, egy nagylyukú háló, és egy óriás koponya. Aki 
felismeri, a lehetőséget az két őrlőfogat el tud távolítani 
a koponyából, ezek varázslói komponensek. 
 
B – Jobboldali Barlang 
 
Ez a barlang hasonló méretű mint a másik, azonban ez 
lakott!  Egy  Dombi  Óriás  él  itt,  akit  felébresztettek  a  
Hősök, és nem boldog. A Hősöknek harcolniuk kell. 
 
 

 
 
Ha a Hősök legyőzték az Óriást, akkor átkutathatják a 
barlangját. Találnak nála egy szütyőt, amiben 8AT van. 
És  a  sorokban  álló  asztalon  egy  hatalmas  cipót.  Túl  
nagy, és állottnak tűnik, hogy magukkal vigyék egybe. 
Mindenki kap belőle egy adag élelmiszert. (Következő 
nap el kell fogyasztani, mert megromlik) Az Óriás 2 
zápfogát is ki lehet venni, ha a Hősök szeretnék. 
 

 
  

Dombi Óriás 
ÜGYESSÉG 11 
ÉLETERŐ 15 
Fegyver Bunkósbot (x2 sebzés) 
Páncél Közepes 
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15– Alianna Háza 
 
„Követitek a kanyargós ösvényt, itt-ott göcsörtös fákat láttok, 
míg  el  nem  értek  egy  tisztásra,  ahol  a  főútból  egy  mellékág  
ágazik le. Egy kopott tábla áll a kereszteződésben. Egyenesen 
tovább Dhumpus, míg a kisebb ösvény felé nyugatra az van 
kiírva, hogy Alinna.” 
 
Ha a Hősök Dhumpus felé folytatják az útjukat, akkor a 
16 pontnál kell folyatni, ellenkező esetben használd ezt 
a részt. 
 
Körülbelül egy mérföld gyaloglás után a Hősök egy 
tisztásra érnek, aminek a közepén egy ház látható. A 
házikót körbe ölelik a fák, a falai élénk zöldek, amikre 
virágok vannak festve. Az ajtó körül bonyolult 
faragások láthatóak. Nem úgy tűnik, hogy valaki otthon 
lenne, kopogásra nem jön válasz. Az ablakok szorosan 
zárva vannak. 
 
Ha a Hősök benyitnak a házba, akkor azt fogják látni, 
hogy szépen berendezett a belső tér, egy ágy, asztal 
körülötte 4 szék. Egy szépen berendezett konyha. Mivel 
bementek a Hősök a házba, hirtelen segélykiáltást 
hallanak a sarokban lévő szekrényből. 
 
Ha a Hősök megkeresik a zaj forrását, akkor látni 
fognak egy nagy ketrecet, amibe egy csinos fiatal nőt 
zártak be. Könyörögni fog a Hősöknek a segítségért, és 
közben  elmondja,  hogy  két  napja  zárták  be  ide  őt  az  
Elvinek. Ha a Hősök kiengednék, akkor cserébe 
mágikus  komponenseket  ajánl  fel.  Ha  esetleg  nem  
engedik ki, és úgy állnak neki átkutatni a házat, akkor 
hangosan átkozódni kezd. ebben az esetben nemsok 
mindent találnak, csak egy erszényt, amiben 8 AT van, 
és egy agyagedényt, ami barna port tartalmaz. Az átok 
hatása a következő. 
 
Ha ki szeretnék engedni a nőt a ketrecből, azt 
megtehetik kulccsal, amit az elhagyatott faluban 
találtak. Ha ezzel nem rendelkeznek, akkor még 
használhatnak varázslatot, amivel feltörhetik a lakatot. 
A ketrec nagyon erős és ellenáll szinten minden fizika 
behatásnak. Ha a Hősök többször próbálják, akkor sem 
fog  engedni,  de  látszik  rajtuk  az  igyekezet,  akkor  a  nő 
arra kéri őket, ha Dhumpus-ba érnek, szóljanak a 
Főnöknek, hogy segítsen neki. Ha nem próbálkoznak 
lelkesen, akkor szintén átkozódni kezdi a csapatot, 
mikor elhagyják a házat. 
 

Alianna átka 
Az átok egy óra elteltével lesz aktív. A hatása, 
hogy  minden  olyan  dobást,  ami  2D6  dobják,  2  
ponttal  rontja  az  esélyt.  A  D6  dobások  esetén  1  
pont  a  büntetés.  Az  átkot  nem  tudják  a  Hősök  
eltávolítani, másképpen kell megoldaniuk. 

 
 
Ha a Hősöknek sikerül kiszabadítaniuk Aliannát, akkor 
ő megjutalmazza őket. Mindenki választhat egy 
mágikus tárgyat az alábbi listából: 
 

Ragnar Kardvívás Karszalagja: +1 Támadóérték 
ha karddal harcol, 1 hétig. 

Komponens doboz: orrdugó, ragasztó 
Gyógyital: - Visszaad 2D6 ÉLETERŐ pontot 
Energia  Kristály:  -  Fel  van  töltve  3MP-vel,  ez  

bármikor felhasználhatja egy varázsló. 
(nem lehet újratölteni) 

Ima gyöngyfüzér: A pap szabadon bármikor 
használhatja erejét, és nem kell levonnia – 
egyszer használható 

Altató: - Aki megissza az mély álomba merül. 
Átalussza az éjszakát, úgy hogy nem 
ébred fel. Reggelre 1D6+3 ÉLETERŐ 
pontot regenerállódik. 

 
Ha a Hősök bármikor megtámadnák, akkor 
parancsszavakat kiállt, és az asztal körüli négy szék 
átváltozik Fa Gólemmé! Ezután átkot szór, majd eltűnik 
a semmibe. 
 

 
 

 
 
  

Fa Gólem 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Bunkósbot 
Páncél Közepes 
Speciális: A tűz duplán sebzi. 
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16– Dhumpus 
 
„Az egyik fa törzsén egy durván felfestett jel hirdeti, hogy a 
falu ellőre található. A következő kanyar után, már lehet látni 
a házakat. Sárkunyhók, nádfedéllel szorosan egymás mellé 
építve a domboldalban. Számos falusi sétálgat fásult 
tekintettel a poros utcákon. Míg mások a kunyhójuk előtt 
ücsörögnek a padokon.” 
 
A falu nagyon kicsi, hogy vonzza a megfáradt utazót. 
Csak a Fogadó, és a Kereskedő ház az ahol 
megfordulnak idegenek. A falusiak óvatosak, 
barátságosak, de általában nem nagyon hajlandóak 
sokáig beszélni. 
 
 
Fogadó 
Ez egy sokkal nagyobb kunyhó, mint a többi ház a 
faluban. A fogadóban a mai napi menüje (Dombi farka-
pecsenye rizzsel) 3 AT-ba kerül egy adag. 6 üres ágy 
található  egy  közös  helyiségben,  ezek  ára  3AT  
fejenként. Az étel meleg, és tápláló, csak az ízét kell 
megszokni. A fekhely száraz, és meleg. A matrac 
szalmával van töltve, és igaz mások is laknak benne, de 
kellemes. Az étel, és az alvás, a megszokott mennyiségű 
ÉLETERŐ pontot állítja vissza. 
 
 
Kereskedő 
A kereskedő neve Keshav, ő egy őszülő férfi. Számára 
mindenki  gyanús.  Boltjában  a  legtöbb  termék  a  
kezeletlen bőr, és más helyben készült portéka. Bár van 
egy  pár  olyan  dolog  is  a  polcokon,  amik  felhívja  a  
Hősök figyelmét: 
 

Szépen megmunkált kard, de nehéz 6AT 
Egy szövet papi sapka 4AT 
Szárított Dombi farkas Hús (3 étkezés) 6AT 

 
Ha a Hősök nem vásárolnak semmit, akkor Keshav 
próbaképpen megkérdezi őket, hogy nem érdekli-e őket 
egy kis fizetős munka? Egy pöcegödröt kellene 
betemetni, és helyette egy újjat kiásni. 

Erre a lehető leghamarabb szüksége lenne (pl.: egy este 
alatt). Ad ételt, és fizetségként fejenként 3AT-t. Aki 
belemegy, az az egész esti ásás miatt veszít 3 ÉLETERŐ 
pontot. 
 
Amikor  a  Hősök  elhagyják  a  Dhumpus,  két  út  közül  
választhatnak a továbbhaladás érdekében. Az egyik út 
felfelé  vezet  a  dombokra,  (17  pont),  míg  a  másik  lefelé  
az erdőbe (18-as pont). 
 

17– A pestises falu 
 
„Az enyhe emelkedők egyre meredekebbé válnak, délutánra 
elértek egy kis falut. Kicsi, és rozoga épületekből áll. A 
falusiak félnek. Néhányuknak hiányzik valamelyik végtagja, 
egyesek alig tudnak járni. Mikor meglátják a közeledő 
csapatot, visszahúzódnak a kunyhóikba.” 
 
Nincsen se Fogadó, se Kocsma a faluban, és semmilyen 
más közösségi épület. Annak érdekében, hogy a faluból 
valakivel  is  beszélni  tudjanak  a  Hősök,  be  kell  
kopogtatniuk valamelyik ajtón. Függetlenül attól, hól 
próbálkoznak a Hősök mindig ugyanazt a nyöszörgő 
mondatot fogják kapni: „Ki az?” 
 
Az ajtó nyitva van, a Hősök mikor belépnek, egy gyéren 
megvilágított kis kunyhóba. A tűz a szoba közepén már 
majdnem elaludt, megvilágítja az alakokat, kik az egyik 
sarokban kuporognak. A gyermek az anya mellett 
marad, míg az apa beszél a Hősökkel. Függetlenül a 
kérdéstől, amit feltesznek neki, ő meg fogja kérdezni, 
hogy képesek-e meggyógyítani őket, mert az egész falut 
pestis sújtja.  
 
Minden  Hős,  aki  belép  a  faluba,  dobnia  kell  
SZERENCSE próbát. Ha nem sikerül, akkor elkapja a 
Vörös Pestis betegséget (54 oldal KJK szerepjáték 
alapkönyv) 
 
Természetesen, ha egy Hős pap, akkor használhatja a 
Betegség Gyógyítása, Isteni erőt, a falusiak 
meggyógyítására. Összesen 74-en laknak a faluban, 
sokkal több időre lenne szükség a segítségnyújtásra, 
mint amit a Királyok Koronája kaland megenged. 
Hacsak nem sikerül egyszerre valahogy meggyógyítani 
mindenkit, akkor a maradék beteg ember újrafertőzi a 
már gyógyultakat. 
A  legjobb  megoldás,  ha  a  Hősök  azon  nyomban  
elmenekülne a faluból, és a saját egészségükkel 
tőrödnek inkább. 
 
További kopogtatás a többi ajtón nem hoz már 
semmiféle eredményt. A falusiak elzárkóznak, és nem 
mondanak semmit. 
 
Az út ki a pestises faluból egyenesen Birritanti-ba vezet. 
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18– A Híd 
 
„Az kanyargós út enyhén lefelé halad miután elhagytátok a 
falut. Jobbra az út folytatódik lefelé a a dombok közé az erdőbe, 
míg balra egy szakadék felé vezet tovább. Ez felett egy 
kötélből, és deszkából ácsolt híd látható, és egy kunyhó. A 
szakadék felett úgy tűnik rövidebb az út.” 
 
Ha a Hősök az utat választják, akkor folytasd a (19 
pontnál). Amennyiben a híd felé mennek, a faházból 
egy púpos teremtmény lép elő. Megáll a híd előtt, és azt 
mondja: 
 

„Idegen, ha bárki át akar menni, 
Annak Vancass két kérdésére kell megfelelni!” 

 
Vancass,  a  híd  őre,  egy  varázslatos  kis  lény,  
rosszindulatú, és szórakoztató. Kérdéseket tesz fel 
azoknak, akik át akarnak menni a hídon. Nem 
bocsátkozik, vitába miért is teszi ezt. 
 
Ha a Hősök megállapodnak, hogy válaszolnak a 
kérdésekre, akkor kuncog egyet, és már mondja is 
kérdést: 
 

„Egy boszorka él 
Fogságban, az erdőben. 
Mi a neve, hogy hívják, 
Mondd meg nekem!” 

 
A válasz természetesen Alianna, de nem ad semmiféle 
lehetőséget, vagy utalást. Ha a Hősök rossz választ 
adnak, akkor Vancass határozottan kijelenti, hogy nem 
mehetnek  át  a  hídon.  Ha  azonban  tudják  a  helyes  
választ, már mondja is a következő kérdést: 
 

„Válaszod igaz és helyes! 
Most pedig felelj a második kérdésre: 
Három falun mentél eddig keresztül, 
Melyik volt az első, a második és a harmadik?” 

 
A helyes válasz Cantopani, Kristatanti és Dhumpus. Ez 
után Vancass eláll az útból. Ha viszont rossz a válasz 
ugyanaz történik, mint az előbb leírtak. 
 
Amikor  a  Hősök  rálépnek  a  hídra,  rímekben  egy  kis  
segítséget kiállt utánuk: 
 
„Óvakodj a barlangi démon búvóhelyének útvesztőjétől, 
Ahol még a Medúza tekinteténél is szörnyűségesebb csapdák 
Leselkednek a szerencsétlen utazókra,  
Akik nem a bal oldali átjárókat használják.” 
 
Kissé torz hangon érdemes a fenti sorokat felolvasni (A 
Monticor barlangjára utal) Javaslat, érdemes a 
Kalandmesternek, csak egyszer elmondani, és csakis 
egyszer, hogy a játékosok hallják, és saját maguk 
emlékezzenek ezekre a sorokra, akkor mikor szükséges 
lesz. Addig meg rágódjanak rajta, hogy mit is jelenthet! 

 
 
Ha a Hősök bármikor úgy döntenek, hogy 
megtámadják Vancass-t, akkor ő nem fog fizikailag 
harcolni, és meglepően gyorsnak mutatkozik, a saját 
védelme érdekében. Minden körben a speciális 
támadását fogja alkalmazni a Hősök ellen. Ha 
felhagynak a harccal a karakterek, akkor ő sem támad 
tovább. 
 

 
 
Speciális támadás: Vancass a kezével int a levegőben, és 
valamilyen misztikus módon az összes támadója 
elszenved 1 ÜGYESSÉG, és 2 ÉLETERŐ pont 
veszteséget.  Ezt  addig  ismétli,  míg  valaki  is  támadja  
Vancass-t, vagy meghal. Ha vereséget szenved, és 
átkutatják a kunyhóját, nem találnak mást, csak egy pár 
durva bútort, és nyers ételt. Hiába kutatnak, tovább 
mást nem lehet fellelni. 
 
Ha a Hősök menekülni akarnak Vancass elől, és azt a 
hídon teszik, akkor a hídőr felemeli kezét, int vele, és az 
összes  deszka  eltűnik.  Az  első Hős  aki  a  hídra  lép,  
annak  dobnia  kell  SZERENCSE  próbát,  különben  
lezuhan a szakadékba, ahol azonnal szörnyethal. 
Átugrani lehetetlen, csak mágikus úton lehet átkelni ha 
a Hősök ezt megengedhetik maguknak. 
 
A híd túloldalán az út Birritanti-ba vezet (20-as pont) 
  

Vancass 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 10 
Fegyver Nincs 
Páncél Könnyű 
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19– Troll az Erdőben 
 
„Az út kanyarog a dombok között lefelé, és felfelé, majd egy 
nagy  kanyar  után  beér  az  erdőbe.  Nagy  fák,  és  sűrű 
aljnövényzet minden fele. Az út egy ki tisztáshoz ér, aminek a 
közepén egy kerek kunyhó látható. Az ajtótól a tisztás széléig 
mindenfelé eldobált csontok hevernek a földön.” 
 
A  kunyhó ajtaja  pont  az  út  felé  néz,  amelyen  a  Hősök  
érkeznek. Ez a kis házikó az otthona két Trollnak, akik a 
felügyeletük alatt tartják a környéket. Az erre járó 
utazókra vadásznak, kirabolják őket, majd megeszik. A 
Trollok járőrözés között szünetet tartanak. Ha 
szerencséjük van a Hősöknek átmehetnek a tisztáson 
anélkül, hogy összefutnának velük. Dobniuk kell 
SZERENCSE  próbát,  bár  nem  tudhatják  meg,  hogy  
miért.  Ha  a  Hősök  nem akarnak  dobni,  vagy  nem volt  
szerencséjük, akkor két Troll jelenik meg az ajtóba, 
fegyverrel a kézben! Támadni fognak. 
 

 
 
A kunyhóban találhatnak egy erszényt, amiben 14AT 
van. Az egyik Troll nyakában lóg egy amulett. Bőrszíjra 
csavart fémdarab. Ez egy szerencse amulett, aki viseli 
az minden egyes SZERENCSE dobásából levonhat 1 
pontot. 
 
A kunyhón túl az út folytatódik Birritanti felé (20-as 
pont) 
 

 
 

20– Birritanti 
 
„A nap már a vége felé jár, mikor három domb találkozásánál 
megláttok egy nagyobbacska falut, ez Birritanti. A gyorsan 
nyugvó nap arra ösztönöz benneteket, hogy szaporázzátok a 
lépteteket, mert ismét ágyban alhattok, és meleg ételt ehettek.” 
 
A következő rész is olvassa fel a Kalandmester, ha 
szeretné  Jann-t  a  Minimót  a  csapat  mellé  adni  (lásd  
alább) 
 
„Ahogy az alacsony fák ágait féretoljátok az úton, magas 
hangú csivitelést, és szárnysuhogást hallotok. Egy kis 
szárnyas humanoid jelenik meg a bőre zöld, a szárnyain 
átlátni olyan vékonyak, nem nagyobb, mint egy hüvelyk. Leül 
az egyikőtök vállára, és beszélni kezd.” 
 
 
Megjegyzés: Jann a Minimó 
Jann a tündérszerű lény úgynevezett Minimó, 
eredendően mágikus teremtmény, amik furcsa hatással 
vannak a körülöttük lévő világra. Jann nagyon 
barátságos, és teljesen ártalmatlan, de igen irritáló tud 
lenni a Hősök számára, ha a Kalandmester használja. A 
jelenlétében senki nem képes semmiféle varázslatot 
használni. Jann szeretne a Hősökkel tartani, és igen 
nehéz tőle megszabadulni, (ÜGYESSÉG 7 Kitérés 8) 
vagy  szinte  lehetetlen  a  szokásos  módon.  Ha  Jann  a  
Hősökkel  tart,  az  igen  megnehezíti  a  Varázslók,  és  
Boszorkányok életét. A Kalandmesternek nagyon meg 
kell gondolnia, mielőtt használja, főleg akkor, ha több 
varázshasználó van a csapatban. 
 
Amikor  a  Hősök  beérnek,  a  faluba  látják,  hogy teljes  a  
káosz. Mindenfelől zajok, és mulatozás hangjai 
hallhatóak. Ez a nap a Fiatalok Fesztiválja. Egy napig a 
fiatalok veszik át a felnőttek helyét. Szabadon járnak 
kelnek a faluban, sört isznak, verekednek. A fiatalok 
helyét  viszont  az  idősek  töltik  be.  Ha  a  Hősök  nem  
avatkoznak be sehol, őket sem fogják zavarni! 
Kereskedő nincsen Birritanti-ban, viszont egy nagy 
jelzőtábla látható „Kristály Vízesés” felirattal. A falu 
meglehetősen jól épített házakból áll, a Shamutanti 
Dombságon  lévők  közül.  Úgy  tűnik,  itt  virágzik  a  
gazdaság. 
 
Ha a Hősök esetleg közbelépnek egy csíny alkalmával, 
akkor a falusiak egy emberként lépnek fel ellenük. 
Dühösen rendre utasítják őket, és megkérik a Hősöket, 
hogy ne avatkozzanak többet bele semmibe. 
 

 
 
Fogadó 
A fogadó egy nagy épület, egy igen nagy belső térrel, és 
kényelmes ágyakkal. 
  

Troll Őr 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Lándzsa 
Páncél Közepes 
Speciális Nincs 



Királyik Koronája Kalandmodul 27 

 
Annak ellenére, hogy a fesztivál van a faluban a fogadó 
szívesen  látja  vendégeit.  A  napi  menü  sült  ökör,  friss  
kenyérrel, ez 4AT-ba kerül. Egy ágy egy éjszakára 5AT. 
Az éjszaka eleje igen zajos lesz köszönhetően a 
mulatozásnak, de az este második fele már békésen 
telik el. 
 
Kristály Vízesés 
A faluban egy nagy vízesés található a határban. Nevét 
arról kapta, hogy kristályos cseppkövekről ömlik le a 
víz egy medencébe. Itt található egy kunyhó, ahol egy 
őr  lakik.  Ő adja  el  a  jegyeket,  amivel  fürödni  lehet  a  
vízben. Ez 3AT-ba kerül. A jegy mellé mindenki kap 
egy durva törölközőt is. 
Minden olyan Hős aki megfürdik a vízben, érezni fogja, 
hogy megnyugszik, és teljes egészében felfrissül. 
Visszaállítja az ÜGYESSÉG, ÉLETERŐ, és SZERENCSE 
pontokat a kezdeti értékre. Ezen felül a víz meggyógyít 
mindféle  betegséget  is.  A  pestis  is,  ha  a  Hősök  azt  
elkapták a pestises faluban. 
Ha a Hősök valamiképpen tájékoztatják a pestises falu 
lakóit (17-es pont) a vízesés helyéről, akkor kapnak 
extra tapasztalati pontokat, és +2 SZERENCSE pontot. 
 
Glandragor Kocsmája 
A kocsma, mint az összes többi faluban, itt  is  egy jóval 
nagyobb épület, a többihez képest ez viszonylag 
tisztább.  A  kocsma  tele  van  részeg  gyerekkel,  és  
pityókás utazókkal. A tulajdonos áll a pultban, egy ősz 
hajó férfi, ős szolgál fel. Egy korsó sör 2AT-ba kerül, és 
visszaállít 1 ÉLETERŐ pontot. De csak az első korsó sör, 
a többi már nem. Glandragor fejszéjét Cantopani-ba 
lehetett megvenni a kereskedőtől. Ha a Hősök elhozzák 
neki a fejszét, akkor igen boldog lesz, igyen ehetnek, és 
ihatnak, ezen kívül elárul egy titkos utat a kristály 
vízeséshez, ahol nem kell fizetni. Ezen kívül még 
megemlíti, hogy ha a Hősöknek segítségre lenne 
szükségük Kharé-ban, akkor nyugodtan keressék fel 
régi barátját Vik-et. Állítólag a kikötőben a Rabszolga 
Gálya fedélzeten lehet megtalálni, de ebben Glandragor 
nem biztos. 
 
 
 

Két  út  vezet  ki  Birritanti-ból.  Az  egyik  felfelé  vezet  
keletnek  (21-es  pont),  a  másik  lefelé  nyugatra.  (22-es  
pont) 
 

21– Fekete Lótusz Mező 
 
„Az út kanyargós, keletre halad, majd északra. A fák ritkulni 
kezdenek, és nemsokára az út egy tisztáshoz ér, ami telis tele 
van fekete virággal. Az ösvény a virágok közt vezet tovább.” 
 
Ha a Hősök át akarnak kelni a mezőn, akkor mindenki 
szenvedni kezd, nagyon álmossá válnak, a Fekete 
Lótusz virágának édes illata miatt. 2 percenként minden 
Hősnek dobni a kell SZERENCSE próbát. Bárki aki nem 
dobja meg a próbát azonnal elalszik. Addig nem fog a 
Hős felébredni, míg a tisztáson tartózkodik. Második 
SZERENCSE próba nem szükséges,  ha a Hősök ezen a 
ponton azonnal menekülőre nem fogják a dolgot. 
 

 
 

22– A Lesben állók 
 
„Az út amin haladtok fel majd levezet a dombokról, több órán 
keresztül bandukoltok a sűrű erdőben. Egyre kevesebb 
madárhangot hallotok, a csend mind inkább zavaró lesz. 
Egyre gyanúsabb, hogy nem láttok állatnyomokat a földön.” 
 
Minden Hősnek ezen a ponton Észlelés Képzettség 
próbát kell tennie, a célszám 16. Egy Orvgyilkos név 
szerint Flanker és négy csatlósa rejtőzik a bokrok 
között, az út mindkét oldalán. Óvatlan utazókra várva, 
akiket megtámadhatnak. Ha észrevették őket, akkor 
azonnal támadásba lendülnek, különben a Hősök 
belesétálnak a csapdájukba. 
 
Ha a Hősökre támadnak, akkor a Meglepetés szabályait 
kell alkalmazni, amit az alap szabálykönyv 64. oldalán 
lehet megtalálni. 
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A Hősök dönthetnek úgy, hogy megkímélik Flanker 
életét, a harc folyamán bármikor, mikor nyerésre állnak. 
Nagyon hálás lesz, és azt mondja, hogy ha bármikor 
Kharé-ban járnak, segít a Hősöknek, annak fejében, 
hogy megkímélték az életét. 
Megjegyzés: Flanker megtalálható majd az Vásárban, 
vagy a Megfáradt Vándorban (Lásd részletesen Kharé 
résznél, a további információkat) 
 

23– A Boszorkány Háza 
 
„Az út keresztülvezet egy erdőn, ami egy meredek 
domboldalon áll. Egyszer csak az ösvény mellett feltűnik egy 
nádfedeles kis kunyhó. Egy öregasszony ücsörög a lépcsőn. 
Mosolyog, ahogy közeledtek, és int nektek.” 
 
Az idős asszony (ő egy boszorkány) meghívja a 
Hősöket  a  kunyhójába.  Igen  magányos  idekint  a  
vadonban, örül a társaságnak. Úgy mutatkozik be, hogy 
Ghaza  Moon.  Ha  a  Hősökkel  együtt  van  még  Jann  a  
Minimó akkor az asszony gyanakvóan méregeti, és 
elárulja, hogy utálja őket. Kihoz egy tálcán több csésze 
teát, ezeket elhelyezi a Hősök előtt, majd egyet 
magának is rak, majd kimegy ismét a konyhába, hogy 
hozzon egy kis kenyeret. Az a Hős aki a saját teáját 
issza meg felfrissül (kap 1 ÉLETERŐ, és 1 SZERENCSE 
pontot) aki viszont Ghaza csészéjéből iszik, az meg fog 
bénulni. 
 
Ha senki nem bénult le mikor Ghaza visszatér, felveszi 
a  csészéjét,  és  kimegy  ismét  a  konyhába.  Ha  valaki  
(esetleg mindenki) megbénult, megjegyzést fog tenni a 
Hősökének a bizalom hiánya miatt. Majd két mágikus 
tárgyat, vagy komponenst fog kérni, a bénítás 
feloldásár. Ha esetleg minden Hős lebénult, akkor 
elveszi a mágikus tárgyakat, majd az egész csapatot 
mágikus úton elküldi az erdő mélyébe (akkor is ha Jann 
velük van) tulajdon képen Torrepani határába érkeznek 
meg. 
 
Ha a Hősök a saját teájukat itták, akkor vissza fog jönni, 
majd leül, és az útjukról kezd kérdezősködni. 
Kérdezősködik, az felöl, hogy nem találkoztak-e 
öregemberrel, vagy nem találtak-e meg Varázslatok 
Könyvének az oldalát. 

 
 
Ha beszélnek a Cantopani öregről, akivel egy fán 
találkoztak, nagyon izgatottá fog válni. Elmeséli, hogy 
az az öregember egy tolvaj, aki ellopta a mágikus 
könyvének az egyik lapját, majd elmenekült. Ghaza egy 
öregítő varázslatot  bocsátott  rá,  de  még  így  is  kereket  
oldott. A megkerült oldal segítségével Ghaza képes lesz 
az idegesítő kártevőket eltávolítani. Többek közt a 
csapat megszabadulhat Jann-tól a Minimótól, ha 
szeretnék. 
 
Ha a Hősök megtámadnák, akkor azonnal eltűnik, és 
addig  nem  is  fog  megjelenni,  míg  a  csapat  a  házánál  
tartózkodik. A Varázslatok Könyvét is magával viszi. 
 

 
  

Flanker az Orvgyilkos 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Kard 
Páncél Bőrpáncél 
Speciális Nincs 

Bandita 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Fejsze, és Íj 
Páncél Bőrpáncél 
Speciális Nincs 
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24– Torrepani Falva 
 
„Az út igen kiszélesedik, egyenesen ereszkedik le a domb 
oldalán. Késő délutánra jár már az idő. A dombok 
messzeségében már feltűnik Kharé falai. De előbb még át kell 
mennetek egy kis falun. Nádfedeles kunyhók között igen 
ronda falusiak folyamatosan bámulnak benneteket.” 
 
A falu lakói a Svinnek, félig orkok, félig emberek. Igen 
lehangolt a légkőr, a kétségbeesés, és a szomorúság járja 
át az egész falut. A falusiak először vonakodnak 
beszélni a problémáikról, de előbb utóbb kiderül, hogy 
a falu elöljárójának lányát elrabolták a martalócok, és 
áldozatul akarják bemutatni a barlangi démonnak. 
Továbbá egy ősi hiedelem azt mondja, hogy a falun 
iszonyú veszedelem fog végigsöpörni, ha a falu 
elöljárójának a családja kihal – márpedig az elrabolt 
lány az elöljáró egyetlen sarja! 
 

 
Ha a Hősök önként ajánlkoznak, hogy segítenek, akkor 
az elöljáró elé vezetik őket. Kapnak ételt, és mindenki 
kap 1 SZERENCSE pontot, ez után találkozhatnak majd 
a vezetővel. Ő kifejezi óriási háláját, azért a segítségért, 
amit a Hősök ajánlottak fel a falunak, és neki. Ez után 
az egész falu elkíséri őket a közeli dombokra. (25-ös 
pont) 
 
Ha a Hősök nem ajánlkoznak önként, hogy segítsenek a 
falusiakon, akkor valamilyen mód ösztökélni kell őket. 
Például a falu a teljes kétségbeesés szélén áll, vagy 
valamilyen csali jutalom. Ha semmi sem hat, akkor a 
falusiak rohanják le őket a szobájukban az éjszaka 
közepén. elfognak mindenkit, majd a dombokra 
hurcolják őket a barlanghoz. Nyilvánvaló, hogy sokkal 
nemesebb cselekedet, ha a Hősök saját maguk vallják a 
küldetést. 
 
Fogadó 
A  fogadó  nagy  és  jól  megépített  épület,  teljesen  
megfelel, az Analandi szabványoknak. A fogadóban a 
napi menü 3AT Dombikígyó pörkölt zöldséges raguval. 
Egy ágy, egy éjszakára 5AT-ba kerül. Ha a Hősök 
elfogadják a küldetést, és megmentik a lányt, akkor egy 

éjszakát, és egy étkezést ingyen kapnak, ha visszatérnek 
a faluba pihenni. 
 

 
 

25– Áldozati Barlang 
 
„Az út felfele a dombra vezet, és a végén elérkezik egy 
nagy  sziklához,  amin  egy  lyuk  tátong.  a  földben.  A  
Sivinnek egy kosarat vesznek elő, kötnek rá egy kötelet, 
és óvatosan leengednek benneteket a sötét nyílásban. 
Végül egy égő fáklyát dobnak utánatok. Vesztek egy 
mély levegőt, és körülnéztek…” 
 
A – Ez a barlang egy félkör alakú helyiség. Egy út vezet 
ki keleti irányba. A Sivinnek felhúzzák a kosarat, amin 
a Hősöket leengedték. Visszamászni nagyon nehéz 
lenne, vagy szinte lehetetlen. 
 
B – Az elágazás után úgy 30-40 méter gyaloglás után, 
félúton a Hősök dübörgő hangokat fognak hallani, ami 
egyre erősödik. Ez annak köszönhető, hogy egy 
hatalmas szikla gurul feléjük a folyóson teljes 
egészében. 
 
Minden olyan Hős, aki rögtön azt mondja, hogy elkezd 
visszafelé futni, menekülve a szikla útjából, dobniuk 
kell SZERENCSE próbát (esetleg a megfelelő 
Képzettségpróbát, mint Kitérés). Minden olyan Hős, aki 
sikeresen eléri az oldalsó folyosót biztonságban lesz. 
Minden  olyan  Hős,  aki  habozik  a  válasszal,  vagy  más  
módon késlekedik, a szikla összezúzza. 
Az egyetlen módja a hatalmas kőgolyó megállításának a 
mágia. Az egyik varázslat az FAL, a másik pedig a Fal 
(4) 
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Bármelyik Hős, aki a Kőgolyó útjában áll, sérülni fog 
2D6 ÉLETERŐ pontot. Ha a szikla eléri a folyosó végét, 
akkor lassan elindul visszafelé a kiindulási pontjára. 
 
C  –  A  folyosó  kiszélesedik,  és  kb  20  méter  után  egy  
csapdában végződik. A Hősök egy csapóajtón járnak, 
egy gödör van a lábuk alatt. Dobniuk kell SZERENCSE 
próbát, különben belezuhannak. 
 
Az a Hős, aki belezuhant, veszíteni fog 2 ÉLETERŐ 
pontot,  és  azonnal  rájön,  hogy  ez  a  hely  telis  tele  van  
kígyókkal. Míg a menekülést keresik, minden harci 
körben dobniuk kell az alábbi táblázatból, hogy mi 
történik velük a veremben. 
 

1 Semmi 
2 Semmi 
3 1 ÉLETERŐ pont veszteség 
4 2 ÉLETERŐ pont veszteség 
5 1 ÜGYESSÉG pont veszteség 
6 3 ÉLETERŐ pont veszteség 

 
 
A  gödör  önmagában  csak  4  méter  mély,  és  4  méter  
széles, bár igen nehéz megmászni az oldalát (-2 
büntetés). 
 
A folyosó a következő kanyar után zsákutcában 
végződik. 
 
D  –  Egy  rövid  folyosó  végén  egy  ajtó  található.  Ha  az  
ajtót kinyitják, akkor egy kőfal emelkedik ki a folyosó 
talajából, elzárva a menekülési útvonalat. A szoba 
3méteres kocka, meglehetősen jellegtelen. Amikor a fal 
felemelkedik, víz kezd befolyni a helyiségbe, és elkezdi 
feltölteni azt. Láthatatlan szellőzőkön áramlik ki a 
levegő.  A  víz  10  kör  alatt  éri  el  a  plafont,  a  6.  körben  
már úszniuk kell a Hősöknek. 
 
A fal maga áthatolhatatlan, normál fizikai 
támadásokkal, bár a Kalandmester engedélyezheti, ha 
különösen jó a terv. Hasonlóképpen nem lehet 
megemelni normál mód, mert túl nehéz a Hősök 
számára. 
 
A varázslatok, mint a Zúzás, a Kopoltyú Varázs, a Fal, 
vagy az ERŐ mind lehetővé teszi a Hősök menekülését 
(vagy legalábbis a varázslóét). 
 
Miután a Hősök megmenekültek, vagy 5 percig kibírták 
a vízben, az elkezd a láthatatlan szellőzőkön keresztül 
elfolyni. 
 
E – Az út néhány sarkon keresztül kanyarog, mielőtt  a 
Hősök megtalálják, a Svinn lányt, aki a fal mellett 
kuporog. Mikor meglelik, az alagút beomlik utánuk. 
 

 

Aki még mindig a bejáratnál áll, az sérül 1D6 ÉLETERŐ 
pontot, és csapdába esik a kőtörmelék alatt. 
 
Ahogy továbbhaladnak a barlangban a lánnyal, egy 
nagy nyílást vesznek észre, ahonnan napfény szűrődik 
be.  Viszont  a  fény  közepében  egy  Manticore  áll.  Ez  a  
vadállat hatalmas szárnyas lény. Oroszlán teste van 
skorpió farka, és öregember arca. A Manticore nagyon 
veszélyes, és agresszív. 
 
 

 
 
Ha a Hősök legyőzik a Manticoret, akkor elhagyhatják a 
barlangot, és visszatérhetnek Torrepani-ba. 
 

 
  

Manticore 
ÜGYESSÉG 12 
ÉLETERŐ 18 
Fegyver Nagy Karmolás 
Páncél Közepes 
Speciális Mérges Farok: A Manticore 
használhatja a farkát támadáskor. Minden 
körben dobni kell 1D6. Ha az érték 5-6, akkor 
az áldozat 4 ÉLETERŐ pontot veszít a méreg 
miatt. SZERENCSE próbával felezhető a 
sebzés értéke 2 pontra. 
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26– Irány Kharé 
 
„Mikor visszatértek Torrepani-ba az egész falu titeket 
ünnepel! Kaptok ételt, italt, és a legjobb ágyakat éjszakára. 
Másnap reggel a falu lakói mind elkísérnek benneteket a 
falucska határáig.” 
 
A Hősöknek minden tulajdonságát ÜGYESSÉG, 
SZERENCSE, és ÉLETERŐ visszaállítja a helyi sámán a 
kezdeti értékekre. Ezen kívül eltávolít minden 
betegséget.  Ha  esetleg  a  csapat  nem  szabadult  volna  
meg Jann-tól, akkor most azt is megteszi a sámán. 
 

 
 
A falu elöljárója a Hősöknek egy erszényt ad át, ami 
20AT tartalmaz, ezen kívül megáldja őket. Mindenkinek 
1 ponttal nő a kezdeti SZERENCSE értéke. Miután 
végzett megmutatja a legrövidebb utat Kharé felé. 
 
Javasoljuk, hogy minden Hős 150 TP kapjon. Ha ebben 
a részben voltak kiemelkedően jó ötletek, hősies 
cselekedetek, nagy erőfeszítések, vagy egyéb egyéb más 
különleges teljesítmény, akkor maximum 175 TP pontot 
lehet adni fejenként. 
 

 
 

Egyéb megjegyzések a Shamutanti Dombokról 
 
Ha a Hősöknek elfogy a pénze, vagy nem engedhetik 
meg maguknak, hogy egy fogadóban töltsék az 
éjszakát. Vagy nem érik el időben a legközelebbi 
települést, és kénytelenek kint a Dombokon tölteni az 
estét. Minden ilyen alkalomkor előfordulhat, hogy 
megtámadják őket az éjszakai lények. A 
Kalandmesternek dobnia kell az alábbi táblázatból, 
hogy megállapítsa ki az éjszakai látogató. Ha a Hősök 
tábortüzet raktak, akkor a dobott számhoz hozzá kell 
adni egyet. Ha viszont nem raknak tábortüzet, akkor 
éjszaka nem fognak semmit sem látni! 
 
Dobás Lény Ü/É Fegyver Páncél 
1 Semmi 
3 1-6 Óriás Denevér 5/5 Kicsi Nincs 
4 1-3 Farkas 7/6 Kicsi Könnyű 
5 Borzmedve# 7/5 Közepes Könnyű 
6 Vérfarkas 8/9 Kicsi* Nincs 
 
# a Hősöknek le kell vonni 1-3 pontot minden dobásból, 
míg a Borzmedvével harcolnak, a förtelmes szaga miatt. 
*  A  Vérefarkas  kap  +1  bónusz  pontot,  minden  sebzés  
dobáshoz 
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2 FEJEZET - KHARÉ 
 
Hősök Kharé-ba, a csapdák kikötővárosába. 
Ez az egyetlen út, ami összeköti a Shamutanti 
Dombokat Baklanddal. Csakis itt lehet átkelni 

a Jabaji folyón. A város maga rengeteg veszélyt rejt, a fő 
probléma az viszont, hogy az északi kaput nagyon 
ritkán nyitják ki. Azt is csakis kizárólag egy 4 soros 
varázsigével lehet megtenni. Ezt a négy sort kell 
megszerezni a küldetés folytatásához. 
 
A várost magát magas fal veszi körbe, ami körül 
állandóan járőröznek az őrök. A központi fal mögött 
közvetlenül nem a város található, hanem kisebb elszórt 
települések (külváros). Előre haladva viszont sűrűsödik 
a népesség, és az épületek is. A legtöbb külső peremen 
lévő épület sárkunyhó, míg a központi városrészekbe 
emeletes nádfedeles faházak állnak, sok díszítéssel a 
homlokzaton. 
 
A folyó maga nagyon veszélyes. Hajóval, főleg úszva 
átkelni, majdnem hogy csak lehetetlen. A Hősöket el 
kell riasztani az átkeléstől, főleg a város környékén. 
 
A városban lakók, és az őrség nagyon gyanakvóak, és 
barátságtalanok lesznek a Hősökkel szemben, hacsak 
nem vesztegetik meg őket, vagy segítenek nekik 
valamilyen különleges helyzetben. A városi őrök a 
belépés után nem nagyon mutatnak nagy érdeklődést a 
Hősök iránt. A legtöbb bűncselekményt a helyiek 
intézik el saját maguk között. Egy rablást a nyílt utcán, 
vagy más súlyos bűnesetet majd a csőcselék megold. 
 
Bizonyos esetekben a Hősök betérnek valamelyik 
épületbe, a városba, de dönthetnek úgy is szabadon, 
hogy benyitnak valahová. A Kalandmester szabadon 
dönthet mit is  találnak az épületben, de használhatja is 
az alábbi táblázatot. Az viszont fontos, hogy bármi is 
legyen a dobás eredménye, ne legyenek hasonlóak, 
egysíkúak a berendezések. 
 
2 Szörny Barlangja – Kalandmester Dönt 
3 Elhagyatott Ház 
4-5 Szakember műhelye, és háza – 1D6 lakó 
6-8 Lakóház – 1D6+2 lakó 
9-10 Bolt, vagy Kereskedő – 1D6+1 lakó 
11 Zsiványtanya – 1D6 tolvaj (ÜGYESSÉG 6 

ÉLETERŐ 6 Buzogány & Bőrpáncél) 
12 Csapda a házban – Kalandmester Dönt 
 
A fenti listát nyilvánvalóan akkor érdemes használni, 
ha a Hősök először járnak egy adott területen. Ha a 
Hősök visszatérnek már egy ismert területre, akkor a 
Kalandmesternek kell döntenie belátása szerint. Ha a 
Hősök megtámadtak egy helyit, akkor bizonyosan 
ellenséges fogadtatásban részesülnek. 
 

 

1 – A Shamutanti  Kapu 
 
„Újult erővel indultok meg Kharé felé a csapdák kikötőjéhez, 
mikor feltűnik az út végén. Ez a város áll köztetek, és a 
küldetésetek között. Az egyetlen híd, ami átvezet a Jabaji 
folyón, az itt található. Csak remélni tudjátok, hogy élve 
átjuttok rajta. Lassan eléritek a Shamutanti kaput.” 
 
Kharé egy törvénytelen város telis tele kalózokkal, 
rablókkal, gyilkosokkal, egész Kakhabad söpredékével, 
és szörnyű lényekkel. Az évek során a lakosság 
megtanulta miképpen védje meg magát. Csapdákat, és 
egyéb halálos trükköket vetnek be a hivatlan látogatók 
ellen. Innen is kapta a város a nevét. 
 
Ez a kapu az egyetlen, ahonnan a Shamutanti Dombok 
felül be lehet lépni a városba. A kaput hatalmas zömök 
tornyok védik. A kapu nyitva áll, és mindig egy csapat 
ronda páncélozott őr strázsál kívül belül. Minden Hőse 
jusson legalább 2 őr, de ha lehetséges, akkor több. 
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Ahogyan a Hősök közelednek, felkeltik az őrök 
érdeklődését. 
 
Az őrök első kérdése,  hogy miért szeretnének a Hősök 
belépni a városba, és hogy honnan érkeznek, stb. Ha a 
Hősök olyan ostobák, hogy igazi küldetésüket adják 
elő, az őrök érdektelenül fogadják a válszat. Ez után azt 
mondják, hogy az őrházba kelen bemenni egy kicsit (ez 
már a kapun belül található) ott pedig a kapitány 
ellenőrzi majd őket. Mikor a Hősök belépnek a szobába, 
már sejthetik, hogy sokkal hosszadalmasabb lesz a 
várakozás, mint azt sejtették. Ide belökődik őket. 
 
Megjegyzés: Fontos, hogy a Hősök mindenképpen be 
legyenek zárva a cellába. Ez a cselekménysorozat fő 
része. Ha harcba bocsátkoznak az őrökkel, azok nem 
fogják őket megölni. Ha veszítenek, akkor meglepetés 
szerűen előlép egy még nagyobb alakulat, ők elfogják a 
Hősöket, de nem fegyverzik le őket. Az ajtó és a fal igen 
vastag, és félelmetes. Az egyetlen ablak nagyon 
magasan van, és nagyon kicsi. 
 
A cella körülbelül 5 méter hosszú, piszkos a kőpadló, és 
az egyetlen bútordarab egy kőpad. A padon egy 
öregember ül, öltözéke piszkos, az egyik keze helyén 
üresen csüng a kabátúja. Nagyon barátságos, és 
megkérdezi a hősöket, hogy miért is jöttek Kharéba. 
Elmeséli, hogy az északi kaput ami Baklandra nyílik, 
évente kétszer nyitják ki. Néhány napja nyitották meg 
újra! Ez az egyetlen út, és csak az tudja kinyitni, aki 
ismeri a kapunyitó varázsigét. A varázslat sorait négy 
vezető polgár ismeri, külön-külön, csak egy sort. Így 
egymás nélkül nem képesek megnyitni a kaput, csakis 
közösen és kizárólag vészhelyzet esetén. 
 

 
 
Mivel a Hősök nyilvánvalóan nem várhatnak fél évet, ki 
kell nyomozniuk, ki az a négy nemes polgár, aki tudja a 
varázsige egy-egy sorát, hogy ki tudják nyitni a kaput. 
Az  öreg  (aki  egy  Ogre  miatt  vesztette  el  a  karját  a  
Schanker Bányákban) nem ismer senkit, hogy kik is 
lehetnek ezek a nemes emberek, de úgy rémlik neki, 
hogy az egyik tudós. Nem sokkal ez után a városi őrök 
visszatérnek, hogy elengedjék a Hősöket, azzal a 
feltétellel, hogy megfizetik a „kapu adót” ami fejenként 
2 AT. Ezek után szabadon kimehetnek Kharéba. 
Az őrház mögött a kapu után egy kikövezett tér 
található, innen három út vezet tovább. A fal melletti 
terület itt még igen nyílt. Bozótok, mezők, szétszórt 
kisebb házak együttese. Ezek között pedig főképpen 
szemét található. Ahogyan közelednek a folyóhoz annál 
inkább városi alakot ölt a település. 
 
 

 

2 – A Fekete Elfek 
 
„Az út olyan területen halad át, ahol nagyok a bozótok, 
szétszórtan kunyhók láthatóak. Legtöbb ilyen kalyiba a főúttól 
távolabb található, egy nagyobb kunyhó viszont közel áll, az 
ajtaja tárva nyitva áll.  Fura édes illat száll ki, ezen kívül 
furcsa mormogás hallható.” 
 
A Hősöknek nem muszáj ide bemenniük, de ha mégis 
belépnek  a  kunyhóba,  egy  nagy  szobába  fognak  érni.  
Bútorok, drapéria, és párnák mindenfele, ezen kívül 
nagy rendetlenség. A párnákon három tetovált fekete 
elf üldögél, üres tekintettel szívják a szoba közepén lévő 
vízipipát. Szúrós erős dohányszag jön a pipából. 
Semmiféle értelmes beszélgetést nem tudnak a Hősök 
kezdeményezni, de az elfek gesztusaiból kivehető, hogy 
szeretnék, ha csatlakoznának. 
 
 

 
Az a Hős aki szív a dohányból, dobnia kell 1D6-ot, 
hogy  megtudja  milyen  hatással  volt  rá  a  dohány.  Az  
alábbi táblázatot használd: 
  

Városi Őr 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 
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1 A  füst,  nyugtató,  kellemes  érzést  ad  –  
visszaállíthat 2 ÉLETEREŐ pontot. 

2 Önbizalmat ad – következő harcban kap +1 
ÜGYESSÉG pontot. 

3 Elálmosodik – alszik 20 percet (nem lehet 
felkelteni). 

4 Ésszerűtlen cselekedet – Minden Fekete 
Elfnek ad 1AT-t. 

5 Paranoia!  –  Veszít  1  ÉLETERŐ pontot,  és  1  
ÜGYESSÉG pontot a következő harcban. 

6 Erőszakossá válik – Megtámadja a fekete 
elfeket. 

 
Ha a Hősök megtámadják az elfeket, vagy a fenti 
táblázatból az Erőszakosságot dobták, akkor ők a 
következő tulajdonságokkal bírnak. 
 

 
 
Külön megjegyzés: Bárki, aki szívott a dohányból, a 
harc  alatt  dobnia  kell  D6-ot,  mikor  megsebesíti  a  
másikat.  Ha  egyest  dob,  akkor  nem  vitt  be  sérülést  az  
ellenfelének, mert mozdulatai koordinálatlanok. Ha 
bárki a Hősök közül, kivéve azt aki erőszakos (a fenti 
táblázatból hatost dobott) feladhatja a küzdelemt. 
Ebben  az  esetben  az  elfek  mintha  mise  történt  volna  
abbahagyják a csatát, és visszatérnek a helyükre, hogy 
ismét mélyeket szívjanak a pipából. 
 
A kunyhóban semmiféle értékes dolog nincsen. 
 
Ha  a  Hősök  úgy  döntenek,  hogy  a  többi  kunyhót  is  
megnézik, akkor azokat zárva találják, és tudnak 
semmiféle képen bejutni. 
 

3 – Halastó 
 
„Az út folytatódik a bozótosban, és egy halom 
azonosíthatatlan szemétkupac mellett halad el, majd egy 
kunyhó előtt. Az út egyik oldalán észrevesztek egy sziklás 
medencét, és valami megcsillan a vízben, egy kis ezüst hal, és 
egy aranytallér…” 
 

A kis medence valójában 
otthona  ennek  a  kis  ezüst  
halnak. Van neki egy 
aranytallérja, amit valaki 
bedobott  neki.  Ha  a  Hősök  
közelebb hajolnak, hallhatják, 
ahogy a kis halacska beszél, 
bár a hangja igen gyenge. Ha 
nagyon közel hajolnak, akkor 
lespricceli őket vízzel, és úgy 
tűnik, mintha nevetne. 
 
 

Ha a Hősök szeretnék az aranyat kivenni a tóból, akkor 
SZERENCSE próbát kell tenniük. Ha sikertelen, akkor a 
kis  hal  megharapja,  és  veszít  1  ÉLETERŐ pontot,  és  
nem sikerült megszerezni a pénzt. Sikeres próba esetén 
viszont sikeresen elvette az érmét a Hős. 
 

4 – Ork Gyerekek 
 
„Az út egy nyomornegyeden halad át, különböző kunyhók, és 
házak váltogatják egymást. Úgy tűnik közeledtek a város 
belseje felé. Pont szembe jön az utcán egy gyerekcsoport. 10 
félork gyerek, mikor meglátnak benneteket körétek sereglenek 
kezüket alamizsnára várva nyújtják. Rámenősek, és nagyon 
hangosak.” 
 

A  kis  csoport  megáll,  
és csak bámulja a 
Hősöket, majd 
megindulnak, és azt 
kiabálják, hogy 
„aranyat”. Ha a 
Hősök nem törődnek 
velük, akkor a 

gyerekek 
megpróbálnak 

elcsenni valamit. 
Minden Hősnek 
dobnia kell 
SZERENCSE próbát, 
hogy elveszít-e 

valamit. 
(Kalandmestert dönt, 
hogy mit visznek el, 
általában kis 
dolgokat, aranyat, 
élelmet, kis tárgyat) 
 
Ha a Hősök folytatják, 
az útjukat a félork 

gyerekek gyűrűjében, akkor a nyomornegyedben nagy 
feltünést fognak kelteni. Felfigyelhet rájuk több rabló, és 
nemkívánatos elem is. 
 
Ha a Hősök dobnak nekik egy aranytallért, akkor a 
gyerekek között kialakul egy kis verekedés, hogy kié is 
legyen a kincs. Mikor az egyik elrakja, a többiek csak 
bambán bámulnak. Ha kérdeznek valamit tőlük, akkor 
ők  azt  fogják  mondani,  hogy  most  végeztek  a  
tanórákkal, és nemrég engedte ki őket a tanár. Majd 
ismét körbefogják őket. 
 

 
  

Fekete Elf 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Rövid Kard 
Páncél Nincs 
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5 – Lortag Háza 
 
„Az út egyenesen belevezet, egy nagy házba. Kőből épült, és 
igen erős ajtóval rendelkezik. Az ablakain redőnyök 
találhatóak. Széles lépcső vezet fel az ajtóig, a ház igen jó 
állapotban van. Nyilvánvalóan ez egy előkelőség háza.” 
 
Ez voltaképpen az otthona Lortag-nak, egy idős bölcs 
tudósnak. Eredetileg ebben a városban élt, nagyobb 
pénzösszeget halmozott fel, míg a gazdagok között 
dolgozott az Óvilágban. De visszatért Kharéba, hogy 
megpróbáljon a városiakból civilizált népeket nevelni. 
Jelenleg a helyi gyerekeket tanítja. Nagyon örül, mikor 
a Hősök bekopogtatnak hozzá, azonnal meg is hívja 
őket. 
 
A  Hősök  megértését  kéri,  de  a  városban  sok  az  olyan  
alak, akiben nem lehet megbízni. Ezért a fegyvereiket 
elkéri, és egy állványra helyezi, a hallban. Ez után a 
Hősöket bekíséri egy szobába, ahol mindenhol könyvek 
vannak, és beszélgetni kezd az utazásukról. Bármelyik 
Hős megemlíti a kapu nyitó varázslatot, akkor ő 
elmondja, hogy ismeri annak az egyik sorát: „Kaput 
csukó kettős zár”, de csak akkor árulja el, ha segítenek 
neki egy feladat megoldásában. Mutatni fog a 
Hősöknek egy pár darab pergament, amin rúnák 
vannak, a hiányzó darabot kell megkeresni. 
 

 
 

[Ezek a képek az I. Függelékben találhatóak, ezt 
nyugodtan lehet fénymásolni, vagy a honlapról le lehet 
tölteni.] 
 
A hiányzó darab a pergamenek közül a C, a rúnák 
mintája nem számít, csak azh oldalak darabszáma, mint 
egy hatoldalú kockán. Csakis a C található 1 
szimbólum. A Hősöknek meg kell magyarázniuk 
választásukat. Ha jó a válasz, akkor Lortag felkiált 
hangosan, hogy tényleg, nyilvánvaló, a válasz. Ezek 
után készségesen elmondja a varázslat egyik sorát. Nem 
ismeri a többieket, akik ismerik még a varázslat többi 
sorát. Ha a Hősök nem tudják megoldani a feladványt, 
akkor, ő nem mondja el a kapunyitó varázslatot, de 
felajánlja nekik, hogy bármikor visszatérhetnek. 
 
Ha bármikor a Hősök agresszívan lépnek fel Lortaggal 
szemben,  akkor  füttyent  egyet,  és  két  Borzas  Vadállat  
fut  be,  hogy  megvédje  gazdáját.  Lortag  nem  fog  
harcolni,  és  semmilyen  körülmények  között  ezek  után  
nem fog szóba állni a Hősökkel. 
 

 
 

6 – Iparosok Utcája 
 
„Több kunyhóból állú részre értetek, főképpen lakások, de 
rengeteg a műhely, és az üzlet. Úgy tűnik ez egy utca a 
kézművesek, és a kereskedőké, akik közül sokan ajánlják 
eladásra portékáikat az út szélén.” 
 
A Hősök vásárolhatnak, ha szeretnének. Minden 
átlagos dologra szert lehet itt tenni, beleértve az 
élelmiszer, fegyver, páncél. Nem lehet venni lovat, 
varázslatot, komponenst, és mágikus tárgyakat. Van 
azonban két kereskedő, ami felkeltheti azt 
érdeklődésüket. Az egyik a Tűzmester, aki számos 
különböző színekkel égő lángokat árul, a másik egy 
festőművész, aki fantasztikus képeket fest, csak nincsen 
keze. 
 

 
 
Tűzmester 
A  tűzmester  egy  nagy  kőkunyhóban  él.  Ez  előtt  
különböző edényekben mindenféle színnel égő lángok 
lobognak. A Tűzmester öltözéke hasonlít a lángjaira , 
mindenféle színben pompázik. A lángokat kövek 
színezik meg. Aki vásárolni szeretne magának ilyen 
köveket, az 1AT-ba fog kerülni. 
  

Borzas Vadállat 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Közepes 
Páncél Könnyű 
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Művész 
A festőművész sokkal jobban öltözött, mint a 
városlakók többsége, akiket eddig láttak. Mindkét karja 
hiányzik. Ha a Hősöket érdeklődnek nála, akkor annyit 
elmond, hogy ő egy nagyon nagy művész, és hogy egy 
„balesetben” veszítette el a kezeit. Többet nem árul el. 
Jelenleg egy mágikus ecset segítségével készíti a 
műveit. Szívesen meginvitálja a Hősöket a kunyhójába. 
 

 
 
Ha  a  Hősök  bemennek,  akkor  azt  fogják  látni,  hogy  a  
kunyhót belülről több száz különböző kép bíszíti, 
mindegyik egytől egyig kiváló alkotás. Egy festőálvány 
található a szoba közepén, amire egy ecset nagy 
igyekezettel fest. Amikor a Hősök közelebb érnek, és 
egy pillantást vetnek a képre, látni fogják, hogy az őket 
ábrázolja! 3 körön múlva el is fog készülni a kép, de ha 
megpróbálják megállítani az ecsetet, akkor a 
tulajdonságai ÜGYESSÉG 7, ÉLETERŐ 8. Az ecset nem 
okoz sérülést, de minden nyert fordulóban fest még a 
képre, akkor is, ha már sérült. 
 
Ha  a  kép  elkészül,  akkor  az  azon  lévő Hősök  képei  
megmozdulnak, és kilépnek a keretből. Ugyanazzal a 
Tulajdonságokkal bírnak, mint ÜGYESSÉG, ÉLETERŐ, 
SZERENCSE, a fegyvereik, és a páncélúk is ugyanaz, 
mint a Hősöké. De nem rendelkeznek Mágikus 
Tulajdonsággal, mint MÁGIA PONT. Ha meghalnak, a 
másolatok, akkor csak egy festékpaca marad utánuk a 
földön. 
 

Ha  a  másolatokat  mind  megölték  a  Hősök,  
körülnézhetnek.  Az  ecset  nem  mozdul,  és  nem  fogják  
tudni aktiválni sehogy sem. A kunyhóban találnak 
10AT. A művész, mikor rájön, hogy vesztésre áll, 
elmenekül. 
 

7 – Törpe Negyed 
 
„Az út egy nagyobbacska rész felé veszet, de a házak itt igen 
aprók! A lakosok törpékből, gnómokból, és egyéb kicsinyke 
teremtményekből áll. Mikor megérkeztek rosszallóan 
tekintenek rátok, úgy tűnik, nem szeretik az ember m éretű 
lényeket. Gyanakvással méregetnek.” 
 
Ez a negyed a Törpe negyed, ez ad otthont a mindenféle 
kis lényeknek, mint törpe, tündér, és sprite. Ha van 
törpe a csapatban, akkor sem sikerül sokkal több 
információt kicsikarni a helybéliekből. Egy nagy 
kereskedőház áll a főúton, a másik irányba pedig egy 
nagyobbacska tömeg gyült össze, és nagyon izgatottak. 
Innen ahol a Hősök állnak nem látni semmit,  közelebb 
kell menniük, hogy megnézzék, mi folyik ott. 
 
Kereskedő 
A törpe kereskedő mogorva és zárkózott a hősökkel 
szemben, de számos árut kínál megvételre: 
 

Bőrkesztyű 5AT 
Lánckesztyű 5AT 
Titokzatosság itala 2AT 
Élelem 3AT/adag 
Méhviasz 2AT 
Porral teli kis üvegcse 3AT 

 
A kereskedő nem engedi, hogy közelebbről is 
megvizsgálják a portékáját, és nem ad több információt 
se róluk. Ránézésre teljesen normális állapotú 
mindegyik, a méh visz két adag. 
 

Bőrkesztyű 
Ez a bőrkesztyű megvédi harcban a viselőjét. Ha a 
támadás dobáskor valamelyik kockával egyest 
dob, azt újradobhatja. Például a dobás 1 és 5, 
ebben az esetbe az 1-est újra lehet dobni. Ez az 
ereje ennek a bőrkesztyűnek. De csakis akkor 
aktiválódik, mikor a viselőjének az ÉLETERŐ 
pontja 5 vagy az alá esett. 
 
Lánckesztyű 
Ez egy megáldott kesztyű … a Hős aki felveszi ezt 
fogja hinni rúla, ezt fogja érezni. Ugyanakkor a 
hosszú szárú kesztyű valójában el van átkozva. 
Hatására minden Támadás dobásból le kell vonni 
1 pontot. Miután a Hős rájön, nyugodtan leveheti 
a kesztyűt. 
 
Porral teli kis üvegcse 
Tulajdonképpen  ez  egy  fiola,  ami  homokot  
tartalmaz, az egyik varázslat komponense. 
 

  



Királyik Koronája Kalandmodul 39 

Titokzatosság Itala 
Ennek a mély lila színű bájitalnak nincsen 
nyilvánvaló hatása, még ha valaki mágiával 
vizsgálja, vagy a Hős rendelkezik Ráhangolódás 
Képességgel. Ha valaki megissza, akkor kicsit 
furcsán fogja magát érezni 10 percig, vagy… csak 
ennyi  és  kész.  Az  italnak  nincsen  igazi  hatása,  de  
természetesen aggódhat az aki megissza. 

 
Harc 
Egy nagy tömeg gyűlt össze akik egy kobold, és egy 
Pindur harcát nézi.! Ha a Hősök beavatkoznak 
valamilyen módon, akkor a nézők rájuk fognak 
támadni, és nem csak arra, aki közbelép, hanem 
mindenkire. 
 

 
 

 
 
A küzdő felek nem fognak halálig harcolni, és mindent 
elkövetnek, hogy megmeneküljenek, ha az ÉLETERŐ 
pontjuk 2, vagy az alá esik. A tömeg végig szurkol, és 
kiabál az harc közben, ha vége van, akkor gyorsan 
szétszélednek. 
 

 
 

8 – A Szobor Kunyhója 
 
„Egy nagy kunyhót vesztek észre, egy macskaköves tér szélén. 
A tér közepén egy szobor áll, nyurga termetű emberszerű 
lényt ábrázol, kezeit összezárva, mintha imádkozna. 
Nyakában egy drága arany medál lóg.” 
 

A kunyhó 
valójában a 
lakhelye az Ájtatos 
Manóembernek („a 
szobor”). A földön 
szétszórva minden 
felé emberi csontok. 
A halottaknál 15AT 
található és egy 
karkötő, amit 

ujjpercekből 
készítettek.  
 
Ha a Hősök csak 
megközelítik az 

ÁJtatós 
Manóembert a 

karjai 
villámgyorsan 

megmozdulnak, és 
megragadják az 
áldozat fejét, majd a 

borotvaéles 
fogaival 

megharapja. A 
Hősnek 

SZERENCSE próbát kell dobnia, ha sikertelen, akkor 
sérülni  fog  2D6  ÉLETERŐ pontot.  Ha  sikeres  volt  a  
próba, akkor csak 1D6 ÉLETERŐ pontveszteséget 
szenved el. Az Ájtatos Manóember újra megpróbálja 
megragadni zsákmányát. 
 

 
 
Az Ájtatos Manóember nyakában lévő medálnak 
nincsen semmiféle tulajdonsága, 15AT-ba kerül. 
 

 
  

Kobold 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Kicsi 
Páncél Nincs 

Pindur 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Kicsi 
Páncél Nincs 

Ájtatos Manóember 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Kicsi 
Páncél Nincs 
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9 – Kis Település 
 
„Az  út  egy  kis  csoport  kunyhóhoz  vezet.  Ezek  előtt,  és  a  
konyhákban bent igen ronda teremtmények ténykednek. 
Ahogy haladtok, az úton észrevesztek egy felöltözött embert, 
aki arccal lefelé fekszik.” 
 
Nem egyértelmű, messziről, hogy az ember éle-e, vagy 
meghalt. Ha a Hősök közelebbről is megvizsgálják, 
akkor feltűnhet, hogy a lábán felcsúszott a nadrág, és az 
felfedi, hogy már rothad. Mikor ez kiderül, akkor a 
halott a legközelebbi Hőst azonnal megtámadja. 
 

 
 
Amint a holtest elszenvedi az első sérülését, azonnal 
szétszakad hat különböző darabra, amelyek továbbra is 
támadják a Hősöket. 
 

 
 

 

Ha az egyik testrészt „megölik”, akkor az már nem 
képes többé sebzést okozni, de továbbra is rángatózni 
fog.  Ez  miatt  csökkeni  fog  a  Hős  Támadó  értéke  1  
ponttal, míg az összes testrészt meg nem ölik. 
 
Miután  a  csapat  legyőzi  a  hullát  egy  csapat  gnóm  fog  
előjönni a kunyhóikból, és valami köszönetfélét 
rebegnek el a Hősöknek. Nagyon örülnek, hogy a 
Hősök megszabadították a környéküket ettől az 
élőhóltól. Hálájuk jeléül felajánlanak 5AT, és 
megkérdezik, hogy miben lehetnek még a csapat 
segítségére? Ha a Hősök az északi kaput nyitó 
varázslatról kérdezik őket, akkor a gnómok azt 
mondják, hogy keressék fel a papot. Neki talán van 
néhány hasznos információja a varázsigéről. Egyébként 
még megkínálják a Hősöket meleg étellel is. 
 

 
 

10 – Disznósült 
 
„A gnómok kis települését elhagyva, egy durva kerítéssel 
körbekerített terület mellett haladtok el. A kerítésen túl 
disznókat láttok. Ahogy jobban megvizsgáljátok az elkerített 
részt,  az  egyik  sarokban  tüzet  láttok,  és  egy  fél  humanoid  
csoportot.” 
 
Hat humanoid (fél-ork, durva külsejű férfi, fekete elf 
stb)  ül  a  tűz  körül,  amin  egy  disznót  sütögetnek.  
Ellopták a disznót, és most vacsorát készítenek belőle. 
Ha a Hősök barátságosak, akkor meginvitálják őket, 
hogy üljenek közéjük, és egyenek zsákmányból. Normál 
ÉLETERŐ pont regenerálódást ad a disznóhús. A tűz 
körül a beszélgetés történetekről, és disznó viccekről 
szól. Ha a Hősök erőszakoskodnak, vagy megvádolják a 
csapatot,  hogy  úgy  lopták  a  disznót,  akkor  ők  
megpróbálják elzavarni a csapatot. Ha a Hősök 
ellenállnak, akkor kibontakozik majd a harc. Az 
orvvadászok tulajdonságai a következőek: 
 
 

 
 

 
 
  

Élő Hulla 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Közepes 
Páncél Könnyű 

 ÜGYESSÉG ÉLETERŐ 
Fej 3 2 
Test 2 2 
Bal kéz 3 2 
Jobb kéz 3 2 
Bal láb 2 2 
Jobb láb 2 2 
 
Fegyver: Kicsi 
Páncél: Könnyű 

Orvvadász 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Bunkósbot 
Páncél Bőrpáncél 
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11 – Csendes Kunyhók 
 
„Az úton haladtok tovább, egy igen nagy bozótoson át. A 
város fala igen közel van. Majd elértek két nagy kunyhóhoz, 
amik egymással szemben állnak. A többi kisebb kunyhó az 
úttól kicsit távolabb állnak. A bal oldali falán egy nagy lánc 
lóg, ami az egyik kiálló gerendára van rögzítve. A másik 
kunyhóból viszont isteni illatok áradnak ki. Valaki bizonyosan 
főz benne valami finomat!” 
 
A Hősök természetesen tovább is folytathatják az 
útjukat a következő kereszteződéshez, de bármelyik 
kunyhót megvizsgálhatják. 
 
Lánckészítő 
A kunyhó ajtaja félig nyitva van, azon túl egy szoba 
látható, amiben, mindenféle méretben, és hosszúságban 
láncok láthatóak. A Lánckészítő mester jelenleg nem 
tartózkodik itt, egy hátsó szobában étkezik jelenleg. 
 
Ha a Hősök szeretnének a szobában kutatni, akkor 
SZERENCSE próbát kell tenniük, és a zsúfolt helyiség 
miatt, csak ketten mehetnek be egyszerre. Sikeres próba 
esetén a Hősök megtalálhatják azt a ládát, amibe az 
értékét tartja a Lánckészítő. (mindegyiket csak egyszer 
lehet megtalálni) Ha nem sikerül a próba, akkor a Hős 
mozgásba hozza a mennyezetre épített csapdák egyikét. 
Ráesik  fentről,  egy  láncokból  álló  háló.  A  csapda  egy  
csengőt is megcsenget, ami jelez a Lánckészítőnek. Két 
ilyen csapdát rejt a mennyezet. 
 

1. – Egy doboz, amiben 3AT lapul. 
2 – Egy fiola bodza szörp. 
3 – Egy fiola ragasztó. 
4 - Egy ezüst lánc ami  5AT ér. 

 
Ha  a  Hős  elindítja  a  csapdát,  a  Lánckészítő mester  
megjelenik az ajtóban, és megragad egy láncot, aminek 
a végén egy horog található. Azonnal megtámadja a 
Hősöket a szobában. Ha a Hős a láncháló alól harcol, 
akkor -4 ÜGYESÉGET, és -2 pontot kap sebzés illetve 
páncél dobásra. A szobában csak két álló Hős fér el. Ha 
visszavonulnak, és kimennek az ajtón, akkor a 
Lánckészítő mester rájuk csukja az ajtót, és nem nyitja 
ki többet. 
 

 
 
Ha a Hősök előhívják a Lánckészítő mester, akkor látni 
fogják, hogy ő egy zömök testalkatú Svinn. Eredetileg 
Torrepani faluból származik. Nem érdekli a hírek a 
szülőfalujából, és a Shamutanti Dombokról. Főképpen 

arra kíváncsi, hogy melyik láncot akarják tőle 
megvenni. 
 
Meg fog mutatni a Hősöknek egy szép láncot, de az árat 
annak függvényében határozza meg, hogy milyen 
jómodúak a karakterek. Így az ár 5AT és 12AT lehet. 
Nem  lehet  vele  alkudozni.  Tehát  a  Hősök  vagy  
megveszik a láncot, vagy távoznak. 
Semmit sem tud a láncról, nem ismeri a tulajdonságait, 
és nem is vesztegette az idejét ilyesmivel. 
 

Fogság Lánca 
Ezt a láncot rá lehet dobni, egy már majdnem 
legyőzött ellenfélre (ember nagyságú) (3 
ÉLETERŐ pontja van, vagy annál kevesebb) 
Ekkor a zár aktivizálódik, és teljesen 
cselekvésképtelenné teszi az áldozatot. Ez után 
az adott harcot minden gond nélkül be lehet 
fejezni, mert a másik fél nem képes védekezni. 
Ellenben a láncot eltávolítani igen nehéz, mert el 
van  rejtve  a  titkos  zár.  Sikeres  SZERENCSE  
próbával ki lehet kötni, hogy újra fel lehessen 
használni. 
 

 
 
Nyúzó Konyhája 
Az  ajtó  ezen  a  kunyhón  is  nyitva  áll,  de  ha  a  Hősök  
kopogás nélkül lépnek be,  akkor az első Hős fejére fog 
esni egy üvegcse. Ez sűrű olajjal van tele, és ha nem 
visel az első embere sisakot, csuklyát, kalapot, akkor 
egy  percen  belül  elveszíti  az  összes  haját.  Ekkor  valaki  
felnevet bentről, és megjegyzést tesz a hívatlan 
látogatókra, aki a házba léptek. 

Lánckészítő Mester 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Lánc (Bunkósbot) 
Páncél Bőrpáncél 
Speciális: A szűk boltban a 

Lánckészítő mesternek 
előnye van, ha egyenlőt dob 
támadásra az ellenfelével, 
akkor ő nyer. 
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Ha a Hősök kopognak, akkor azt halják bentről, hogy 
szabad, de vigyázzanak az üvegcsére az ajtó tetején. 
 
A szoba teljes egészében nyilvánvaló, hogy egy konyha. 
Mindenfele edények, és alapanyagok lógnak a falakon, 
és mennyezetről. Teljesen túl van zsúfolva a szoba. 
Egyetlen lakója egy magas sovány humanoid, akinél 
nincsen  fegyver.  A  feje  zselészerű anyagnak  tűnik!  A  
szemei folyamatosan úsznak a fején, amiből csápok 
lógnak ki az arca helyén. A csápokban különféle 
edényeket, és eszközöket tart. 
 
A Nyúzó nem agresszív, és ha a Hősök kérik, vehetnek 
tőle  ételt  3AT  fejében.  A  menü  borzas  vesepörkölt  
spenótszerű zöldséggel (meglehetősen visszataszító) és 
egy korsó meleg sötét folyadék (ami felháborító!). Az 
étel ennek ellenére a szokásos ÉLETERŐ pontot adja 
vissza. 
 
A  Nyúzó  nem  különösen  bátor  lény,  meglapúl,  vagy  
elmenekül, ha veszélyben érzi magát, különösen akkor 
ha túlerővel áll szeben. Ha viszont kénytelen harcolni, 
akkor a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 
 

 
 

 

A Nyúzó semmit sem tud a kaput nyitó varázslatról, és 
nagyon kevés kinccsel rendelkezik: egy arany hátú 
tükörrel, egy érthetetlen rúnákkal teleírt tekerccsel, és 
3AT-val. 
 

12 – A Vásár 
 
„Az utat teljes egészében elállják a sátrasok, és a köréjük 
sereglett embertömeg. Élénk hivalkodó színű sátrak, vásári 
standok, folyamatosan megy a zene, és az éneklés, a levegőben 
ételek illata terjeng. Az út teljes egészében átvezet a 
tömegen.” 
 
A vásári forgatagban több látnivalót is megnézhetnek a 
Hősök: 
 
A Táncosok 
Egy nagy üres hely van kihagyva a placcon. Egyik 
oldalon a zenészek állnak, középben pedig a díszes 
ruhás táncosok, akik folyamatosan körbe-körbe forogva 
táncolnak a zenére. Ha a Hősök odamennek, akkor 
észreveszik, hogy a tömeg egyre jobban nyomja őket, de 
a zene, és a látvány feldob mindenkit, ezért minden Hős 
kap 1 SZERENCSE pontot.  
Egy véletlenszerűen (Kalandmester dönt) Hőst 
kiragadnak a táncosok, és magukkal közösen táncba 
visznek. 
 
Ha a Hős táncol, akkor egymást követő 3 alkalommal 
kell ÜGYESSÉG próbát (ha rendelkezik Akrobatika, 
vagy Etikett Képzettséggel akkor azt használja) dobnia. 
Minden sikertelen próba esetén veszíteni fog egy 
ÉLETERŐ pontot, a kimerültség miatt. 
Ha a Hős megpróbál kilépni a körből, akkor a környező 
tömeg igen dühös lesz. Megjegyzéseket fognak tenni, 
hogy ez csak egy kis szórakozás, stb. és 
visszanyomkodják a Hőst a táncparkettre. Ha a Hős 
még  mindig  nem  hajlandók  táncolni,  akkor  a  tömeg  
erőszakot vet be. Térdel könyökkel, ököllel rugdalják 
vissza. A Hős veszíteni fog 3 ÉLETRŐ pontot. 
 
Táncoló Medve 
Egy törpe egy nagy 
barna medvét tart a 
lánca végén, a 
másik kezével pedig 
egy sípon játszik, 
valamilyen élénk 
dalalmot. A medve 
cammogó 
mozgással próbálja 
követni a dallamot, 
ami közel sem 
mondható táncnak. 
Igen nagy tömeg 
álja körül őket. Ha a 
Hősök megállnak 
nézelődni, majd 
néhány perc múlva 
valaki hangosan 
felkiált, hogy „Tolvaj, ellopták az aranyamat!” 
Mindenki egy emberként fordul oda, de mire 

Nyúzó 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Csápok (választható) 
Páncél Könnyű 
Speciális: Minden találatkor a csápok 

tüskéik 3 ÉLETERŐ pont 
sebzést  okoznak  fixen.  A  
páncél védelme a szokott 
módon működik ellene. 
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visszanéznek, a medve, és a gazdája eltűntek. A medve 
és a törpe egy illúzió volt  amit elterelésként használt  a 
zsebtolvaj, hogy nyugodtan végezhesse a munkáját. 
Minden Hősnek próbára kell tennie a SZERENCSÉJÉT, 
hogy áldozatul esett-e? Különben elveszti az összes 
aranyát. 
Ha a Hős rendelkezik Mágia Érzékelés Képzettséggel 
(Kalandmester titokban dob) sikeres próba esetén 
felismeri, hogy valami varázslat van a dologban, de azt 
nem ismeri fel automatikusan, hogy ez egy illúzió. 
 
A Bajnok 
Nagy tömeg állja körbe a durva ringet, a porondmester 
bejelenti a jelenlegi harcost, a magas fekete hajú barbárt 
Anvar-t, és a bajnokot Daddu-Ley Cagou más néven a 
Koponyahasogató. A barbár a magasabb, de a kopasz 
Ogre néz ki sokkal erősebbnek, kétszer olyan széles, és 
az egész teste csupa izom. Egy stand is van, a küzdőtér 
mellett itt lehet megtenni a fogadásokat. 
 

Anvar 3 az 1 (3-t ad vissza minden megjátszott 
aranyért) 
Cagou 1 a 3 (minden 3 megjátszott arany után 1-et 
ad vissza) 

 
A tulajdonságok a következőek, a Kalandmester 
lejátszhatja a harcot titokban, vagy megkérheti az egyik 
játékost, hogy legyen az ellenfél. A vesztes fél elájul, és 
levonszolják a porondról. 
 

 
 

 
 
Bármelyik harcos nyeri a küzdelmet, kapni fog 15AT és 
őt mutatják be, mint bajnok a tömegnek. A Hős dönthet 
úgy, hogy szerencsét próbál, de nincsen fegyver, páncél, 
vagy varázslat a küzdőtéren. Ha a Hős kipróbálja 
magát, akkor az előző csata győztesével kell 
megküzdenie. Mielőtt elkezdődik a csata a 
porondmester alattomos módon gyógyító varázslattal 
helyrehozza az előző harc győztesét. Természetesen a 
csapat többi tagja fogadhat erre, küzdelemre is a 
csapattársra (vagy ellene). A Hősnek ugyanolyan 
esélyei vannak, mint a barbárnak. 
 
Ha a Hős elveszti a küzdelmet, akkor a barátai lehúzzák 
a porondról, az eszméletlen testét. Ha viszont a Hős 
nyer, akkor viszont kap egy erszényt, amiben 15AT 
található. Megkérdik tőle, szeretne-e bajnok lenni, mert 
ebben az esetben a nap végéig harcolhat, vagy addig 
míg ki nem ütik. 
 

 
 
Szerencsetanya 
Fényes csíkos sátor áll az út szélén, egy tábla áll 
mellette, amivel krétával kézzel írták oda, hogy: 
„SZERENCSETANYA próbáld ki a szerencsédet csak 2 
Aranytallér” A sátron belül egy díszes bronz vitrin 
látható, és egy piszkos köpenyes férfi. Becsületes Hanna 
eme sátor tulajdonosa. Azt kéri a Hősöktől, hogy 
adjanak  neki  két  aranytallért,  és  ő megmutatja  milyen  
szerencsések. A bronz dobozon belül egy kis humanoid 
ücsörög (hasonló a minimóhoz), egy csomó mindenféle 
tárgy társaságában. Ha a Hősök adnak neki 2AT akkor 
megnyom  egy  gombot  a  dobozon,  a  benne  lévő lény  
visítva felugrik, és felkap egy tárgyat, majd azt a doboz 
oldalán lévő nyíláshoz viszi, és kidobja. 
 
Ezeket a tárgyakat lehet kapni a dobozból 
 

1 Egy penészes kecskesajt 
2 Erszény 
3 Ujjpercből készült karkötő 
4 Szerencsetalizmán 
5 2 dobónyíl 
6 Egy szép alma 

  

Anvar a Barbár 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Fegyvertelen (emberi sebzés) 
Páncél Nincs 

Cagou a Koponyahasogató 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 12 
Fegyver Fegyvertelen (nagy sebzés) 
Páncél Nincs 
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Kecskesajt 
1 ÉLETERŐ pontot veszít a kezdeti értékből az akinél 
van, a szaga miatt. 
 
Erszény 
Látszólag üres, ez a teljesen normális erszény, de 
valójában bolhák élnek benne. Ráugrálnak a Hősre, és 
elszaporodnak, tényleges problémát nem okoznak, csak 
azt, hogy folyamatosan vakaródzni fog. 
 
Szerencse Talizmán 
A talizmán csökkenteni fogja a szerencse dobás érékét 
egy ponttal. 
 
Dobónyíl 
A dobónyilat az ellenfélre lehet dobni bármikor, mert 
kézreálló fegyver. Sikeres próba esetén eltalálja az 
áldozatot,  aki  sérülni  fog  2  ÉLETERŐ pontot,  (és  a  
páncél nem véd ellen) Sikertelenség esetén a dobónyíl 
mellé megy, és földön robban. 
 
Alma 
Ez egy fantasztikusan szép alma, ami belülről teljesen 
rohadt. Aki elteszi a hátizsákjába, és rendelkezik 
élelemmel, azt megfertőzi az alma, ehetetlenné fogja 
tenni. A játékos veszíteni fog egy adag élelmet. Viszont 
az alma 1 adag élelemnek számít. 
 
 

 
 

Ha az előző elemek közül, már mindet megvették a 
Hősök, az alábbi táblázatot lehet még használni: 
 

1 Papírba csomagolt élelem (1 adag) 
2 Díszdoboz egy ezüst van benne 
3 Furcsa női cipő 
4 Egy fiola fény (mikor megrázzák, úgy 

működik, mint egy gyertya) 
5 Gyertya 
6 Szalmából készült baba 

 
 
Flanker az Orvgyilkos 
Ha a Hősök megkímélték az életét Flankernek a 
Banditának a Shamutanti Dombokon akkor most 
találkoznak vele, ahogy áthalad az úton. Ő felajánlja a 
Hősöknek,  hogy fizet  egy  kört  a  közeli  sörsátorban,  és  
ha szükséges segít nekik. Ha a Hősök megemlítik a 
kaput nyitó varázslatot, azt fogja mondani, hogy az ő 
barátja Lortag a bölcs, aki lehet, hogy tud róla valamit. 
Ha szükséges elkíséri őket a házához Ha a Hősök már 
megszerezték az adott sort Lortag-tól, akkor nem tud 
semmiféle más segítséget adni, és azt ajánlja, hogy 
kutassanak tovább. 
 
 
Más standok 
Vannak különböző standok, ahol lehet sört, nagyon 
rossz bort, meleg, és hideg ételt vásárolni. Elég sok 
minden  1AT  fog  kerülni,  de  ha  ételt  akarnak,  az  3AT  
lesz. A szokásos ÉLETERŐ pont regeneráció jár az 
étkezésért. 
 
 

13 – A Gyilkos 
 
„A házak egyre jobban sűrűsödnek az út mellett, ahogyan 
haladtok a város középpontja felé. Ahogy elmentek egy 
faszerkezetű ház mellett, az egyik ajtóban egy sötét bőrű 
borostás arcú férfi köszön rátok, a félhomályból.” 
 
Egy Hőst a Kalandmester véletlenszerű kiválaszt a 
csapatból, és avval áll szóba az ember. Azt mondja, 
hogy vannak hasznos információi, de csak egy Hőst 
hajlandó beengedni a házba. Miután belép a házba a 
kiválasztott karakter, azonnal becsukja az ajtót. Az ajtót 
se nyitja tovább ki,  csak annyira,  hogy egy fő férjen be 
rajta. 
 
A szoba a házban szépen be van rendezve, kárpit a 
falon, faragott díszes bútorzat. A vendéglátót Vangornk 
hívják (ember) sokat beszél a városról, de hasznos 
információt nem lesz a beszédében. Majd Vangorn 
felajánl a Hősnek egy korsó sört. 
 
Míg a Hős issza az italt, Vangorn figyelmezteti, hogy 
rabszolgavadászok járnak az utcákon éjjel, és azt is 
elmondja, hogy a város északi oldalán sok a 
kapucsapda. Majd felnevet, és azt is mondja, hogy 
Vangorn újabb áldozatra lelt. A sör mérgezett volt, és a 
Hősnek azonnal SZERENCSE próbát kell végeznie. 
Kudarc esetén a méreg szétárad az ereiben, és 6 körön 
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belül meg fog halni. Ha csak varázslattal, vagy bármi 
mással meg nem szüntetik. Ha sikeres, akkor elveszíti 
az  ÉLETERŐ pontjainak  felét.  Ez  után  Vangorn  
megtámadja a Hőst. 
 
Ha a Hős nem hajlandó az italt elfogyasztani, és 
gyanakszik, hogy Vangorn megmérgezte a sört, akkor 
dühös lesz a Hősre. Úgy véli hálátlan vele szemben. Ha 
ez  után  se  issza  meg  a  Hős  a  sört,  akkor  Vangorn  
megtámadja. 
 

 
 
A szobában 8AT lehet találni, egy „méreg” feliratú 
üvegcsét, és egy fiola „Kéregeszencia” italt. A méregnek 
ugyanaz lesz a hatása, mint amit már fent említettünk, 
ha megissza valaki. A másik italnak nincsen egyértelmű 
hatása, mikor alkalmazza valaki. Bárki használja, és 
leönti vele a növényt, akkor az nekiáll mozogni. 
 

14 – Kápolna 
 
„A házak egyre díszesebbek, és sűrüsödnek az út mellett, 
ahogyan haladtok a város középontja felé. Az egyik oldalon, 
egy nagy díszes kápolna áll, ami előtt egy nagyobb 
embertömeg sorakozik, bebocsáttatásra várva. Több nagyobb 
csodáról lehet hallani, ahogy közeledtek a kapuhoz.” 
 
A  kápolna  volta  képen  Slangg  Temploma,  aki  a  
Bosszúállás istene. (lásd alap szabálykönyv 96. oldala) 
Ha a Hősök belépnek, akkor azt fogják látni, hogy az 
emberek a földön ülnek, és egy kopasz pap prédikál 
nekik, aki narancssárga ruhát visel. Megkérdezi a jelen 
lévőket, hogy ki hajlandó alávetni magát Slagng 
tesztjének? A helyesen válaszoló jutalma egy kívánság 
lehet, de aki elbukja, annak fel kell adnia eddigi hitét, és 
Slangg-ozt kell imádni. Ő lesz ezek után az isten. 
 
A Hősök rájönnek, hogy ez egy jó lehetőség, hogy 
megszerezzék az egyik sorát a kapunyitó varázslatnak. 
Erre rá kell vezetni őket. A gyülekezetben tagjai egymás 
közt hallhatóan beszélgetnek arról, hogy az Isten képes 
segíteni mindenféle problémán. Ha a Hősök elfogadják 
a kihívást, akkor a pap a következőket fogja mondani 
nekik: 
 

„Az idősebb Nagylábú délnek ment, s vagy 
hárommérföldnyi földön zabot vetett, majd kelet felé 
indult, és legalább kétmérföldnyi kukoricát vetett, 
onnan északnak fordult, és ötmérföldnyi búzát vetett, 
végül délnyugatnak tartott, és négymérföldnyi 
lucernát vetett. Megjegyeztél mindent? Feladhatom a 
kérdést?” 

 
Ha a Hős azt mondja, hogy készen áll, akkor a pap azt 
mondja: 
 

„A kérdés …….. vajon melyik volt a kedvenc színe?” 
 
Néhány másodperc múlva a közönség nevetésbe fakad 
ki, és a pap is elmosolyodik. Nyilvánvalóvá válhat a 
Hősök számára, hogy gyakoriak az ugratások itt a 
templomon  belül.  A  pap  ezek  után  bocsánatot  kér,  és  
folytatja: 
 

„A Nagylábúnak 6 fia van. Élete alkonyán úgy dönt, 
hogy vagyonát egyenlően osztja szét közöttük. 5 
Aranytallért ad a sorban a második legfiatalabb 
fiának, 13 Aranytallért ad a legidősebb fiának és 9 
Aranytrallért a negyedik, legfiatalabb fiának. Tudd-e 
hogy a maradék három fai egyenként hány Aranyat 
kapott és öszesen hány Aranytallérja volt a 
Nagylábúnak?” 

 
A fiúk csökkenő sorrendben 13AT, 11AT, 9AT, 7AT, 
5AT, és 3AT kapnak. Így összesen 48AT a helyes válasz. 
Ha a Hős jól válaszol a kérdésre, akkor a pap igen 
csalódott lesz, de tartja a szavát. Elmondja hogy 
ismételten sikerült valakinek megfelelni a kérdésre. 
Válaszol a kérdésre, és megosztja a kapunyitó varázsige 
egy sorát: -Nyílj ki nékem négyre tágra- Ha viszont a 
Hős  nem  jól  válaszol,  akkor  a  pap  megkéri,  hogy  jó  
hangosan mondjon le jelenlegi istenéről, és fogadja el 
mostantól  Slangg-ot,  és  őt  kell  imádnia.  Ez  
természetesen problémát fog jelenteni, ha a Hős pap. 
 
A pap aznapra a prédikációt, és a kérdéseket 
abbahagyja, annak ellenére, hogy a Hős jól, vagy 
rosszul válaszolt. Azonban ha a Hősnek nem sikerült a 
kérdésre a válasz, akkor egy másik Hős másnap újra 
próbálkozhat…  

Vangorn a Gyilkos 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Kard 
Páncél Bőrpáncél 
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15 – Megfáradt Vándor 
 
„A legtöbb út itt fut össze, egy nagy téren a dokkoknál, a 
bűzös folyó mellet. Itt áll egy fogadó, ami az egyetlen híd felé 
néz, ami átível a folyón.” 
 
Ha a Hősök sokat 
keresgéltek eddig a 
városban a kapunyitó 
varázslat után, akkor itt 
esteledik rájuk. Látni 
fogják, hogy nagyobb 
csoportok gyülekeznek az 
utcákon, akik embereket 
keresnek, akiket 
elrabolhatnak. A Hősöket 
rá kell vezetni arra, hogy 
nem biztonságos, ha az 
utcán töltik az éjszakát. 
 
A fogadó maga igen régi, 
nagyon zsúfolt. Mikor a 
Hősök belépnek, látják, 
hogy a törzsközönség 
főképpen matrózokból, 
tengerészlegényekből és 
dús keblű fehérnépekből 
áll, akik tengerész dalokat 
énekelnek. A fogadós 
nagyon kövér, és kopasz, 
igen goromba, ha megszólal. Nagyon szívesen adnak 
információt, vagy tanácsot a környékről, a kaput nyitó 
varázslatról, vagy bármi másról. 

 

 
A fogadóban egy ágy egy éjszakára 4AT, a vacsora 
szintén  4AT.  Az  étel  meleg,  és  bőséges,  és  igen  ízletes,  
de azonosíthatatlan összetevőkből készült. Egy korsó 
sör 5AT-ba kerül. 
 

 
 
A fogadó ivójában mindenféle durva alakok 
ücsörögnek, beleértve a hajósokat, utazókat, helyieket, 
tolvajokat. Speciális találkozások a következőek: 
 
Részeg Tengerészek 
Ha a Hősök enni,  és inni szeretnének, akkor azt csak a 
kocsmarészben tudják megtenni, ahol éppen egy kisebb 
tengerészekből álló csoport található, kik jól láthatóan 
már ittak. A tengerészek felajánlják a Hősöknek, hogy 
meghívják őket egy italra, és közben mesélnek egy pár 
tengerész történetet. Ha elfogy az ital, akkor felajánlják, 
hogy  hoznak  még  egy  kört,  és  ha  ezt  is  megisszák,  
utána kezdenek csak értékes információkat megosztani 
a csapattal. Elmondják, hogy egy jó barátjuk sajnos 
meghalt, mikor Courga templomában megcsókolta az 
istenség szobrának arcát. Ha a beszélgetés a kaput nyitó 
varázslatra terelődik, akkor elmondják, hogy nem 
ismerik, de ha meg akarják szerezni, akkor meg kell 
küzdeniük egy élőholttal, ami nem lesz egyszerű 
feladat. 
A Hősöknek minden egyes sör után SZERENCSE 
próbát kell végeznie, hogy elkerüljék a nagyon erős ital 
hatását. Ha nem sikerült a próba, akkor részegnek kell 
tekinteni,  és  kap  -4  pont  ÜGYESSÉG  büntetést  
mindenki. Ezek után a tengerészek előveszik ólmos 
botjaikat, és megpróbálják a Hősöket leütni. Mindent el 
fognak követni, hogy megpróbálják meglepni a 
Hősöket. Mindig úgy legyen, hogy legalább egy fővel 
többen legyenek, mint a Hősök. 
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Ha minden Hőst kiütöttek, akkor egy rabszolgahajó 
fedélzetén ébrednek majd fel (16-ös pont). A fogadó 
többi vendége nem fog közbeavatkozni, semmilyen 
körülmények között. A tengerészeknél összesen 6AT 
lehet találni. 
 
Flanker 
Ha a Hősök megkímélték az életét Flankernek az 
orvgyilkosnak a Shamutanti Dombokon, attól 
függetlenül, hogy már összefutottak-e vele a vásárban, 
most az ajtóban fognak vele összefutni. Az orvgyilkos 
éppen távozik a fogadóból, két kétes külsejű társával 
együtt. Látszik rajtuk, hogy eleget ittak. Azonnal 
felismeri  a  Hősöket,  és  elnézést  kér,  hogy  nem  tud  
maradni, és átnyújt, 10AT. Azt mondja, hogy igen 
szerencsés volt Vlada szerencsejáték termében, de most 
mennie kell! 
 
Mindkét találkozást, csak egyszer szabad használni, 
csakis az első alkalommal, mikor a hősök betérnek a 
Megfáradt vándorba. Később, ha visszatérnek, akkor az 
már eseménytelen lesz. 
 
 
 

 
 
 
 

16 – Kikötő Területe 
 
„Kharé központja ez a nyitott tér, amit kettévág a folyó. A tér 
oldalán üzletek, raktárak, és a Megfáradt Vándor fogadó. A 
Jabaji folyó itt igen széles, rajta egy erős kőhíd vezet át, sőt ez 
az  egyetlen  híd  széltében  hosszúbban.  A  kikötőben  éppen  a  
MooRings nevű hajó áll. A feljárat mellett egy kövér matróz 
áll őrt, akinek az arca a szeménél tetoválva van.” 
 
A legtöbb hajó kicsi halászhajó, vagy nyitott fedelű 
kereskedőhajó. A nagy hajó leírását megtalálod a 17. –es 
fejezetben. A téren nincsen konkrét kiemelkedő 
találkozás, bár igen sokan sétálnak itt. 
 
Két  fő út  vezet  tovább  a  folyó  túloldalán,  ha  a  Hősök  
átmennek a hídon. 

17 – Rabszolga Hajó 
 
„Amikor magatokhoz tértek, egy nyirkos, büdös helyen 
találjátok magatokat. Ahogyan a gyér fényben hunyorogtok, 
látjátok, hogy több különböző lénnyel vagytok összezárva. A 
lábatokon pedig lánc van. Lépések zaját haljátok a fejetek 
fölül, a kis ablakon megpillantjátok a zaj forrását. A ruhájáról 
megismeritek, ő volt ott a fogadóban veletek. Ez egy rabszolga 
hajó, és úgy tűnik, hogy nincsen kiút!” 
 
A fenti rész csak akkor olvasd fel, ha a Hősöket a 
fogadóban leütötték a tengerészek. Ha viszont a Hősök 
a rabszolgahajó közelében járnak a kikötőben, akkor a 
következőket olvasd fel. 
 
„Egy hatalmas hajót láttok a kikötőben, a fedélzetén minden 
felé láncok és vasrácsok láthatóak. A fedélzeten lévő 
tengerészek elfoglaltak, és többen eszméletlen alakokat visznek 
fel a fedélzetre. Nyilvánvalóan ez egy rabszolga hajó, amire 
rabszolgákat gyűjtenek.” 
 
A menekülés a hajófenékből nagyon nehéz lesz. A Papi 
Megváltás lehet az egyik lehetőség. A rács nagyon 
magasan van (5m vagy feljebb) Ha kiabálnak, az őrök 
nem foglakoznak velük, nem nyitják ki a fedelet. 
 
 

 
 
  

Tengerész 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Ólmosbot (választható) 
Páncél Bőrpáncél 
Speciális: Az  ólmosbot  függetlenül  a  
sebzés dobástól, mindig 1-et sebez, de 6-os 
esetén kiüti az ellenfelet. 
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Nem törődnek a rabokkal, és a hogylétükkel sem. Tehát 
ha valaki betegséget színlel, vagy vagyonosnak mondja 
magát stb. nem fognak sikerrel járni. A 
Kalandmesternek mérlegelni kell a Varázslattal történő 
menekülési tervet, és annak a kivitelezését. Ha semmi 
nem jár sikerrel, akkor a hajó reggel felszedi a horgot, és 
kihajózik, elmegy egy távoli helyre. 
 
Azonban ha a Hősök visszavitték a fejszét 
Glandragornak, Birritanti-ba, és emlékeznek a névre, 
amit mondott neki.  Ha a kimondják a nevet,  hogy Vik, 
egy  idő után  őrök  jelennek  meg  a  felső nyíláson.  Ha  
ezek után a Hősök tovább erősködnek, akkor maga Vik 
jelenik meg, a rabszolgahajó kapitánya. Ha a Hősök 
ekkor elmagyarázzák Viknek, hogy honnan ismerik, és 
miképpen szerezték vissza Glandragor baltáját, akkor ő 
azonnal elkiáltja magát, és utasítja a hajó legénységét, 
hogy engedjék el a Hősöket. Visszakapják minden 
tulajdonukat  is,  fegyver,  pénzt  stb.  Vik  elmeséli,  hogy  
Glandragor egyszer megmentette őt a Lumle tavi 
pajzsos szirének karmaiból, ezért örökre hálás neki. 
Tudja milyen veszélyes Kharé, és megígéri, hogy kicsit 
tovább marad, hogy segítse a Hősöket. 
 
Ha a Hősök a rakparton a hajó közelébe tévednek, 
akkor a legénység finoman közli majd velük, hogy 
bizonyosan eltévedtek. Ha megemlítik Vik nevét, akkor 
egy igen meleg fogadtatásban részesülnek, de semmi 
más. Vik megígéri, hogy segít nekik. 
 

 
 

18 – Vörös Szeműek Utcája 
 
„Kanyargós út vezet a házak között, ahol minden felé 
üzleteket lehet látni, és standokat, amik kinyúlnak az útra. 
Számos lakost lehet látni a kapualjakban, ablakokban, 
erkélyen. Minden egyes helyi lakos magas nyurga, sápadt 
arca van, és a szemi csukva vannak. Egy kisebb csoportnak 
felkeltitek az érdeklődését, erős a gyanú, hogy akarnak valamit 
tőletek.” 
 
Ebben a negyedben a vörös szeműek laknak. Olyan elf 
szerű faj ez, képesek tüzet lőni a szemükből. Vékonyak, 
és nem túl erősek, de igen agresszívek. A kis csoport, 
akikkel a Hősök összetalálkoznak, leplezetlen undorral 
mérik őket végig. 
 
Ha a Hősök nem fordítanak figyelmet a csoportra, 
megpróbálnak elmenni mellettük, vagy betérnek egy 
boltba, házba, vagy kommunikálni próbálnak bármely 
más helybélivel, akkor a fiatalok azonnal 
fölényeskedően közbelépnek. (minden Hősre 2 ellenfél 
jusson legalább) Ezek a fiatalok minden áron 
kötözködni fognak, és harcot fognak kiprovokálni. Ha a 
Hősök a kisutcákon szeretnék őket elkerülni, akkor 
utánuk mennek, és követni fogják őket. Ha utolárik 
őket, akkor elgáncsolják, és megpróbálják őket 
kirabolni. Aki elesett, az veszít 1 ÉLETERŐ pontot, míg 
megrugdossák, és 1-6AT-t elvesznek tőle, majd rájuk 

unnak, ha nem ellenkeznek. Ekkor elmennek, majd a 
Hősök folytathatják útjukat. Ha viszont ellenálnak, 
vagy megtorolják a támadást, akkor a Vörös Szeműek 
tulajdonságai a következőek: 
 

 
 
A  Vörös  Szeműek  nem  fogják  a  Hősöket  megölni,  
hanem elfogják őket, és a közeli börtönükbe viszik. 
Abban az  esetben  is  ez  történik,  ha  a  Hősök  megadják  
magukat  a  túlerőnek.  A  20.  pontnál  kell  folytatni  a  
történetet, a börtönnél. 
 
 

 
  

Vörös Szemű 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 4 
Fegyver Rövidkard 
Páncél Könnyű 
Speciális: Minden harci körben a 

Vörös Szeműek kinyitják a szemüket, és 
tüzet lőnek belőle. El lehet kerülni ha 1-5 
dob valaki D6-tal, majd 1-4-ig, és így 
tovább. Ha elég sokáig küzd, akkor a 6. 
körben már autómatikus eltalál bárkit. 
Minden találat 1D6 ÉLETERŐ pont sebzés 
fog okozni. 



Királyik Koronája Kalandmodul 49 

19 – A Gnóm Kereskedő 
 
Ez a szép ház nagyon kilóg a környező épületek közül. 
A homlokzatát faragványok, és festmények díszítik. Az 
ajtó felett egy lógó látható, ami egy halom arany. Az 
ajtó nyitva áll. 
 
„Az ajtón belépve egy szobába értek, ami a mennyezetig tele 
van pakolva, mindenféle csecsebecsékkel, tárgyakkal, 
háztartási tárgyakkal. A szoba közepén egy szakállas Gnóm 
ücsörög, és kitörő örömmel köszönt benneteket.” 
 
A Gnóm kereskedő mindenféle tárgyakkal üzletel, de 
főképpen cserélni szeret. Bár a szoba zsúfolásig tele van 
mindenféle portékával, a Hősök számára, csak pár 
darab lesz érdekes, ezek a következőek: 
 
 

Bambusz furulya 
Egy zsák Goblinfog 
Bronz talizmán 
Értékes iránytű 
Nagy hátizsák 
Egy üveg méhviasz 

 
 

 

A Hősök nem vizsgálhatják meg a tárgyakat, alku előtt, 
bár a Gnóm igényt tartana a felajánlott tárgyak 
átnézésére. A kereskedő elfogad minden „normális” 
csereértékkel rendelkező tárgyat. Ez lehet érme, vagy 
bármilyen más értékesebb tárgy. Homok, kavics stb. és 
hasonló nem képezheti csere alapját. A 
Kalandmesternek kell döntenie, hogy a felajánlott 
tárgyak megfelelnek-e a Gnómnak. A Hősök sikeres 
Alkudozás próbával könnyebben alkudozhatnak. 
 
Bambusz furulya csak sima furulya. 
Egy zsák Goblin fog 6db-ot tartalmaz. 
Szerencse talizmán. Ha a SZERENCSE próba nem 
sikerül,  és  a  dobot  szám  dupla,  akkor  a  Hősnek  nem  
kell levonnia a SZERENCSE pontot. 
Ez az iránytű egy varázstárgy, irányt mutat arra, amit a 
Hősök szeretnének, a kaland során. Kharé-ban az 
iránytű elvezetheti a Hősöket, a kapunyitó varázslat 
egyik sorához. Bakland-ban az iránytű elvezetheti őket 
az egyik sárkánykígyóhoz, stb. A csapatnak el lehet 
mondani, hogy az iránytű abba az irányba fog mutatni, 
amire a legjobban vágynak. Jó segédlet lehet, ha valahol 
beragadnak a történet alatt. 
A  nagy hátizsák  lehetővé  teszi,  hogy  plusz  két  normál  
tárgyat vigyen magával az nélkül, hogy terhelési 
mínuszt kapjon. 
Az üveg méhviasz tíz adagot tartalmaz, varázslat 
komponens. 
 

20 – Vörös Szeműek Börtöne 
 
„A csapat tagjait végighúzzák egy utcán, és megállnak 
veletek egy zömök épület egy zsákutcában. Bedobnak 
benneteket egy cellába, és rátok zárják a nehéz vasajtót. A 
szoba szinte teljesen üres, de nem vagytok egyedül, egy kis 
Elvin van a sarokban.” 
 
A börtön ajtaját szinte lehetetlen kinyitni, vagy betörni. 
A cellán belül pedig semmiféle mágia nem működik. Ez 
azt  jelenti,  hogy  a  
varázslatok, 
boszorkányság 
varázslatok, és 
kisebb mágikus 
praktikák nem 
fognak működni. 
A papi erőnek 
viszont nincsen 
semmiféle korlátja, 
továbbra is lehet 
használni. Az 
Elvin (mágikus 
lény) 
elmagyarázza, 
hogy ő már 
hónapok óta itt 
senyved a 
börtönbe, és nem 
működnek a 
varázslatai. 
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Az őrök nem állandóan állnak az ajtó előtt, mert elég 
biztonságosnak hiszik a börtönt. Ha rendelkezik a 
csapat réz kulccsal, amit a koldustól kaptak Kristatanti-
ban (Shamutanti Dombok 13 pont) akkor könnyedén 
képesek lesznek kinyitni az ajtót, és visszaszerezni a 
felszerelésüket, és megmenekülhetnek. 
 
Ha viszont nincsen réz kulcsuk, akkor ki kell 
dolgozniuk egy tervet, miképpen szabadulhatnak ki. 
Átverés, vesztegetés, és egyéb ötlettel. Vesztegetés 
esetén nagy mennyiségű kincset kell a Hősöknek 
felajánlania, ez lehet pénz, és vagy egyéb tárgyak. 
 

21 – Vörös Szeműek Tere 
 
„Az út egy nagy térbe torkollik, aminek a közepén egy nagy 
építmény látható. A tér meglehetősen zsúfolt, első sorban 
magas nyurga alakokkal, akiknek mindnek csukva van a 
szeme. Kis tömeg csoportosul az építmény körül, és 
mindnyájan befele nézelődnek.” 
 
 Ez  a  terület,  és  a  környék  a  Vörös  Szeműeké.  Ha  a  
Hősök csenben meghúzzák magukat, és a tér szélén 
óvatosan elosonnak, akkor nem fognak beléjük kötni. 
Ha viszont bemennek a térre, vagy közelebb mennek 
egy csoporthoz, akkor 
felhívják magukra a 
figyelmet,  úgy,  mint  a  18-
as pont esetén. 
Amennyiben a Hősök meg 
szeretnék nézni az 
épületet, át kell verekedni 
magukat egy kisebb 
csoporton, hogy 
megtudják, hogy mit is 
néznek. 
 
Az építmény valójában egy 
bejárat a szennyvízcsatorna 
rendszerbe, bár úgy tűnik 
mint egy kör alakú nagy 
kút, ami tele van fekete 
csillogó folyadékkal. 
Bármely Hős tolakszik 
elsőnek előre, hallani fogja, 
hogy megjegyzéseket 
fognak rá tenni. Mikor 
odaér a nyíláshoz 
megpróbálják belökni. 
SZERENCSE próbát kell 
dobnia, különben 
belezuhan  a  lyukba.  A  
csatornarendszer leírása a 
31-es pontban található. 
Ez egy egyirányú járat, 
bármelyik Hős marad is 
hátra, vagy önszántából 
ugrik a lyukba, vagy a 
Vörös Szeműek segítenek 
nekik. Ezt ők nagyon 
szórakoztatónak fogják 
találni. 

22 – Árusok Utcája 
 
„Az utca zsúfolásig tele van standokkal, és árusokkal. 
Folyamatos a zsivaj, a kerekedők hívogatják a vásárlókat. Úgy 
tűnik, hogy itt szinte bármit meg lehet vásárolni.” 
 
Itt  a  Hősök  bármit  megvehetnek,  amit  szokásos  
hétköznapi tárgyak közé sorolnak. (városi áron) Kivéve 
mágikus tárgyakat, és komponenseket. Néhány tárgy 
felkeltheti a Hősök érdeklődését: 
 
Egy tegez ezüstnyíl 12 darab 5AT 
Egy nehéz kard 4AT 
Kígyómarás elleni szerda 3AT 
 
A nyilak egyszerűek, és ezüst végük van. A kígyómarás 
elleni méreg, pedig az ami rá van írva. A nehéz kardot 
viszont sokkal nehezebb forgatni, ezért aki használja -1 
Támadást kap. De a sebzés dobáshoz hozzá adhat +1 
pontot. 
 

23 – Vlada Játékterme 
 
 
„Egy nagy dísze épület előtt áltok. Aminek a homlokzatára az 

van írva, hogy Vlada 
Játékterme. Mikor beléptek 
látjátok, hogy a helyiség tele 
van. Kockatáblák, és egy nagy 
szerencsekerék található az 
egyik falon, ami hívogatóan fel 
van díszítve.” 
 
Szerencsekerék 
Aki meg szeretné pörgetni 
a szerencsekereket, annak 
fizetnie kell 1AT. Bárki 
pörgethet bármennyit. A 
játékosnak dobnia kell 3D6-
ot, hogy megállapítsa, hogy 
mit nyert: 
 
3d6 Nyeremény 
2 10AT 
3 5AT 
4-16 Semmi 
17 5AT 
18 20AT 
 
Kitalálós 
Sokan játsszák ez a játékot 
a ház ellen. A lényege, 
hogy 1AT kell tenni egy 
számra, és utána dobni kell 
egy kockával. Mindig csak 
egy ember játszik 
egyszerre. Ha a 
kiválasztott számot dobja, 
akkor nyer 7AT, ha nem 
elveszti a tétet. 
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A Kígyó Szeme 
Ezt  a  játékot  egy  asztalnál  játszák,  és  a  neve,  hogy  a  
Kígyó Szeme. Ha a Hősök csatlakozni szeretnének, 
akkor csak egy hely van szabadon. Minden játékos 1AT 
tesz  le  kezdésként,  és  dob  utána  2D6-ot.  Ha  a  dobás  a  
Kígyó szeme (azaz dupla 1) megnyeri a betett összeget. 
Ha  nem,  és  dupla  számot  dob  valaki,  az  kiesik.  A  
következő körben  ismét  be  kell  tenni  1AT,  és  utána  
következik a dobás. Ugyanazok a szabályok, mint az 
előbb leírtak, ez addig folytatódik, míg valaki ki nem 
dobja a kígyó szemét, vagy egyedül nem marad. 
Ha  több  játékos  dob  Kígyó  Szemét  egy  körön  belül,  
akkor a nyeremény egyenlően megoszlik. Ha minden 
játékos kiesik egy fordulóban, akkor a ház viszi a 
nyereményeket. 
 

 
 

24 – Bronz Szobor 
 
„Közeledtek egy térhez, ami közepén, egy hatalmas bronz 
szobor látható. Olyan magas, mint 6 vagy 7 ember. Előtte 
található egy nagy kerámia edény, amiben aranytallérokat 
lehet látni. Az egyik oldalsó utcán lefelé látható még egy 
díszes cégtábla, ami Vlada Játéktermét hirdeti.” 

Az  edényben  48AT  található.  Aki  elveszi  a  
felajánlásokat, azt a tolvajt a szobor meg fogja támadni. 
Életre kel, és lelép a talapzatról. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ha a Hősök minden aranyukat bedobják az edénybe 
(beleértve az is, amit az előbb elvettek) a Szobor két 
harci körig nem fog támadni. Ez idő alatt a Hősök 
elmenekülhetnek a helyszínről. Ha mégis ismételten 
támadni fogják, akkor a szobor ugyanúgy folytatja 
ellenük a harcot, mint eddig. 
 
  

Bronz Szobor 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 15 
Fegyver Fegyvertelen (+2 a sebzés 

dobáshoz) 
Páncél Speciális 
Speciális: Minden alkalommal, mikor a 

Hősök eltalálják a Szobrot, dobniuk kell 
D6-ot. Ha a dobás értéke 6, normál sebzést 
okoznak, de ha 1-5, akkor nem sebesítették 
meg. Később a Hősök végezhetnek 
SZERENCSE próbát. Ha sikerült, akkor 4-6 
esetén okoznak normál sérülést. 
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25 – Lyuk az Utcán 
 
„Az út közepén egy kör alakú kövekkel körberakott lyukat 
lehet látni. Amikor belenéztek látjátok, hogy olyan mintha 
valamiféle fekete folyadék csillogna benne….” 
 
Ez a kör alakú lyuk, bejárat a szennyvízcsatornába (lásd 
később) A szélei a lyuknak igen instabil (nemrég 
készült) aki túl közel megy hozzá, annak ÜGYESSÉG, 
vagy SZERENCSE próbát kell dobnia. Ha elhibázza a 
próbát,, akkor belezuhan a Hős a Lyukba, és beleesik a 
szennyvíz elvezető rendszerbe. Lásd a 31. pontban a 
többi leírást. 
 

26 – Temető 
 
„Az út mellett észrevesztek egy kis rozsdás kerítéssel 
elkerített területet. Réges-régi ferde sírok elszórtan állnak a 
temetőben.  Mindet  benőtte  már  a  gaz,  és  a  borostyán.  Egy  
nagyon régi faragás egy mauzóleum oldalán viszont felkelti 
az érdeklődéseteket. „ITT NYUGSZIK SHINVA – KHARÉ 
ÖTÖDIK FŐNEMESE” A kripta ajtaja félig nyitva áll.” 
 
Közvetlenül az ajtó előtt egy kör alakú lyuk található, 
ami levezet a csatornarendszerbe. (Leírását lásd s 21, és 
a 25-ös pontba). Ez a mauzóleum előtere, egy teljesen 
üres szoba, ami 3 méter széles. A szoba végén egy kő 
lépcső vezet lefelé a kripta belsejébe. 
 
 

 

A fenti szoba alatt kétszer akkora terem található. Sötét, 
nyirkos, és dohos. Számos kő, és a fafaragások díszítik a 
szobát. Ahogy a Hősök mennek lefelé a lépcsőn, mikor 
elérik az alját, mindenkinek dobnia kell tiktokban 
Észlelés próbát. Akinek sikeres volt a dobása, az észre 
fogja  venni,  hogy  mikor  leérte,  a  koporsónak  a  fedele  
megmozdult. 
 
Minden olyan Hős aki megdobta a fenti próbát észre 
fogja venni, hogy a Halálkísértet, egy közeli fülképe 
siklik  be.  Minden  olyan  Hős  aki  nem  dobta  meg  a  
próbát, az el fogja veszíteni az első támadási kőrt. Ez a 
félig csontváz lény igen gonosz, kezében egy kést 
szorongat. a legközelebbi Hőst fogja célbavenni. 
 
 

 
 
 
Ha a Halálkísértet meghal, akkor két kör múlva 
ismételten megmozdul a koporsó fedele. Ezúttal viszont 
egy kísértet száll ki belőle, aki egy nagyon öreg ember. 
Igen hálás, hogy megszabadították az örök 
gyötrelemtől. Ő Lord Shiva szelleme, akit réges-rég 
halott, elátkozták és most felszabadult. Most már 
szabadon pihenhet az öröklétben. Ha érdeklődnek a 
kaput nyitó varázsige felől, akkor a Lord készségesen 
megosztja velük az ő általa ismert sor, ami így hangzik: 
„Gólem bőrből készült zár.” 
 
Ha a hősök megemlítik, hogy Bakland-ba készülnek, 
akkor az öreg szelleme Lord Shinva megoszt velük még 
egy kis versikét, ami szerinte hasznos lehet még: 
 
„Hogy elaludjon az álmatlanságban szenvedő kos, 
Meg kell keresni azt, kit úgy hívnak a Szélhámos.” 
 
Ezek után Lord Shiva visszasüllyed a sírjába. Minden 
Hős  kap  +2  SZERENCSE  pontot,  hogy  
megszabadították az átoktól a nemest. 
 

 
  

Halálkísértet 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Rövidkard 
Páncél Nincs 
Speciális: A Halálkísértetet kizárólag 

csak  mágikus  és  ezüst  fegyver  sebzi.  (a  
varázslatok csak a felét sebzik rajta) Az 
elűzés papi hatalom nem fog működni, túl 
szorosan kötődik a kriptához. A normál 
páncélok védelme semmit sem fog érni a 
kísértet fegyvere ellen. 
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27 – Kapzsi Kút 
 
„Az út mellett egy régi kutat pillantotok meg. Kővel 
körberakott káva, fa tetővel. Ahogyan közelebb értek hozzá egy 
éneklő női hang így szól a kútból: „Kedvesem, megmondom, 
milyen jövő vár rád, Ha tenyerembe teszed aranyad javát” ” 
 
Ha bedob valaki egy érmét, akkor a kút a következőket 
mondja: 
 

„Ha nekem adod még egy tallérodat, 
Teljesítem érte két kívánságodat!” 
 
„Köszönöm az aranyakat néked, 
Adj még egyet, s baj nem érhet téged!” 
 
„Dobj ide még egy Aranyat nekem, 
S minden sebed begyógyul menten!” 
 
„Csak még egyetlen Aranyat kérek, 
És ha bajba jutsz, segítek néked!” 

 
Miután bedobnak egy érmét: „Ha nekem adod még egy 
tallérodat…”,  és  folytatja  körbe-körbe,  addig,  míg  
aranyat dobnak a kútba. Az ígéretekből semmi nem 
igaz 
 
A  kút  igen  szűk,  és  mély  ahhoz,  hogy  a  Hősök  
leereszkedjenek, és visszaszerezzék az aranyak. Amit 
bedobtak az már elveszett. 
 

28 – Üldözött Koldus 
 
„Az út a város szélén vezet tovább, egy bozótos területen. A 
távolban már látható az Északi Kapu. Az út kiszélesedik, 
mikor beér a kunyhók közé. Ez a része a városnak igen kihalt. 
Ahogy haladtok, az úton feltűnik egy vak koldus, aki 
alamizsnáért könyörög.” 
 
Ha a Hősök megállnak, hogy beszéljenek a koldussal, és 
adnak neki egy érmét, akkor hírtelen felkiált és 
félelmében felfelé mutogat. A Hősök látni fogják, hogy 
5 Hárpia közelít az égen, és egyenesen a koldust veszik 
célba. 
 
Ha a Hősök segítenek a koldusnak, akkor meg kell 
küzdeniük a Hárpiákkal. A koldus megpróbál segíteni, 
és a csata alatt mindig egy Hárpia őt fogja támadni. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Ha az összes Hárpia elpusztult, és a koldus még életben 
van, akkor ő nagyon hálás lesz a Hősöknek. Elmondja, 
hogy hónapok óta sanyargatják, kínozzák és elveszik 
tőle a nehezen megszerzett aranyait. A koldus 3 éve 
még Kharé hetedig leggazdagabb főnemese volt, csak 
lesújtott  rá  a  fekete  szem  átka.  Gazdag  volt,  és  
befolyásos. Ismeri a kapunyitó varázsige egyik sorát, 
amit meg is oszt a Hősökkel. „Kéri …… s a kegyes 
Courga” Nagyon bosszankodik, és szidja magát, hogy 
elfelejtette a hiányzó nevet. Viszont azt mondja, hogy a 
Hősöknek szerencséjük van, mert Courga Temploma itt 
található nem messze. Ott meglelhetik a hiányzó nevet, 
csak kérni kell Courga-t. De figyelmezteti is egyben 

őket, hogy nem 
éppen 

egyszerű a 
feladat. 

Segítség képen 
annyit mond 
még, hogy a 
bal szemével 
kell kezdeni, 
azt az utat, ami 

segít 
megszerezni a 
nevet. 
 
 
A Hősöknek 
átadja még a 
nála lévő 
Kígyó gyűrűt. 
Úgy érzi, ez 
segíthet a 

csapatnak 
Bakland-ban. 

A koldus ezek 
után lassan 
elballag az 
egyik kalyiba 
felé. 

  

Hárpia 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Karom Közepes 
Páncél Könnyű 
Speciális: Ha közelharcban csatázik 

valaki a Hárpiával, akkor a Hárpia +2 kap  
Támadás dobására, mert jobb helyzetben 
van a harc alatt. Ez nem vonatkozik 
lőfegyverekre, és varázslatokra. 

Vak Koldus 
ÜGYESSÉG 2 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Bot 
Páncél Nincs 
Speciális: Nincs 
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29 – Courga Temploma 
 
„Az út kanyarogva szeli át a nyílt terepet, minden felé 
szemétkupacok láthatóak. Az Északi városkapu egyre 
hatalmasabbá válik. Az út egyik oldalán feltűnik egy hatalmas 
lépcsős piramis, amit vízköpők, és mindenféle fém szobrok 
díszítenek. A faragott ajtók mindkét oldalát ősi istenek 
totemei szegélyezik. A benti félhomály nem tűnik 
barátságosnak!” 
 
A belső tér igen fényűzően van berendezve, drága 
szőnyegek, és kárpitok találhatóak a padsorok között a 
földön, a beugrókban ezüst, és arany tárgyak láthatóak. 
Az igen pontos elhelyezésnek köszönhetően a fenti 
ablakokon átfújó szél egy állandó éteri búgó hangot ad, 
ami megadja az alaphangot a szentélyben. A terem 
mindegyik felső sarkában egy-egy vízköpő ül, 
vigyáznak az értékekre. A templom hátsó részében egy 
hatalmas nagy aranybálvány látható, aki maga az 
Istenség. 
 
A szőnyeg a padlón csapda, eltakarja a csatornába 
vezető nyílásokat. Bármelyik Hős rálép a szőnyegre, 
dobnia kell Észlelés próbát (vagy SZERENCSE próbát) 
különben beleesik a csatornába. Ha kifejezetten keresi 
valaki a csapdákat, akkor könnyedén meg lehet találni. 
 
Ha valamelyik Hős elveszi az egyik értékes dísztárgyat, 
serleget, szobrot, akkor mind a négy vízköpő egyszerre 
felé fog fordulni, és nézni fogják az elkövetőt. Ha 
visszateszi a helyére, akkor nem történik semmi. Ha 
viszont az ajtó felé kezd haladni, akkor mind a négy 
vízköpő megtámadja a tolvajt. 
 

 
 
Ha harc közben visszarakják az eltulajdonított 
értékeket, akkor a Vízköpők visszaülnek a helyükre. 
 
Az idol maga egy igen csúnya guggoló emberféle, 
erősen ékszerezett istenség. Feje felett egy táblán a 
következő sorok olvashatóak: 
 

„Courga arcára csókot helyezzél, 
És ajkain fejezd be azt, 
Hogy kérdésedre választ kaphass. 
De ha tévedsz le fog köpni téged!” 

 
A  próbatevőnek  meg  kell  csókolnia  az  idol  arcát  a  
megfelelő sorrendben. Bármely eltérés a megállapított 
sorrendtől végzetes hibát eredményez. 
 
 

 
 
 

Bal szem> jobb szem> homlok> ajkak 
 
Ha sikerül a megfelelő sorrendben megcsókolni a 
bálványt, akkor szemei felpattannak, és halkan 
megkérdezi, mit szeretne a halandó. Ha a kérdés a 
hiányzó sor lesz, akkor el fogja mondani, hogy az a 
büszkeség istene Forga. A Hősök mivel együtt vannak, 
csak egy kérdést tehetnek fel. Ha más a kérdés, akkor 
arra is válaszol. 
 
Ha  az  arcot  nem a  megfélő sorrendben csókolja  meg a  
Hős,  nem  fog  semmi  sem  történni,  addig,  míg  az  
ajkához nem érnek. Ekkor egy mérgező nyíl lövel ki a 
szájból, egyenesen a Hős szájába. Azonnal SZERENCSE 
próbát kell dobnia, különben a mérgezett nyílveszző 
1D3 kör múlva végez vele. Ha szerencséje van a 
Hősnek,  akkor  is  0  ra  esik  az  ÉLETERŐ pontja,  és  
veszíteni fog 1 ÜGYESSÉG pontot. A többi Hős ha akar 
ezek után próbálkozhat tovább a bálvánnyal. 
 
  

Vízköpő 
ÜGYESSÉG 9 Támadás:2 
ÉLETERŐ 10 
Fegyver Közepes Karom 
Páncél Nehéz 
Speciális: Ezek a vízköpők mágikus 

lények, nem félnek a tűztől, és immuninsak 
a normál fegyverekre. Csak a varázslatok, 
és mágikus fegyverek ejtenek rajtuk sebet. 
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30– Az Északi Kapu 
 
„Megérkeztetek a magas városkapuhoz. Csupa fém, és 
erősítések. Városi őrség kisebb csoportja járőrözik a kapu előtt, 
és  a  tetején.  A  járőrváltáskor  pár  percig  a  kaput  nem figyeli  
senki. Nincsen látható zár, és szerkezet, ami nyitná a kaput. 
Úgy tűnik, erővel nem lehet megmozdítani.” 
 
Ha a Hősök megpróbálják megközelíteni a kaput mikor 
az őrök is ott vannak, figyelmeztetni fogják őket, hogy 
menjenek el innen. Az őrök nem engedhetnek a 
kapuhoz senki idegent. Ha viszont közelebb 
merészkednek, akkor megtámadják a Hősöket. 
(használd az 1-es pontban található statisztikát) 
 
Találhatnak a Hősök egy ablakot, ami nyitva van, ahol 
besurranhatnak az őrök szeme elől. Alternatív 
megoldásként az őröket meg lehet vesztegetni, ami 
10AT vagy többe fog kerülni, hogy elhagyják egy kicsit 
a helyszínt. 
 
Amikor a Hősök megközelítik a kaput, egy kísérteties 
hang fog  megszólalni  a  kapu felől.  Azt  mondja:  „ÁLLJ  
MEG IDEGEN!”. 
Ekkor kell elmondani a varázsigét az ajtónak, ami a 
helyes sorrendben így hangzik: 
 

„Kaput csukó kettős zár 
Kéri Fourga s a kegyes Courga 
Gólem bőrből készült zár 
Nyílj ki nékem négyre tágra”* 

 

 
*ez csak a magyar könyvben van így, az angolban teljesen más a sorrend! 

Ha helyes sorrendben mondják ki a varázsigét, akkor a 
kapu lassan kinyílik. Csak pár percig marad nyitva, 
majd szép lassan ismét becsukódik. Mielőtt bezáródna, 
a  Hősöknek  át  kell  rajta  menniük,  és  kezdetét  veszi  
útjuk újabb szakasza. Megérkeztek Bakland-ra a 3. 
fejezethez! 
 
Ha rossz sorrendben mondják ki a sorokat, akkor a 
kapu  felől  egy  Kén  Szellem  fog  feltűnni,  aki  azonnal  
megtámadja azt, ki a sorokat rosszul mondta. Neki 
azonnal SZERENCSE próbát kell tennie. Sikertelenség 
esetén azonnal veszíteni fog 1D6 ÉLETERŐ pontot. 
Majd megtámadja a Kén Szellem. 
 

 
 
Mint a Shamutanti Dobok estén azt javasoljuk, a Hősök 
150TP kapjanak, ha végigvitték a kalandnak ezt a 
részét. Jó ötletért, hősiességért, és egyéb előremozdító 
tevékenységért természetesen plus pontok járnak. 
 
 

31– Csatornarendszer 
 
A Hős aki beesik egy ilyen nyíláson, a következőt fogja 
tapasztalni: 
 
„Lassan zuhansz a sötétben, majd egy kis fénypont jelenik 
meg a távolban. A fény növekszik, majd hírtelen eltűnik, és 
egy nagy halom mocsokban landolsz. Úgy tűnik mélyen a 
város alatti csatornahálózatban vagy. Számos alagút vezet 
tovább innen.” 
 
Előfordulhat,  hogy  egy  vagy  több  Hős  belezuhan  az  
egyik csatornanyílásba, akár többször is. Ha ez 
megtörtént, akkor meg kell keresni a ki vezető utat, és el 
kell kerülni az Iszapzabálókat. Amikor a folyosókat, és 
a helyiségeket írod le, vedd figyelembe, hogy a járatok 
igen kicsik, és minden olyan egyforma. Valahol, csak 
kúszni, mászni lehet. Ha jelezni szeretnék valahogy az 
útjukat, azt akadályozd meg. A krétát lemossa a szemét, 
a karcolást elfedi a mocsok, stb. 
 
 
A - Belépési pont 
Ez egy nagy helyiség, ami teles tele van mocsokkal. 
Mivel ez az érkezési pont, ide folyik be folyamatosan a 
szenny a városból. Két oldalsó járatból állandóan 
áramlik a szennyvíz. 
  

Kén Szellem 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Kénes Érintés – 2 pontot fog 

sebezni, és a páncél nem véd 
ellene. 

Páncél Nincs 
Speciális: Csakis mágikus fegyver, és 

varázslat sebzi. Hatásos lehet még az 
Elűzés vagy a Szent Terület Papi erő is. 
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B – Kijárat 
Ez a helyiség egy használaton kívüli kút. A szoba 
közepén, egy réges régi nyálkás kötél lóg le. Fent 
látható  a  kijárat  fénye.  A  Hősöknek,  ahhoz,  hogy  
feljussanak szükségük lesz mászás képzettségre. A kút 
a folyó északi partján található, azon a téren, ahol a 
fogadó van. (menj a 16-os pontra) 
 
C – Csomópont 
Ez egy kör alakú helyiség. Itt fut össze számos 
csatornavezeték, ami a felszínről szállítja a szennyvizet. 
A szoba egy vagy több kijárattal is rendelkezhet. 
 
D – Iszapzabálók 
Ebben a helyiségben élnek az Iszapzabálók. Mindig 
annyian lesznek, mint a Hősök. Ha ismét beesnek a 
Hősök a csatornába, és ide tévednek új Iszapzadálókkal 
találkoznak össze (de akkor nem ha csak a helyiségbe 
térnek vissza). 
 

 
 
Remélhetőleg az első alkalommal, mikor a Hősök 
beesnek a csatornába, és rájönnek, hogy egy kijárat van. 
A későbbiek folyamán, ha visszakerülnek ide, már 
tudni fogják, hogy merre is kell menniük, hogy biztosan 
kijussanak a felszínre. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Iszapzabáló 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 11 
Fegyver Közepes Karom 
Páncél Könnyű 
Speciális: Nincs 
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3.FEJEZET - BAKLANDS 
 
akland elsősorban egy hatalmas nagy nyílt 
síkság, ahol szinte nincsen növényzet, és még 
kevesebb állat él. A Hősöknek át kell kelnie 

Baklands Síkságán, a Snatta Erdőn, Ilklala Tón, 
Vischlami Mocsáron miután felmásznak a hegyen a 
Főmágus Tornyához. 
A folyamatos előrehaladást bonyolítani fogja, az a tény, 
hogy a Főmágus kémei felfedték a csapat küldetését, és 
most ők is Baklands-on tartanak, hogy megvigyék a 
hírt. Ezeket a hírvivőket kell semlegesíteni, mielőtt 
elérik üzenetükkel a Főmágust. 
 
Ha a Hősök viszonylag egyenes útvonalon haladnak, 
akkor 3 nap alatt elérik ennek a szakasznak a végét. A 
Kalandmester feladata az lesz, hogy megfelelően 
számontartás az idő múlását. Figyeljen arra, hogy mikor 
kell tábort vernie a csapatnak. Ez lehet kint a síkságon 
nyílt terepen, de lehet bent az erdőben is. Ha a 
karaktereken többször visszatérnek egy helyre, vagy 
más módon késlekednek, akkor be kell iktatni, egy 
plusz napt. 
 
Ha a Hősök eltávolodnak a tábortól, akkor fent áll 
annak a lehetősége, hogy meg fogja támadni őket 
valamilyen szörny. A megfelelő számú ellenfelet a 
Hősök létszámához kell igazítani. A zárójelben 
megjelölt szám azt mutatja, hogy mely ponton található 
az adott lény statisztikája. 
 

Dobás Síkság Erdő 
2-3 Kentaur (4) Medve(21) 
4-5 Baddu-Bogár(6) Snattamacskák(22) 
6-9 Nincs Nincs 
9-10 Klattaember(9) Medve(21) 
11-12 Tűzróka(10) SnattaMacskák(22) 

 
Megvan a kijelölt útvonal Baklands területén, de 
dönthetnek úgy, hogy egyenesen előre mennek a fejük 
után. Ebben az esetben nem lesz nehéz a szükséges 
találkozási pontokat eléjük gördíteni. 
 

 
 

1 – Éjszakai Sólyom 
 
„Már körülbelül egy órája elhagytátok Kharé a csapdák 
kikötővárosát. Ahogy halatok előre a sík terepen, már alig 
látszanak a falak. Növényzet, igen gyér, és sehol sem látni 
állatokat. Egyszer csak egy velőtrázó sikoltás töri meg a 
csendet, ami felülről jött!” 
 
Nyolc Éjszakai Sólyom fog lecsapni az égből, és támadja 
a Hősöket meg minden harci körben. 

 

 
 
Miután 3 harci kör lement, valami zavar támad az 
Éjszakai Sólymok kötelékében, miközben a következő 
támadást készítik elő. Aranybóbitás Sasok támadnak rá 
az egyik Éjszakai Sólyomra, és meg is ölik. A többi 
Sólyom ezt látva elmenekül. 
 
A Sasok a Hősök mellé fognak leszállni. A játékosoknak 
el lehet mondani, hogy ezek a madarak az Aranybóbitás 
Sasok, amiket Analand-ban Harci madárnak képeznek 
ki. Az egyik nyakán egy kis tok található, amiben az 
Analandi király pecsétjével ellátót levelet lehet találni. 
A levél tartalmát, a II Függelék tartalmazza. 
 
Az üzenet arról szól, hogy a Hősök küldetését kémek 
felfedték, és most hét sárkánykígyó tart Mampang-ba, a 
Főmágushoz. Feladatuk, hogy elvigyék neki a hírt, és 
figyelmeztessék a közelgő veszélyre. A Hősöknek meg 
kell találni, és végezni kell ezekkel kígyókkal, mielőtt 
egy is elérne a Főmágushoz. 
 

 
  

Éjszakai Sólyom 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Kicsi Karom 
Páncél Nincs 
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2 – A Fa 
 
„A síkság teljesen kopár, a szél fúj, sehol semmi, mikor 
a távolban feltűnik egy magányos kihalt fa. Ahogyan 
haladtok az úton a fa koronája felől susogó hangot lehet 
hallani. Az elszáradt ágak megmozdulnak, és egy 
öregember arcát formázzák meg, majd az arc beszélni 
kezd. A következőket mondja:” 
 
„Tudom jól hogy a Baddu-Bak-i Shadtack után nyomoztok. 
Hogy megtaláljátok, le kell térnetek, az útról keletre, a 
Halfarok Szikla felé. 
Ott vár már rátok.” 
 
Halvány nyomokat lehet látni keleti irányba. A fára 
felmászva látható lesz a szikla is. 
 

 
 

3 – Halfarok Szikla 
 
Az út a Halfarok Sziklához 4 vagy 5 óra gyalogút, a 
keskeny, és alig látható ösvényen. 
 
„Egy hatalmas sziklát láttok előtettek kimagasodni a 
pusztaságból. Kettéosztott csúcsa pontosan olyan, mintha egy 
óriási hal lenne félig eltemetve a homokban Ahogy közelebb 
értek egy öregember lép elő a barlangból. Felismeritek az 
arcát, ő az-az öregember aki üzent a fa ágai keresztül..” 

Shadrack egy remete, aki néhány különleges mágikus 
képességgel bír. Tud a Hősök küldetéséről, és 
barátjuknak vallja magát. Felajánlja, hogy segít a 
Hősöknek, cserébe, ha ők mesélnek külvilág híreiről. 
Minden Hősnek ad élelmet, és biztosít éjszakára szállást 
a számukra. Ha mesélnek neki a Shamutanti 
Dombokról, és Kharé-ról, akkor ő elmeséli a Hét 
Sárkánykígyó történetét. 
 

 
 
Sok  évvel  ez  előtt  a  Főmágus  Felső Xamen  egyik  
barlangjában megölt egy Hidrát. Mind a hét fejét elvitte 
magával Mampangi Erődjébe, és mindegyiket 
feltámasztotta, és mindegyiket egy-egy gonosz 
istenének szentelte fel. Mindegyik sárkánykígyó 
megkapta saját istenségének az erejét. Ezek a Hold, a 
Nap,  a  Föld,  a  Levegő,  a  Víz,  a  Tűz,  és  az  Idő.  
Mindegyik kígyó nagyon erős, de rendelkeznek egy 
gyenge ponttal, ami lehetővé teszi a Hősök számára, 
hogy legyőzzék őket. 
 
Shadrack a levegő kígyónak ismeri a gyenge pontját. Ha 
a kígyó elhagyja a testét, és gáz alakot fesz fel, akkor a 
legkönnyebb megölni. Ha nem tér vissza az „üres” 
testébe perceken belül, akkor a kígyó elpusztúl. 
 
A remete sok szerencsét kíván a csapatnak, mikor 
elhagyják a barlangot. (1 SZERENCSE pont jár minden 
Hősnek) 
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4 – Kentaurok 
 
„Ahogy haladtok tovább az úton, a távoli messzeségben 
nyugat  fele  nagy  porfelhőt  láttok.  Úgy  tűnik  több  lény  
közeledik felétek nagy sebességgel! Ahogy közelebb érnek, 
akkor látjátok, hogy ezek kentaurok, és hatan vannak.” 
 
A kentaurok a Hősök hozzáállását fogják tükrözni. Ha 
barátságosak, akkor ők is azok lesznek. Az 
információért cserébe viszont kérnek valamit. (tudni 
fogják,  hogyan  lehet  eljutni  a  Kígyóbűvölőhöz  ,  és  a  
Karavánhoz) 
 

 
 
Nem különösen eszes lények. Könnyen be lehet őket 
csapni, valami értéktelen do, ha sikeresen megdobja 
valaki a Vesztegetés Képzettség próbát (+4 pontot kap a 
dobáshoz). Ha a Hősök agresszívan lépnek fel, akkor a 
Kentaurok is támadni fognak. Először az íjaikat fogják 
használni, majd miután közelebb érnek, akkor kardot 
rántanak. 
 
 

 

5 – Kígyóbűvölő 
 
„Az úthoz igen közel található egy természetes gödör, 
ahonnan halk furulyaszót hallotok. Egy kis kígyó mászik ki a 
lyukból a zeneszóra!” 
 
Ez a 2 méter mély gödör az otthona Manata-nak a 
kígyóbűvölőnek, és hat kígyónak. Ahogy a Hősöket 
meglátja Manata, meghívja őket a kis otthonába. Ha 
lemennek hozzá a gödörbe, akkor a kígyók odébb 
húzódnak,  és  csak  bámulják  őket.  A  Hősök  úgy  
tapasztalhatják, hogy Manata igen barátságos. 
 
A Kígyó bűvölő szívesen látja a Hősöket, szeretné 
megnézni mit tudna velük üzletelni, vagy elcsórni. 
Manata valójában nagyon szeretne egy pár Borrinbőr 
csizmát, cserébe felajánlja a Hősöknek, hogy értékes 
információkkal szolgálhat cserébe. Tudja, hogy a Hét 
Sárkánykígyó itt tartózkodik. Azt fogja mondani a 
Hősöknek,  hogy  az  ő nővérei  látták,  mint  két  nappal  
ezelőtt erre jártak, és ismerik a terveiket is. Azt is tudja, 
hogy  az  egyik  hol  tartózkodik,  és  el  is  árulja,  a  
Hősöknek, ha érdekli őket. Azt fogja mondani még, 
hogy az egyik kígyó keletre található a gödörtől, ezen a 
területen sok szikla van szétszórva. Ha ezt választják a 
Hősök, akkor ki kel hagyni a közte lévő pontokat, és a 7 
pontban lehet fojtatni a kalandot. 
 

 
 
  

Kentaur 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Íj / Kard 
Páncél Könnyű 
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Ha a Hősök agresszívan lépnek fel, mert úgy tűnik, 
hogy  Manata  könnyű célpont.  Ekkor  ő mind  a  hat  
kígyót harcba küldi. 
 

 
 

 
 
Manata nem rendelkezik kinccsel. Van nála egy 
bambuszfurulya, egy erszény, amiben 9AT található, és 
egy üveg szentelt víz. 
 

 
 

6 – Baddu Bogár 
 
„Tovább haladtok az úton a jellegtelen tájon át. Hirtelen 
megmozdul a lábatok alatt a föld. Minden felé földhalmok 
röpködnek, és közel egy métert süllyedtek be a földbe. Furcsa 
csattogó hangot hallotok. Egy széles nyílás nyílik meg a 
földben, ahonnan egy csáprágó nyúlik ki.” 
 
A Hősöket megtámadja egy Baddu Bogár pár, amik úgy 
néznek ki mint a szarvasbogár, csak ember nagyságúak. 
Amikor kitörnek a földből, mindenkinek dobnia kell 
SZERENCSE próbát, hogy talpon maradnak-e? Akinek 
nem sikerül, az elesik, és a hátizsákjában összetörik, egy 
törékeny tárgy. (Kalandmester választ) 
 

 
 

 
 
Miután valamelyik Hős megsebzi a Bogarat, a sebből 
sav fog rá fröccsenni. A Hősenek dobnia kell, az alábbi 
táblázatból, hogy mire fröccsen a sav. 
 
Dobás Hatás 
1 Arc, 3 ÉLETRŐ, a sav a szembe fröcskölt, 

arra szemre megvakul 
2 Kardforgató kéz, 2 ÉLETERŐ, és 1 ÜGYESSÉ 

pont veszteség 
3 Másik kéz, 2 ÉLETERŐ pont veszteség 
4 Láb, 1 ÉLETERŐ pont veszteség 
5-6 Semmi 
 
A Bogárnak nincsen semmiféle kincse a gödörben. 
  

Kígyó 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 3 
Fegyver Kis harapás 
Páncél Nincs 
Speciális: Minden egyes harapáskor, a 
Hősnek SZERENCSE próbát kell dobnia, hogy 
elkerülje a mérgezést. A megmérgezett 
Hősnek csökkenteni kell a Kedeti ÉLETERŐ 
pontját 2-vel. Ezek után ez lesz a Hős kezdeti 
ÉLETERŐ pontja, és semmiféleképpen nem 
mehet ez fölé. 

Kígyóbűvölő 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Bot 
Páncél Bőrpáncél 
Speciális: A kígyóbűvölő az helyett, 
hogy harcolna, a furulyáján játszik. Kiszemel 
egy Hőst, akinek SZERENCSE próbát kell 
dobnia. Ha nem sikerül, akkor a Hőst 
megbabonázza a zene, és nem fog harcolni 
tovább. Ha második körben is ugyanazt a Hőst 
célozza meg, akkor az elkezd átalakulni 
kígyóvá. 5 kör alatt teljesen átalakul. Ez a 
változás addig áll fent, míg a kígyóbűvölő 
életben van. Baddu Bogár 

ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Nagy harapás 
Páncél Nehéz 
Speciális: A bogár immunins minden 
féle lövedék varázslatra. Ha ilyet alkalmaznak 
ellene, feldühödik. A következő körben kap +4 
pontot a Támadás dobáshoz mert nagyon 
dühös. 
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7 – Halálszellem 
 
„Ahogy folytatjátok utatokat, mindenfelé szétszórt sziklák 
között haladtok. A levegő egyre melegebbé válik, és a napfény 
szikrázva verődik vissza a sziklákról. Csikorgó zajt töri meg 
hírtelen a csendet, ahogy keresitek a hang forrását, egy 
testetlen szempárt vesztek észre, ködbe burkolódzva nem 
messze tőletek, ami rátok néz. Körülötte a pára lassan eloszlik, 
és látható lesz egy sötét csuklyás alak. Arca helyén egy 
koponya látható. Kezével felétek int hívogatóan.” 
 

 
 
A lényről úgy tűnik, hogy egy valódi Halálszellem 
(ismerős  lehet,  ha  a  Hősök  találkoztak  ilyennek  
Kharéban). Azonban a lény valójában egy kicsi 
kopaszodó varázsló, a neve Renfren. Korlátozott 
képességei lehetővé teszik számára, hogy létrehozzon 
egy igen kiváló illúziót. Naponta egyszer képes 
megidézni egy Szikladémont. Renfrent célja, hogy 
kirabolja a Hősöket, de ha az ÉLETERŐ pontja 3 vagy 
az alá csökken, megadja magát. Megszünteti az illúziót, 
és könyörögni kezd az életéért. Megpróbálja a Hősöket 
meggyőzni, hogy ez csak egy vicc volt. 
 

 

 
 
Ha a Hősök úgy döntenek, hogy kihallgatják Renfrent, 
akkor ő elkezd fecsegni. Majd hírtelen az arca eltorzul, a 
rémülettől,  és  mint  egy  darab  kő úgy  dől  el.  Meghal.  
(megpillantotta a Holdkígyót, ami a Hősök háta mögűl 
emelkedik fel). Ekkor minden elsötétedik. 
Ha a Hősök végeznek Renfrendel, akkor az után 
sötétedik el minden. 
 
A sötétben felemelkedik a Hold az égre, és megvilágítja 
a kígyót. Ő a Holdkígyó. 
 
 

 
 
 
Ha végeztek a Holdkígyóval, akkor addig zsugorodik, 
míg egy kristálygömb nem lesz belőle. 
 
 
 

8 – Fekete Elf Tábor 
 
„A távolban megláttok egy nagy kör alakban elrendezett 
szekértábort. A réseken át látható, hogy tűz ég, és alakok 
mozognak. Ahogyan közelebb léptek, egy nyíl repül felétek, és 
a lábatok előtt áll bele a földbe.” 
 
Ha a Hősök feltartják a kezüket, és óvatosan közelítik 
meg a tábort, beengedik őket. A fekete elfek lehetővé 
teszik számukra, hogy belépjenek, de folyamatosan 
figyelik őket az íjászok. A legidősebb Elder (Vezető) 
közli  a Hősökkel,  hogy rossz helyen járnak, ha ételt,  és 
szállást keresnek, de sokkal szívesebben látják őket, ha 
kereskedni szeretnének. 
 
 

 
 
 
Ha a Hősök olyan ostobák, hogy említést tesznek a Hét 
sárkánykígyóról, akkor Elder dühösen fog nézni egy 
pillanatig, majd int. Megemlíti, hogy a kereskedésüket 
igen nagyon zavarja ezen lények feltűnése. 
  

Halálkísértet (Renfren) 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Közepes Karom 
Páncél Könnyű 
Speciális Nincs 

Szikladémon 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 12 
Fegyver Ököl (használd a buzogányt) 
Páncél Nehéz 

Holdkígyó 
ÜGYESSÉG 13 
ÉLETERŐ 18 
Fegyver Könnyű Harapás 
Páncél Közepes 
Speciális A Holdkígyó igen érzékeny 
a tűzre, ha bárki 1 ÉLETERŐ pontot is sebez 
rajta tűzzel, akkor összezsugorodik, és azonnal 
meghal. 
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Minden Hősre 4 őr jut (megpróbálják lefogni őket,  úgy 
hogy meglepjék őket) és lefogják mindet. Ha a Hősök 
ellenállnak az őrök megpróbálják őket lebirkózni, 
ugyanúgy, mintha harcolnának. (ha 2 őrt legyőz egy 
Hős,  akkor  még  többen  jönnek  lefogni).  Ha  a  Hősök  
ellenállnak, vagy varázslatokat használnak, akkor 
kibontakozik a harc. Vagy megadják magukat, vagy 
eszméletlenek lesznek. Miután sikeresen elkapták őket, 
egy fából ácsolt keresztre kötik őket, és felemelik a 
magasba. A kereszt tetején a Fekete elfek egy fekete 
zászlót kötnek. A Hátizsákjukat, és a fegyverüket a 
kereszt aljába hagyják. Azonban aranyuk nem lesz egy 
darab sem. A tábort felszedik, és tovább álnak. 
 
Miután megfeszítik a Hősöket, kell egy terv, hogy 
kiszabaduljanak ebből a kutyaszorítóból. A Hősök nem 
lesznek képesek varázsolni, mert meg van kötve a 
kezük, és túl erős a kötés ahhoz, hogy elszakítsák. 
Különböző papi képességekkel meg lehet oldani a 
problémát. Egyébként a Hősök hiába várnak arra, hogy 
értelmes lény tévedjen feléjük. Ez nem fog megtörténni. 
 

 

 

 
 
Ha a Hősök felajánlják, hogy fizetnek az ételért, akkor 
az elfek vonakodva, de a konyhasátorhoz viszik a 
karaktereket. Egy ták Áfonyaleves, Gloistert és 
kenyeret, meg egy adag gyógynövény teát adnak 6AT-
ért személyenként. Az étel valóban jó, és 3 ÉLETRŐ 
pontot ad vissza, és egyéb hatásai vannak. 
 

Áfonya leves 
Mindenki, aki eszik a levesből, dobnia kell D6-ot. 
Ha az érték 6, akkor úgy fogja érezni, hogy az étel 
nagyon meleg, és mintha szurkálná belülről. Ezen 
felül vannak komolyabb tünetek is. Foltok jelennek 
meg a bőrön. ezek a következő nap el fognak tűnni. 
Az  idős  elf,  és  a  szakács  csak  nevetnek,  és  
visszaadnak 1AT kártérítésként. 
 
Gloister 
Ez  egy  nagyon  folyós  sajt,  az  íze  igen  rossz.  Ha  a  
Hős úgy dönt, hogy megeszi, akkor 1D6 
SZERENCSE pontot visszaállít. De csak másnap 
reggel alvás után kapja meg a pontokat. 

 
Ha a Hősök kereskedőnek hazudják magukat, akkor 
egy kocsihoz vezetik őket, egy kereskedőhöz, akit 
Oolah-nak hívank. Ő egy idős fekete elf, a haja már 
fehér, és félhold alakú szemüvege van. Izgatottan 
mutatja a Hősöknek a portékáit. 
 

 

Fekete Elf Őr 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Kard / Rövid íj 
Páncél Könnyű 



64 KALAND JÁTÉK VARÁZSLAT 

Vagdaló Balta 6AT 
Ez a varázstárgy képes egy csapással fákat kivágni, de 
nem nagyon jól lehet harcban használni. Támadás 
dobásból -2 kell levonni. 
 
Rézinga 2AT 
Mint ahogyan a neve is mutatja, fel lehet használni 
komponensként az ALT varázslathoz. 
 
Gyöngy gyűrű 8AT 
Ismételten pontosan az ami a neve, de értékesebb, 10AT 
ér, ha eladják. Ezt a gyűrűt is lehet alkalmazni varázslat 
komponenseként, az ELT varázslathoz. 
 
Étike 4AT 
Ez  kis  tészta  golyók,  aminek  a  közepén  szárított  hús  
található. 4 étkezésre elegendő adagot tartalmaz. 
 
Oolah nagyon boldog lesz akkor, ha nem pénzt kap, 
hanem cserébe adnak neki másik tárgyat. A 
Kalandmester dönt. 
 

9 – Klattaember 
 
„Ahogyan a szél alábbhagy, és porfelhő leülepszik, három alak 
tűnik fel hírtelen a semmiből. Eddig a sziklák miatt nem 
vettétek őket észre. Külsejük emberi, de igen durva, szőrmét 
viselnek. Morognak egymásnak valamilyen érthetetlen 
nyelven, miközben a bunkósbotjaikat lóbálják. Agresszívnak, 
tűnek. A vezetőjük nyakában egy fényes amulett látható.” 
 

 
 

Ezek Klattaemberek, vadászok, akik azonnal 
megtámadják a Hősöket. 
 

 
 
Ha meghalnak a Klattaemberek, akkor lehet találni 
náluk 2AT, egy patkánygerincet, és egy napot formázó 
amulettet. (Napékszer) 
 

10 – Tűzróka 
 
„Ahogyan haladtok tovább az úton, a sziklák közül hatalmas 
nagy prémes rókák ugranak elő üregeikből. Hárman vannak, 
és érdeklődve méregetnek benneteket.” 
 

 
 
 
A Tűzróka egy falánk ragadozó, és mindig éhes. Ha a 
Hősök legalább egy adag élelmiszert dobnak nekik oda 
Tűzrókánként egyet, akkor el tudnak mellettük osonni, 
míg ők esznek. Ha viszont a Hősök agresszívan lépnek 
fel, akkor a Tűzrókák azonnal támadni fognak. 
 
  

Klattaember 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Bunkósbot 
Páncél Könnyű 
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11 – A Menedék 
 
„Ahogyan haladtok, az úton észrevesztek egy repedést, az 
egyik szikla oldalában. Mikor megnézitek közelebbről, úgy 
látjátok, hogy ez egy hasadék, ami igen jó éjszakai táborhelyül 
szolgálhat.” 
 
Valószínűleg a Hősök elérkeztek a második nap 
végéhez, amit Baklandon töltenek. A hasadék tökéletes 
táborhely. Ha itt töltik az éjszakát, akkor zavartalan lesz 
az este. Viszont ha nem így döntenek, akkor éjjel 
megtámadja majd őket egy éjszakai lény. (Ezt a fejezet 
elején található táblázatból kell kidobni.) 
 

 
 

12 – Nagy Vihar 
 
„A  távolban  feltűnik  a  messzeségben  a  Snatta  Erdő,  a  
következő úti cél. A szél egyre jobban erősödik, kavarja a port. 
Komor felhők kezdenek gyülekezni. Villámlik és mennydörög. 
Hatalmas vihar kerekedik, aminek közepében találjátok 
magatokat.” 
 
 
Ha a Hősök megpróbálnak a sziklák között menedéket 
találni, akkor dobniuk kell „Síkság Ismeret” képzettség 
próbát (vagy egyszerűen ÜGYESSÉG próbát). Ha 
kudarcot vallanak, akkor az azt fogja jelenteni, hogy 
nincsen szerencséjük. Sérülni fognak 1-3 ÉLETERŐ 
pontot  a  homoktól,  és  az  éles  kis  kavicsoktól,  amiket  a  
szél kap fel. Ha sikerült találniuk valami helyet, akkor 
az azt fogja jelenteni, hogy nem fognak bőrig ázni, és 
nem fognak sérülni. Ezen kívül nem lesz az átázásból 
származó mellékhatások sem. 

A vihar megérkezésekor sietniük kell a Hősöknek, és 
mindenkinek dobnia kell ÜGYESSÉG próbát. Ha 
sikerül, akkor gyorsabbak voltak a felhőszakadásnál, és 
még időben megérkeztek a menedékhelyre. Ha viszont 
nem, akkor elkapja Őket a zuhogó eső, és bőrgáznak. 
Az eső fél órán keresztül tart majd. Ha nem találtak 
maguknak menedékhelyet, vagy varázslattal nem védik 
meg magukat az esőtöl, akkor a következő hatásokat 
fogják elszenvedni: Minden felszerésli tárgyuk elázott, 
sérült vagy szétázott teljesen. Ezen kívül mindenkinek 
dobnia kell ÜGYESSÉG próbát. Ha nincsen 
szerencséjük, akkor összeszedtek egy kis 
tüdőgyulladást. Aki megbetegedett, az minden reggel 
veszíteni  fog  1  ÜGYESÉG,  és  2  ÉLETERŐ pontot,  míg  
beteg. Még ha a próba sikeres is volt, akkor is veszíteni 
fog 1 ÉLETERŐ pontot, mert teljesen átfázott a vizes 
ruházattól, ezt másnap reggel kell levonni. 
 

13 – Forgószél 
 
„Egy nagyobb sziklás területen haladtok át. Mindenféle 
méretű kövek állnak ki a földből. Elkezd erősödni a légmozgás, 
ami mellé egy furcsa fütyülő hang is társul. Az egyik 
sziklacsoport között egyszer csak megpillantotok egy 
forgószelet, ami egy méter magas, és ugyanolyan széles. Úgy 
tűnik, mintha csapdába esett volna a sziklákkal körülvett kis 
tisztáson. Furcsa mód azt érzitek, mintha kapcsolatba akarna 
lépni veletek.” 
 

 
 
A Forgószél valójában egy furcsa mágikus lény. Nem 
fog reagálni semmiféle kommunikációra, bár úgy 
tűnhet, az alsó részével úgy csapdosna, ahogy a 
beszélnek hozzá a Hősök. A legtöbb varázslatra nem 
reagál, de ha bármelyik Hős megérinti, azonnal 
SZERENCSE próbát kell dobnia. Ha kudarcot vall, 
akkor azonnal beszippantja magába, és el fog tűnni. Ha 
a pap ekkor használja a megváltás képességét, és 
istenéhez fohászkodik, csak akkor tud segíteni a 
kalandozó társán. 
  

Tűzróka 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Könnyű 
Speciális: Ha a Tűzróka megsebesül, 
akkor be fogja vetni speciális támadását, a 
következő harci körben. A következő körben a 
Tűzrókát lángok fogják beborítani, labdává 
gömbölyödik, és célba veszi a Hőst.  Ha a Hős 
nyeri a támadást, akkor elkerüli a tűzgolyót, 
de ha nem, akkor sérülni fog 5 ÉLETERŐ 
pontot. A Tűzróka ezután felveszi ismételten 
normális  alakját,  de  ő is  veszíteni  fog  1  
ÉLETERŐ, és 1 ÜGYESSÉG pontot. 
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14 – A Gnóm 
 
„Miután több mint egy órát gyalogoltok, és se növényzetet, se 
állatot ne láttok, egyszer csak feltűnik egy bicegő alakot. 
Termetéhez képest igen gyorsan halad. Ahogy közelebb ér csak 
akkor látjátok, hogy ez egy csúnya kis gnóm, a bőre sötét arca 
igen torz. Kis lábait szaporán kezdi szedni, kezében egy 
faragott botot tart, ami egy kígyót formáz. Mikor hozzátok ér, 
megáll, és azt mondja: Hé Analandiak, barátok vagytok, vagy 
ellenségek?” 
 
A gnóm valójában Dintainta a sztyeppékről, de mások 
úgy ismerik,  hogy a Szélhámos. A Szélhámos egy igen 
nagy hatalommal bíró varázslónő, aki ebben a gnóm 
alakban utazik a síkságon. 
 
Ha a Hősök ellenségnek válják magukat, akkor a gnóm 
követelni fogja, hogy álljanak el az útjából, és hagyják 
tovább menni. Ha nem tesznek eleget a kérésének, vagy 
támadólag lépnek fel vele szemben, akkor pár szót fog 
maga elé motyogni, és ennek hatására a Hősök 
cselekvőképtelenné fognak válni. Ez ellen nincsen 
SZERENCSE próba. Valamilyen humoros megoldást 
érdemes alkalmazni, például egy irányba mennek 
körbe-körbe, vagy odaragad a kezük ahhoz, ahol éppen 
van, vagy folyamatosan tüsszögjenek stb.. érdemes 
kreatívnak lenni, de úgy, hogy a Hősökben ne essen 
kár. Ha ezek után is meg akarják támadni, akkor 
érdemes kiütni egy két Hőst figyelmeztetés képen, hogy 
nem érdemes harcolni. 
 

 

Ha a Hősök barátnak vallják magukat, akkor kérni fog 
tőlük valamilyen ajándékot, barátságuk jeléül. Ha 
valamilyen értékes dolgot, meglehetősen ritka tárgyat 
adnak neki, vagy varázslat komponenst (kivéve homok, 
kavics), akkor megköszöni, majd átváltozik, egy 
középkorú lila ruhás nővé. (ez a valódi alakja) 
Barátságosan szólítja meg a Hősöket ez után, elmondja, 
hogy tud a küldetésűről, és segít nekik. 
 
Három dolgot ad át a Hősöknek: 
 

Egy üveg gáz 
Mampang erődítményénél találkoznak majd a 
Hősök az Alvó Kossal, egy nagyon erős 
ellenféllel. Ha a dugót kihúzzák, mikor odaérnek 
a Koshoz, akkor le tudják majd győzni. Lásd 4. 
Fejezetben a további részleteket. 
 
Föld Kígyó gyengéje 
Ha a Hősök északkeleti irányban haladnak 
tovább, akkor ott találkozni fognak majd a Föld 
Kígyóval.  Ez  a  kígyó  erőtlenné  válik,  ha  nem  
érintkezik a földel. 
 
Kígyó sétabot 
Tölgyfacsemetéből készült faragott bot (ezért 
lehet használni mint varázslat komponens) Ez a 
bot csökkenteni fogja a kígyók ÜGYESSÉGÉT 2 
ponttal, így könnyebben lehet őket legyőzni. 

 
A tárgyak átvétele után, és a jó tanácsot meghallgatva, 
sok szerencsét kíván még a Hősöknek (mindenki 2 
pontot hozzáadhat a jelenlegi SZERENCSE pontjához). 
Ez után a varázslónő visszaváltozik gnómmá, és 
odébbáll. 

 

15 – A Templom 
 
„A távolban megpillantotok, valamit, ami úgy tűnik, hogy 
mintha emberi építmény lenne. Ahogy közelebb értek, csak 
akkor látjátok, hogy ez egy romos templom, aminek udvara 
közepén, egy díszes kút található.” 
 
Annak ellenére, hogy igen elhanyagolt a templom, fel 
lehet ismerni, hogy Throff-nak a Föld Istennőjének van 
felszentelve.  Az  ajtó  már  rég  nincsen  a  helyén,  
szabadon be lehet lépni az építménybe. Három fő 
terület található itt: 
 

A – Udvari Kút 
Ez egy régi kút, amit egy alacsony káva vesz 
körbe. Egy kötél lóg le a mélybe, aminek a végén 
egy vödör található, mikor felhúzzák a kiszáradt 
kút aljáról. A vödör alján, egy arany kígyó 
található, ami azonnal kicsusszan, mikor 
felemelik a felszínre. A kígyó nem lesz agresszív 
és közönyösen viselkedik a Hősökkel szemben. 
Valószínű, hogy a Hősökben felmerül az a tény, 
hogy ez az egyik sárkánykígyó, de ez nem így 
van. Ez csak egy kígyó semmi több. 
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Nincsen semmi érdekes a kútban. 
 

 
 
 
 
B - Hieroglifák 
Közvetlenül szemben a főbejárattal, a nagy falat 
beborítja mindenféle dombormű, faragások, és 
hieroglifák. Ha a Hős szeretné elolvasni az írást, akkor 
dobni kell nyelv képzettség próbát (tudás próba), ha 
ezzel nem rendelkezik, akkor SZERENCSE próbát. Ha 
sikerül, akkor a következőket olvassa: 
 
„Ezt a templomot Yada pap emeltette a föld istennőjének 
Throff tiszteletére. Azok, akik nem az ő követői, nem tehetik be 
a lábukat e templomba, és méltó büntetésben részesülnek, ha 
Throff  nevét  itt  kiejti.  Biztos  halál  vár  arra  a  merész  
halandóra, aki háromszor kiejti egymás után Throff nevét.” 
 
 
 
 

 
 
Ha a játékosok elolvassák a feliratot, és háromszor 
egymás után kimondják hangosan az Istennő nevét a 
templomban, az elkezd rázkódni. Egy hatalmas 
márványtömb esik alá a mennyezetről egyenesen a 
Hősökre. Ekkor dobnia kell minden Hősnek 
SZERENCSE vagy ÜGYESSÉG (akrobatika, vagy kitérés 
is használható) próbát, hogy elkerüljék a biztos halált. A 
következő két körben folyamatosan zuhannak alá a 
kövek a Hősökre. Mindkét körben dobni kell próbát. 
Kudarc esetén 1D6 ÉLETERŐ pont sebzést fog okozni. 
Ha a Hősök nem mondják ki háromszor egymás után 
hangosan az Istennő Throff nevét, akkor a falakban lévő 
remegés enyhül, majd alább hagy! 
 
C - Csapóajtó 
A hátsó szobában, a templomban, egy nagy fából 
készült csapóajtó található. Ez vezet le a pincében. Lent 
Shalla található Throff papja, láncra verve. Elfogták a 
Klattaemberek, közel egy hónapja, és félmeztelenül 
bezárták ide. Nem tud magától kiszabadulni, szeretné 
látni újra napot. Csak úgy volt képes életbe maradni, 
hogy képes  ételt,  és  vizet  teremteni.  A  láncok  a  falhoz  
vannak rögzítve. Nem kell hozzá nagy erő, csak egy jól 
irányzott csapás a fegyverrel, és már is szabad. A pap 
ezek  után  nagyon hálás  lesz  a  Hősöknek,  nem tud mit  
felajánlani, csak annyit, hogy egy Hőst meggyógyít, ha 
szeretnék. Semmiféle kinccsel, és tárggyal nem 
rendelkezik. 
Minden  olyan  Hős,  aki  belép  a  pincébe,  vagy  beszél  a  
pappal, az meg fogja kapni a Sárga Dögvész betegséget. 
Minden Hősnek dobnia kell SZERENCSE próbát, 
különben elkapja a betegséget. Aki elbukja, az ferőzötté 
válik a Sárga Dögvésztől, és minden nap reggelén 
veszíteni fog 3 ÉLETERŐ pontot. Ez addig tart, míg 
meg nem gyógyítják. 
 
  

Aranykígyó 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Könnyű Harapás 
Páncél Nincs 
Speciális Ha megharap egy Hőst, 
akkor annak SZERENCSE próbát kell dobnia, 
különben sérülni fog 1D6 ÉLETERŐ pontot. 
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16 – Klattaember Falu 
 
„Ahogy haladtok az úton, a messzi távolban egy falut 
pillantotok meg. Durván épített kunyhókból, ágakból, 
levelekből összehordott tákolmányok áll. Néhány falubelit 
láttok sétálni a háza közt. Rajtuk állatbőrök lúgnak. A 
levegőben sült hús illata terjeng.” 
 
Ez a falu a Klattaemberek faluja. Ez egy primitív faj. 
Nomád módon élnek. Barátságosan lépnek fel a 
Hősökkel szemben, meghívják őket, hogy egyenek 
velük. Ezt morgásokkal, és gesztusokkal teszik. Az étel 
(sült disznó) normál étkezésért járó ÉLETERŐ pontot ad 
vissza. 
 
Ha a Hősök leülnek enni, akkor lassan az egész falu 
köréjük csoportosul. Miután befejezték az étkezést, a 
tömeg hírtelen elhallgat. Egy hatalmas nagy 
Klattaember jelenik meg kezében egy bunkósbotot 
forgatva. Ő ki akarja hívni a csapat legerősebb tagját, 
egy csatára. Ezt mutogatva, és morogva adja tudtukra. 
A falubeliek egy nagy kört képeznek, ez lesz az aréna. 
Megközelítőleg 50 falubeli van jelen. Nagyon dühösek 
lesznek, ha valamelyik Hős megzavarja a jelenleg folyó 
csatát. 
 

 
 

 

A  Klattaember  nem  fogja  megölni  a  Hőst,  ha  ő nyer,  
hanem eszméletlenre veri. Ha Hős nyeri a harcot, akkor 
a bajnok is eszméletlen lesz. A falusiak nagyon 
feldühödnek  akkor,  ha  a  Hős  megöli  a  bajnokot.  
Azonban, ha a Hős megkegyelmez, akkor a falubeliek 
nagyon  örülni  fognak,  és  hoznak  még  húst,  ée  
gyümölcsöt. A Hősök ha akarnak elrakhatnak 
maguknak fejenként egy étkezésre való élelmet, mielőtt 
elhagynák a falut. 
 

17 – Robbanó Kövek 
 
„Az út lassan emelkedni kezd. A földön mindenfelé szétszórva 
kavics darabok hevernek. Egyre erősebb a kaptató a dombtető 
előtt.  Az  út  ez  után  lejteni  kezd,  és  nem  messze  a  távolban  
már látható a Snatta Erdő. Ahogy elindultok a lefelé vezető 
úton felrúgtok egy nagyobb kőkupacot. A kövek 
szétszóródnak, és lassan gurulnak lefelé, majd megállnak, és 
visszafordulnak, egyenesen a bokátokra veszik célba!” 
 
Közvetlenül az után, hogy ez történik, a dombnak a 
tetején lévő kőhalom felrobban. Minden Hős feldől, és a 
rengeteg  kő repült  fel  a  levegőbe.  Ha  a  Hősök  
védtelenek a visszazuhanó kövektől, akkor sérülni 
fognak 1D6 ÉLETERŐ pontot. SZERENCSE próbával a 
dobott érték felezhető. 
 
A robbanás ereje taszítsa a Hősöket bele egy 3méter 
mély gödörbe, aminek a fala meredek, és morzsalékos 
kavics az oldala. A robbanás után egy szikla jelenik meg 
a gödör alján nagy morajlások közepette. Ez a kő egyre 
jobban izzani kezd, míg vörössé nem válik. Minden Hős 
veszt 1 ÉLETERŐ pontot, a hőség miatt. Egy következő 
szikla jelenik meg az 5, 10, 15 körben növelve a 
gödörben a hőséget, és minden alkalommal 1 ÉLETERŐ 
pont veszteséget okozva. 
 
A Hősök számára nem lesz nehéz kimászni a gödörből, 
csak sima Mászás Képzettség próbát kell dobni. 
(nincsen semmiféle módosító a dobásra) Ahogy az első 
Hős a kezét a peremre helyezi, valami megharapja a 
kezét,  és  veszít  1  ÉLETERŐ pontot,  és  azonnal  Mászás  
Képzettség  próbát  kell  dobnia,  mert  különben  
visszazuhan a gödörbe. 
 
Ahogy a Hősök kiérnek a felszínre, látni fogják, hogy 
folyamatosan nagy repedések jelennek meg a talajban, 
ami azt eredményezi, hogy bizonyos ingatag sziklák 
felborulnak. Ezek mind a Hősöket veszik célba. 
Automatikusan sebeznek a Hősökön minden körben, 
míg fel nem tárják mindennek az okát, a sérülések 
személyenként mások. Az alábbi sebzés táblázatot kell 
alkalmazni: 
 

Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 0 1 2 2 3 4 

 

 
  

Klattaember Bajnok 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Bunkósbot (+1 sebzés) 
Páncél Könnyű 
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Egy kis zöld kígyó harap bele az első Hős bokájába, aki 
kimászik a gödörből. Ha a Hős megpróbálja elkapni, 
vagy megtámadja a kis lényt, akkor annak a bőre 
szétreped, és egy hatalmas nagy barna szárnyas 
kígyóvá változik. Ez mag a Föld Kígyó. Ha közvetlenül 
harcba bocsátkoznak vele, akkor az adatai alább 
láthatóak. Ha viszont valaki felemeli a földről a kígyót, 
akkor az visszaváltozik ismét a kicsi zöld kígyóvá, és 
ebben az alakban könnyen el lehet vele bánni. Ennek 
kivitelezése a következőképpen történi. A Hősnek meg 
kell nyerni a harci kört (ha veszít ugyanúgy sérül) majd 
sikeres Erő képzettség próbát kell dobnia. 
 

 
 
Ahogy megölik a kígyót, az kővé változik, és 
abbamarad mindenféle földmozgás, ezzel megszűnik 
mindenféle veszély. 
 

18 – Hét Szellem 
 
„A távolban feltűnik a Snatta Erdő, a következő uticél. 
Mennydörgés hangja üti meg a fületeket, és látjátok, mint 
egyre sötétebb fellegek gyülekeznek az égen. Nem messze 
tőletek, hét csuklyás alakot pillantotok meg, ahogy körben 
ücsörögnek a földön. Úgy tűnik, hogy mintha átlátnátok 
rajtuk, valamiféle játékot játszhatnak.” 
 
Ezeket a szellemeket a megmaradt sárkánykígyók 
idézték meg, hogy feltartóztassák a Hősöket. A 
csuklyájuk alatt koponya arcuk van, az egyik 
kiemelkedik a tömegből, és megkísérli odahívni a 
Hősöket. Azt fogják mondani, hogy azért küldték őket, 
hogy a  Hősöknek  segítsenek,  és  hogy ez  nem a  valódi  
testük, és fontos információval szolgálnak a küldetéssel 
kapcsolatban. 
 
Ha a Hősök megállnak, meghallgatni a szellemeket, 
akkor ők egy kört fognak alkotni. Azt fogják mondani, 
hogy ismernek egy éneket, ami segít megvédeni a 
Hősöket a bajtól. Az ének a következő képen hangzik: 
 

Arbil Mdarbil, 
Hallgass meg engem 

Arbill Madarbil 
Nem vagy istenem 

 
Arbil Madarbil 

Nem téged imádlak 
Arbil Madarbil 

Ó, segíts meg engem. 
 
A szellemek azt mondják a Hősöknek, hogy ismételjék 
meg utánuk az éneket, ahhoz, hogy hasson. 

Ha ezt teszik, akkor a vers végén hatalmas villámlás, és 
mennydörgése következik be. A szellemek 
elhalványulnak, és egy gúnyos hang kikacagja a 
Hősöket.  A  hang  kigúnyolja  a  Hősöket,  és  azt  mondja  
nekik, hogy ezzel aláírták a saját halálos ítéletüket! 
Minden Hős aki elismételte a szellemek után a versikét, 
annak a jelenlegi SZERENCSE pontjai a felére 
csökkennek. Nincsen mód arra, hogy az átkot feloldják, 
és arra sincsen lehetőség, hogy az így elvesztette 
SZERENCSE pontokat visszaszerezzék. 
 
Soha nem érinthetik meg a Hősök a szellemeket, és 
fordítva, így a kalandozók bármikor elmenekülhetnek, 
anélkül, hogy károsodást szenvednének. Az a Hős aki 
feláll, és távozik, a szellemek semmit nem fognak tenni, 
hogy megakadályozzák őt. 
 

 
 
  

Föld Kígyó 
ÜGYESSÉG 14 2 Támadás 
ÉLETERŐ 21 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Közepes 
Speciális Lövedék alapú mágikus 
támadások felét sebzik rajta. 
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19– A Snatta Erdő 
 
„Fenyegetően emelkedik előttetek a Snatta Erdő. Hatalmas fák 
toronyként merednek az égre. Az aljnövényzet nagyon sűrű, 
az egész erdő sötét és komor. Széles ösvény vezet be az erdőbe, 
ami nem messze háromfelé ágazik el. Minden irányba dús 
kúszónövények, és bokrok szegélyezik az utat.” 
 
Ez az egyetlen bejárat az erdőbe. A játékosokban fel kell 
ébreszteni azt az érzést, hogy igen kellemetlen lesz 
számukra ide belépni, ebbe a komor nyomott erdőbe. 
 

20– A Tűzkígyó 
 
„Az út kanyarogva cikázik az erdőben, Furcsa növények, és 
bokrok szegélyezik csapást, színes madarak éneke száll. Fura 
mód, még élvezitek is a sétát!” 
 
A Hősök a következő tárgyakat, gyűjthetik be az útról, 
és környékéről: 
 

Kavicsok 
Homok 
Bogyók, és gyümölcsök (két étkezésre elegendő) 
Sárga madár tolla 
Nagy 6 karéjos viaszos zöld levél. 

 
Az utolsó két tárgynak semmiféle hatásköre nincsen. 
 
„Ahogyan haladtok tovább, egy pici piros kígyó csúszik elő az 
aljnövényzetből, az útra. Megáll rátok bámul, és visszakúszik 
oda ahonnan kijött.” 
 
A kígyó mozgása lassú ahhoz, hogy lépést tudjon 
követni  a  Hősökkel.  Ahhoz  viszont  gyors,  hogy  ne  
tudják elkapni, vagy varázsolni rá. Egy közeli fára 
kapaszkodik fel  a kígyó, majd onnan kezdi pásztázni a 
területet, hogy megtalálja a Hősöket. 
 
Ha a Hősök megközelítik, akkor azt fogják tapasztalni, 
hogy elsőre kicsit pislákol, és lángra kap a kígyó, majd 
robbanásszerűen felgyújt maga körül mindent. A 
körülötte lévő Hősöket mind felborítva. Mindenkinek 
dobnia kell 1D6-ot: 
 

Dobás Hatás 
1-4 dobott értékű ÉLETERŐ pont veszteség 

(páncél nem véd ellen) 
5-6 Szemsérülés. Veszít 3 ÉLETERŐ, és 1 

ÜGYESÉG pontot 
 

 

Mikor a lángok alább hagynak, egy hatalmas piros 
szárnyas kígyó válik láthatóvá (ez a Tűzkígyó) az 
elszenesedett ágak között. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
A  Tűz  Kígyót  gyengíti  a  szél  ereje,  legyen  az  
természetes, vagy mágikus. Megakadályozza a további 
tűz károkat, és csökkenti a kígyó ÜGYESSÉG pontját 2-
vel.  A  kígyó  igazi  ellensége  viszont  a  homok.  Ha  a  
földre kerül, és egy bizonyos mennyiségű homok 
szórnak rá, akkor kialszanak a lángjai, és 
visszazsugorodik a kis piros kígyó formájába. Ebben az 
alakban, már könnyedén el lehet vele bánni. 
  

Tűzkígyó 
ÜGYESSÉG 13 2 Támadás 
ÉLETERŐ 18 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Közepes 
Speciális A tűz nem okoz sérülést 
neki. Az a Hős aki közvetlen harca 
bocsátkozik vele, annak minden harci körben 
SZERENCSE próbát kell dobnia, mert 
különben sérülni fog 1D3 ÉLETERŐ pontot. 
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21– A Medve 
 
„Ahogy sétáltok, az úton egyszer csak halljátok, hogy nem 
messze tőletek egy ág reccsen. Megálltok, és várjátok, hogy mi 
fog történni. Nem is kell sokáig tűnődnötök, mert egy medve 
ront rátok az erdőből.” 
 

 
 
A medve nagyon éhes, és az első Hősre ráveti magát, 
éhes, és enni akar ennyi. Az első Hős általában a vezető, 
ő tud csak rendesen harcolni az állattal, a többiek akik a 
segítségére sietnek, kapnak 3 pont támadás büntetést, a 
nagy aljnövényzet miatt. 
 

 
 
 

 

22– Rejtőzködő Snatta Macska 
 
„A kanyargós erdei ösvény egy kis tisztásra ér, aminek a 
végében egy kidőlt korhadt fa látható. Hallani a magas fűnek a 
suhogó hangját, madarak énekelnek a fákon, közel s távol. De 
hallani még egy fura nem ide illő hangot, ami a kidőlt fa felől 
jön, de látni nem láttok semmit.” 
 
Valójában 4-6 Snatta Macska (Hősök számától függően) 
áll  lesben,  és  figyelő mit  tesznek  a  Hősök.  Ezek  a  
macskák olyanok, mint egy tigris, de képesek 
láthatatlanná válni, így igen veszélyes ellenfelek. Ha a 
Hősök elkerülik a tisztást, akkor a macskák nem fognak 
támadni, hanem kivárják a következő áldozatot. 
Ha viszont a Hősök kilépnek a tisztásra, akkor a Snatta 
Macskák elkezdik őket becserkészni. Megpróbálják 
teljesen szétszakítani őket. 
 
 

 
 
 

23– Fenestra a Boszorkány 
 
„Az út egy kis domb mellett vezet el, ami furcsa mód kör 
alakúnak tűnik. Természetellenességét emeli az is, hogy van 
rajta egy kis fából készült ajtó, ami az oldalában van 
besüllyesztve.” 
 
Ez a halom az otthona Fenestra-nak az elf 
boszorkánynak. Azok, akik fegyverrel a kézben, vagy 
támadó szándékkal lépnek be, kezüket a fegyverükön 
tartják. Egy varázslat sebezni fog rajtuk 1 ÉLETERŐ 
pontot.  Ez  a  mágia  lefedi  az  egész  dombot,  és  túl  erős  
ahhoz, hogy bármelyik Hős hatástalanítani tudja. 
 
Ha a Hősök be akarnak lépni Fenestrához, akkor ő 
belepillant a kristály gömbjébe az asztalon. Hullámozni 
fognak  az  indulatai,  ingerülten  lép  fel  a  Hősökkel  
szemben, aki közelebb merészkedik. Egy két perc 
elteltével hátradől, és megszólal. Megkérdezi a Hősöket, 
hogy  mi  járatban  vannak  itt  az  erdőben,  és  hova  
tartanak. 
 
Nagyon érdekli, hogy kifélék, mifélék, a Hősök. Ha 
hozzá hasonlatosan varázshasználók, felajánlja nekik 
megvételre  az  összes  varázslat  komponenst,  úgy  
mintha falun vásárolnák. (Alap szabálykönyv 108. 
oldal) 
  

Medve 
ÜGYESSÉG 10 2 Támadás 
ÉLETERŐ 10 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Könnyű 

Snatta Macska 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Közepes Karmolás 
Páncél Könnyű 
Speciális A Snatta Macska képes 
láthatatlanná válni, ha koncentrál. Minden rá 
támadó -2 büntetést kap. Ha a láthatatlan 
Snatta Macska megsérül, akkor kizökken a 
koncentrációból, és újra látható lesz. 
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Ha a Hősök felhozzák témaként Mampang-ot, vagy a 
Hét Sárkánykígyót, nagyon dühös lesz, majd 
megkérdezi, hogy miért is érdeklődnek ezen ocsmány 
lények felől. Elmeséli, hogy a Vízkígyó megölte az apját. 
Ezen kívül tudja annak gyenge pontját. A Vízkígyót 
olajjal kell lelocsolni, hogy elveszítse az erejét. 
 
A Boszorkány ad a Hősöknek két fiola olajat, amivel 
legyőzhetik majd a Vízkígyót, ha összefutnak vele. 
Majd ez után megmutatja a gömböt az asztalon. Először 
nem látszik semmi, majd szép lassan egy szárnyas 
kígyó alakja kezd kibontakozni. Fenestra elfogta a 
Napkígyót. Egy esővarázslat segítségével a földre 
kényszerítette, majd bezárta a varázsgömbjébe. 
Azt  is  tudja,  hogy a  Tűz  kígyót,  csakis  homokkal  lehet  
legyőzni. Ezen kívül, halotta még, hogy a mocsári 
Goblinok már egy ideje keresik az Időkígyót, hogy 
elpusztítsák. 
 
Ha a Hősök az felől érdeklődnek, hogy miképpen lehet 
átkelni az Ilkala tavon, akkor elmondja nekik,  hogy ezt 
csak úgy tehetik meg, ha magukhoz szólítják a révészt. 
De ezt csak egy síppal tehetik meg, amit ő készségesen 
elad nekik 2 AT-ért. Ha a tóhoz érnek meg kell fújniuk a 
sípot. 
 
Ha a Hősök kijelentik, hogy az a küldetésük, az, hogy 
elpusztítsák a kígyókat, ad még nekik, egy arany kígyó 
medált (egyszer) képes visszaalítani a Hősök 

SZERENCSE pontjait a kezdeti értékre. Az amulett 
viszont csak egyszer működik. 
 

24– Fojtó Bokor 
 
„Az úton egyre jobban sűrűsödik a növényzet. Egyre 
szűkebbé válik az út a belógó ágaktól. Egy különösen zsúfolt 
részen, már úgy tűnik, mintha bokrokkal szegélyezett 
alagútban haladnátok tovább.” 
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Minden játékosnak dobnia kell Erdő Ismeret képzettség 
próbát, aki rendelkezik ezzel a képzettséggel. Ezt a 
próbát nem lehet mással kiváltani, mert a próba 
megköveteli a Hősöktől, az alap erdő ismeretet. Minden 
olyan  Hős,  aki  sikeresen  megdobta  a  próbát,  fel  fogja  
ismerni a körülöttük lévő növényeket, ez a Fojtóbokor! 
Ez a növény körbefonja áldozatát, és addig szorítja, míg 
kimúlik, utána pedig elfogyasztja. 
 
Ha a Hősök felismerik a növényt, akkor a bokor ágait 
visszanyomhatják, és elmehetnek közöttük az úton. Ha 
viszont nem ismerik fel, akkor az ágak megragadják 
őket, és elkezdik behúzni őket a sűrűbe. 
 
A Hősöknek SZERENCSE próbát kell dobniuk. Ha nem 
sikerül,  akkor  csapdába  esnek,  és  nem  képesek  
megmozdulni.  Siker esetén a Hős képes még mozogni,  
és cselekedni. Ha ez a Hős rendelkezik a Vagdaló 
Baltával amit Oolah-tól a Kereskedőtől lehet megvenni 
(8-as pont). Akkor képes körönként egy Hőst 
kiszabadítani a bokrok szorításából. Ha viszont a Hős a 
Kharé-ban megszerezte a Fakéreg Eszenciát, akkor ezzel 
be lehet csapni a Fojtóbokrot, és ki lehet szabadítani az 
áldozatait. Ha harcolnak vele a Hősök, akkor a 
következők az adatai: 
 

 
 

 

25 – Snatta Macska 
 
„Az út igen kanyargós, és egy patakon vezet át, majd úgy 
tűnik, elkezd kiszélesedni. Egy kis tisztásra értek, majd 
hitelen az elől haladó megbotlik valamiben, és hasra esik. Az 
hogy miben esett el, azt nem látjátok!” 
 
4 Snatta Macska rejtőzik a tisztáson (leírásukta lásd a 
22-es pontba) akik lesben állnak, és várják, hogy 
csapdájukba besétáljanak a Hősök. 
 

26 – Ilkala Tó 
 
„Az Ilkala Tó igen nagy kiterjedésű, ezen az oldalon a part 
mentén végig az erdő szegélyezi. A túlparton csak alacsony 
dombokat láthatóak. Nincsen semmi más a látóhatáron, se 
élet, se épület.” 
 
Az egyetlen módja, hogy átjussanak a tavon, ha 
megfújják a sípot, amit Fenestrától kapta. Átkutathatják 
a partvonalat teljes egészében, de akkor sem fogják 
megtalálni a révészt. A síp egy emberi fülnek 
halhatatlan hangon szólal meg. Szavára egy zömök 
ápolatlan  külsejű figura  jelenik  meg,  az  egyik  bokor  
mögül, pár másodpercre. Igen ingerülten motyogva 
valamit. A Révész 4AT kér a fuvarért, amiért átviszi a 
csapatot a tavon. Ha fenyegetik, vagy megtámadják, 
természetesen eláll a költségtől. 
 

 
  

Fojtóbokor 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Birkózás 
Páncél Nincs 
Speciális A Fojtóbokor nem okoz 
ÉLETERŐ pont veszteséget, de minden 
alkalommal, mikor győz, az ellenfél veszít -1 
ÜGYESÉG pontot. Sikeres találatkór elkezdi 
befonni. Ha a büntetés mértéke eléri a -5 
pontot, akkor a Hős teljesen lebénul, és nem 
képes többé mozogni. 
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Miután a Révész elvállalja a Hősök átszállítását a 
túlpartra, kihúz egy csónakot a bokrok közül, és betolj a 
tó vízébe. Majd előveszi az evezőket, és ráparancsol a 
Hősökre, hogy evezzenek. 
 
A Révész valójában a Levegő Kígyó, csak akkor fedi fel 
valódi énjét, mikor már a tó közepén járnak a Hősök. 
Ha a Hősök piszkálják a Révészt, akkor idő előtt 
átváltozik. Ő kifejezéstelen arccal fog a semmibe 
révedni, az út alatt, ha a Hősök megérintik a testét, 
akkor  az  mint  egy  zsák  össze  fog  esni,  majd  a  Levegő 
Kígyó megjelenik a hajó felett. Azonnal megtámadja a 
Hősöket. 
 
 

 
 
 
Ha  a  Hősök  „holtestet”  keresnek,  a  révészén  kívül,  
akkor találni fognak egy kis aszott zöldes kígyóbőrt. Ha 
ez megsérül, akkor a levegő kígyó azonnal elpusztul. 
 
 

27 – Vizi kígyó 
 
„Lassan haladtok az északi  part felé.  Az út nagyon nehéz.  A 
távolban már látható a köd fényei. A hullámok gyengéden 
ringatják a csónakot. Hírtelen buborékok jelennek meg a hajó 
körül, és egyre hevesebbek. A kis ladik, csak ide-oda 
dobálódzik a vízen.” 
 
A  Hősöknek  ÜGYESSÉG,  SZERENCSE,  vagy  
Akrobatika képzettség próbát kell tenniük, vagy 
különben a vízbe esnek. Az alap szabálykönyv 50. 
oldalán található az úszásra vonatkozó szabályok. 
Közvetlenül ez után a Víz Kígyó megjelenik a víz alól, 
és megtámadja a hajót. 
 
 

 
 

 
 
A Víz Kígyó elpusztul, ha olajt öntenek rá. Szükség lesz 
egy sikeres ÜGYESSÉG próbára (ha rendelkezik a 
karakter dobás képzettséggel, akkor azt kell használni), 
hogy az olajt sikeresen célba jutassa. 
 

28 – Vischlami Mocsár 
 
„Felhúzzátok a csónakot a mocsáros parton, és kiszálltok 
belőle. Besüppedtek a sárba, itt még nincsen szilárd talaj, ez a 
tónak a határa! Ahogyan gázoltok át a bűzös iszapon, és 
haladtok a nádas felé, érzitek, hogy valami belétek harap. 
Óriás piócák támadnak rátok.” 
 

 

Levegő Kígyó 
ÜGYESSÉG 13 2 Támadás 
ÉLETERŐ 21 
Fegyver Gáz 
Páncél Nincs 
Speciális Ha a Hős sikeresen eltalált a 
Kígyót, akkor a sebzés után dobni kell még 
egy D6-ot.  1-3 esetén nem sebzett semmit,  4-6 
pedig le kell  vonni 1 pontot a sebzésből.  Ha a 
Kígyó nyer meg egy támadási kört, akkor 1 
ÉLETERŐ pontot fog sebezni. A gázoktól 
elkezd az áldozat fulladni. A következő 
körben már 2-őt, majd 4-et, és így tovább 
ugyanazon az ellenfelén mindig duplázódik. 

Fojtóbokor 
ÜGYESSÉG 12 2 Támadás 
ÉLETERŐ 15 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Nehéz 
Speciális A  Víz  Kígyó  immunis  a  
tűzre, és az elektromosságra. 
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Minden Hősnek dobnia kell SZERENCSE próbát, 
különben a harapások miatt veszíteni fog 2 ÉLETERŐ 
pontot. 
 
A parttól nem messze a Hősök már a magas nádban 
haladnak tovább. Itt hangokat hallanak, amiből arra 
lehet következtetni, hogy egy másik csapat pont feléjük 
tart. A Hősök elkerülhetik a találkozást, ha a másik 
irányban mennek tovább, vagy elrejtőznek (a rejtőzés 
szabályait kell alkalmazni). 
 
A lények Mocsári Goblinok, és négyen vannak. Egy 
hatalma nagy Kígyó elől menekülnek. Kaptak egy 
tekercset az erdei boszorkánytól, hogy elpusztítsák, de 
nem tudták elolvasni. 
 
A Goblinok nem támadóan lépnek fel, de csak néhány 
szót  tudnak  /  értenek  meg  csak  közös  nyelven.  Ha  a  
Hősök nincsenek birtokában a Teremtmény Értő 
varázslatnak, akkor mutogathatnak, és 
gesztikulálhatnak, egyszerű szavakat mondhatnak. 
A  Goblinok  nem  értik  a  tekercset,  így  nem  voltak  
képesek legyőzni a Kígyót. A Hősöknek meg kell 
ígérniük, hogy megölik a Kígyót, csak úgy adják át 
nekik a papírt. 
A tekercs egy éneket tartalmaz, ami legyengíti az Idő 
Kígyót, felolvasásához szükséges a Mágia Ismeret 
képzettség. 
Ha a Hősök megtámadják a Mocsári Goblinokat, akkor 
az adataik a következőek: 
 

 
 
A Mocsári Goblinoknál 6AT található, és két étkezésre 
elegendő élelem. 
 

29 – Idő Kígyó 
 
„Ahogy haladtok át a nádas részen, lassan a magas fű veszi át 
az uralmat, ekkor felfigyeltek valamilyen zajra tőletek jobbra. 
Szinte azonnal egy hatalmas ezüstszínű kígyó feje emelkedik 
fel a fűből, bámul benneteket. Hírtelen kitárja hatalmas nagy 
szárnyait, és a levegőbe emelkedik.” 
 
Az Idő Kígyó igen veszélyes ellenfél, valószínűleg a 
csapatot  meg  is  öli,  abban  az  esetben,  ha  nincsen  
birtokukban  a  tekercs.  A  Hősök  nem  fogják  látni  a  
Kígyón  a  sérüléseket.  Ha  viszont  a  Hős  elveszít  egy  
támadási kört, akkor úgy fogja érzékelni, mintha a 
kígyó felé mozdulna, és már meg is jelenik rajt a sérülés. 
 

 

Ha felolvassák a tekercset (szükséges egy sikeres Mágia 
Ismeret próba) akkor az Idő Kígyó adatai a következő 
képen módosulnak: 
 

 
 

30 – A Hegy lába 
 
„Végül lassan kiértek a mocsárból, és elkezdtek felfele haladni 
a Zanzunu lábánál. Véget ért a jelenlegi küldetés, és 
nemsokára eléritek a kihívás következő részét, a végső 
szakaszt.” 
 
Ha a Hősöknek sikerült mind a hat kígyót megölniük, 
és emlékeznek arra, hogy a hetedik kígyót Fenestra a 
boszorkány ejtette fogságba, akkor nem fogják 
figyelmeztetni a Főmágust, és így a következő rész 
könnyebb lesz. Ha csak egy kígyó is túlélte, akkor az 
most  már  Mampang  felé  tart  a  hírrel,  hogy  jönnek  a  
Hősök. Részletes leírást a 4. Fejezetben találsz erről. 
 
Ha a Hősöknek sikeresen legyőzték az összes kígyót, 
akkor visszaállíthatják az ÉLETERŐ és a SZERENCSE 
pontjaikat a kezdeti értékre. Ezen felül a SZERENCSE 
pontokhoz hozzá adhatnak +1 pontot. 
A Hősök abban az esetben demoralizáltak lesznek, ha 
van túlélő. A hatás annak függvényében állapítható 
meg, amennyi kígyót öltek megy. Ide nem szabad 
besorolni a fogságba esett Nap Kígyót. 
 
Egy kígyót se: Veszít 2 ÜGYESSÉG, 2 ÉLETERŐ, 3 
SZERENCSE pontot. 
Egy kígyót: Veszít 2 ÜGYESSÉG, 1 ÉLETERŐ, 2 
SZERENCSE pontot. 
Két kígyót: Veszít 1 ÜGYESSÉG, 1 SZERENCSE pontot. 
Három kígyót: Veszít 1 ÜGYESSÉG, pontot. 
Négy kígyót: Nincsen semmiféle hatás. 
Öt kígyót: Visszaalítja az ÉLETERŐT a kezdeti értékre. 
 
A Hősök elindulnak 
a hegy lábánál. 
Lapozz a 4. 
Fejezetre! 
 
  

Mocsári Goblin 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Rövid Kard 
Páncél Könnyű 

Idő Kígyó 
ÜGYESSÉG 16 5 Támadás 
ÉLETERŐ 24 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Könnyű 

Idő Kígyó 
ÜGYESSÉG 3 
ÉLETERŐ 12 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Könnyű 
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4.FEJEZET – MAMPANGI ERŐD 
 
Hősök küldetése, hogy visszaszerezzék az 
ellopott legendás varázstárgyat, a Királyok 
Koronáját. Analandból a gonosz Főmágus 

raboltatta el, aki Mampangi Erődítményébe vitette. 
Végigmentek  a  Hősök  a  Shamutanti  Dombokon,  
túlélték a csapdák kikötővárosát Kharét, és átmentek 
Baklandon. Most elérkeztek a végső szakaszhoz. Meg 
kell mászni a Xamen hegységet, és végül belépni az 
erődbe. 
 
A találkozások végkimenetele nagyban függ, hogy a 
Hősöket várták-e vagy sem. Ha a Hősöknek sikerült 
megölni, vagy ártalmatlanná tenni mind a hét 
sárkánykígyót, akkor teljesen váratlanul fognak 
megjelenni az erődben. Ha viszont egyetlen egy 
Sárkánykígyó is elérte a fellegvárat, akkor 
figyelmeztette a Főmágust a Hősök közeledtéről, aki 
átadta a személyleírásukat minden őrnek, és 
parancsnoknak. Jó alkalom ez arra, hogy mágiával, 
vagy egyéb módon megváltoztassák a karaktereket, a 
küllemüket, hogy ne ismerjék fel őket, természetesen a 
Kalandmester jóváhagyásával. 
 
A történet ezen részét a Kalandmesternek alaposan át 
kell olvasnia. Több olyan rész is található benne, ami 
könnyedén végzetes lehet kezdő, vagy sietős 
karaktereknek. A Kalandmesternek érdemes 
felkészülnie arra, hogy bizonyos helyzetekben többet 
kérdezzen vissza, mint a: „Biztos vagy ebben?”, hogy ne 
az egész csapat vesszen oda, hanem csak egy-egy 
karakter! 
 

 
 

1 – A Xamen Barlangok 
 
„Egész nap másztok felfele Zanzunu csúcsai felé. A távolban 
már feltűnik a Mampangi Erőd tornyai. A haladás igazán 
nehéz már itt az Alacsony Xamenben. A nap szép lassan 
lenyugszik a távoli horizonton. Az égen koromfekete felhők 
kezdenek gyülekezni a fejetek felett. A sziklás, vidék, és a gyér 
növényzet aligha biztosít menedéket. Az úton pedig a sötét 
éjszakában szinte lehetetlen haladni. Mint valami csoda, az 
egyik kanyarulat után feltűnik három barlangbejárat, ami 
tökéletes menedéket nyújthat éjszakára. Ebben a pillanatban 
mintha végszóra, kövér esőcseppek kezdenek esni. A nap 
utolsó sugarai még erőlködnek egy kicsit, majd szép lassan 
minden sötét lesz.” 
 
Ha a Hősök nem tőrödnek a barlangokkal, és nem 
fordítanak rájuk figyelmet, és tovább haladnak, akkor 
teljesen át fognak ázni a nagy viharban. Nem fognak az 
éjszakai pihenésért kapni ÉLETERŐ pontot. Az 
alváshiány,  és  az  átázás  miatt  veszíteni  fognak  3  
ÉLETERŐ pontot. 

 

 
 
Az  első barlangnak  a  bejárata  igen  kicsi,  ezért  úgy  
tűnhet az a legbiztonságosabb. A másik kettő ember 
méretű. A harmadikba látható, hogy patanyomok 
vezetnek befele. 
 
 
 

 
 
 
 
A - Az első barlang 
Ennek a barlangnak kicsi a bejárata, ezért csakis kúszva 
lehet bejutni rajta. Könnyen be lehet rajta mászni. A 
barlang hátsó fele igen tág, így az egész csapat elfér 
majd benne. Mivel kanyargós a befelé vezető út, ezért a 
bejáratra bentről nem lesz rálátás. 
Ez a barlang valójában otthona egy Jib-Jib-nek. Ez a 
lény akkora, mint egy fej káposzta, nagy lábakkal 
rendelkezik. Testét szőr borítja hatalmas nagy szájában 
nincsenek fogak. Igazából vegetáriánus, és semmiféle 
fegyverrel nem rendelkezik. Hogy megvédjék magukat, 
a Jib-Jibek, iszonyatosan hangos, és erőteljes hangot 
adnak ki. Ezzel azt az illúziót keltik, mintha valami 
nagyon nagy és erős lény közeledne. Az első Hős, aki 
belép a barlangba körbenézni, felébreszti ezt a kis lényt, 
aki irdatlan ordibálásba kezd majd. Arra figyelni kell, 
hogy  a  Hős  nem  lesz  képes  harcolni,  miközben  a  
bejáraton kipréseli magát. 
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Ha a Hős bemerészkedik a barlangba, akkor a Jib-Jib 
menekülőre fogja fogni, kifut a barlangból a szemközti 
bozótosba.  A  Jib-Jib  nem  fog  harcolni,  de  ha  mégis  
megtámadják, akkor a következő tulajdonságokkal 
rendelkezik: 
 

 
 
A barlang hátuljában egy piszkos barna üveget lehet 
találni. Le van pecsételve, és parafával is le van zárva. 
Úgy tűnik, hogy egy kis pergamentekercset tartalmaz. 
Ez a tekercs a szatírnők nyelvén íródott. Az írásból 
kiderül, hogy név szerint egy Sh'howna nevű írta, aki 
egy  idős  szatírnő lehetett,  és  a  múlt  évben  tünt  el  a  
faluból. Ha a Hősök valamilyen módon lefordítják a 
tekercset, akkor abból csak családi vérvonala, és 
történetek derülnek ki. Nagy lesz iránta az érdeklődés a 
2. pontban a Szatírnők falujában. 
 
B - Közép-barlang  
Ez a  barlang  meglehetősen  büdös,  amit  kintről  is  lehet  
érezni. Belül száraz, és megfelelő méretűnek tűnik. A 
barlang befelé elkanyadorik, é a bejáratból nem lehet 
látni, mi is van igazából bent. A barlang az otthona két 
Borzmedvének, akik jelenleg a kanyar után 10 méterrel 
találhatóak. 

Ha körbenéznek a barlangban, akkor ha kiderül, hogy 
nem lakatlan, és a Borzmedvék azonnal támadásba 
lendülnek. Csakis kizárólag 2 Hős tud harcolni 
egyszerre, mert a szűk folyosón csak így férnek el. Ha a 
Hősök nem néznek körül, és letelepednek, előkészít az 
élelmet, akkor az előcsalja az állatokat. Ha semmi 
ilyesmi  nem  történik,  akkor  a  Borzmedvék  az  este  
leszállta után elindulnak vadászni. 
 
 

 
 
 
Nincsen semmi más érdekes dolog a barlangban, csak 
mindenfelé szétszór csontok találhatóak. 
 
 

 
 
  

Jib-Jib 
ÜGYESSÉG 1 
ÉLETERŐ 2 
Fegyver Nincs 
Páncél Nincs 

Jib-Jib 
ÜGYESSÉG 11 
ÉLETERŐ 12 
Fegyver Közepes Karmolás 
Páncél Könnyű 
Speciális Mindenkinek aki a 
Bormedvével harcol, dobnia kell 1D3-at, és az 
a  csata  erejéig  le  kell  vonnia  a  támadás  
dobásából, bűz miatt. 
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C - A harmadik barlang 
Ennek a barlangnak a legnagyobb a bejárata, és 
patanyomok vezetnek befele a belsejébe. Ha a Hősök 
belépnek, akkor látni fogják, hogy egy Szatírnő ül 
szemben a bejárattal az egyik sziklán, és a falnak 
támaszkodik. A játékosoknak nem kell nyíltan mondani 
melyik lény az, csak találgassanak. 
A Szatírnő valójában halott. A Reszketés nevű 
betegségben szenvedett, és ide jött ebbe a barlangba 
meghalni. Rajta kívül semmi mást nem lehet találni. 
Ha egy Hős megérinti a halott Szatírnőt, akkor az leesik 
a szikláról, a köves padlóra. Az aki megérintette, annak 
dobnia kell SZERENCSE próbát, vagy különben elkapja 
a betegséget. 
Ha  a  Hősök  úgy töltik  az  éjszakát,  hogy a  holtest  még 
mindig a barlangban van, akkor próbadobás nélkül 
mindenki el fogja kapni a betegséget. 
 
 

 
 
 
Bármelyik barlangban töltik a Hősök az éjszakát, akkor 
az zavartalan lesz. A vihar reggelre elvonul, a vidék 
lesz, és sáros. A nap lassan kezdi áttörni a felhőket, 
miközben  a  Hősök  kilépnek  a  barlangból.  Az  út  
folytatódik tovább, kettéágazik. Mindkét út felfelé 
halad. 

2 – Szatírnők 
 
„Már több órája másztok felfele az úton, a távolság szép 
lassan csökken. Azt veszitek észre, hogy a sáros földön 
minden felé patanyomok láthatóak. Frissek lehetnek, mert az 
esti eső elmosta volna őket. Hírtelen egy fa lándzsa repül el 
mellettetek, ami a sziklába csapódik. Ahonnan dobták, ott 
megzörren a szikla a közelben. Ahogy felnéztek hat Szatírnőt 
pillantotok meg a kő tetején.” 
 
A Szatírnők megvetéssel fognak beszélni a Hősökkel, és 
azt szeretnék megtudni, hogy ki volt az, aki 
megengedte nekik, hogy átkeljen a területükön. Ha a 
Hősök rendesen beszélnek a Szatírnőkkel, akkor ők 
tovább engedik őket, az ösvényen. Ha viszont a Hősök 
meg akarják őket támadni, akkor előtte két sikeres 
Mászás Képzettség próbát kell dobniuk, hogy 
feljussanak arra kiszögelésre, ahol jelenleg 
tartózkodnak. Még ha sikerül is felkapaszkodni is akkor 
kapnak a Hősök -2 Támadást, mert igen kényelmetlen 
helyzetben harcolnak. Lőfegyverek használatakor -3 
pont büntetést kapnak a sziklás vidék miatt. 
 
 

 
 
 
Ha a Hősök megemlítik a halott Szatírnőt a barlangban 
(akinek  a  neve  Sh'himbli),  vagy  megtalálták  a  
pergament (feltételezve, hogy le tudják fordítani), a 
vezetőjük Patrol, ragaszkodik ahhoz, hogy jöjjenek 
velük a faluba, ahol beszélniük kell Sh'haarzha-val. 
 
A falu 20 percre van. A falon mászva lehet csak 
megközelíteni. A falu tulajdonképpen egy csomó 
barlangból áll, amit a sziklafalba vájtak. Az egész falu 
megjelenik, mikor a Hősök megjelennek a közelben. A 
falu vezetője is eléjük jön egy idős Szatírnő név szerint 
Sh'houri. 
 
Sh'houri meghívja a Hősöket, hogy elmeséljék el az ide 
vezető útjukat a falu előtt, és hogy mit keresnek Xamen 
hegységben. A Szatírnők utálják a Főmágust, és a 
szolgáit, és nagy ívben elkerülik a vadászok az erődöt. 
Sh'houri tanácsot ad a Hősöknek, hogy vigyázzanak a 
négy mágikus ajtóval név szerint Throben ajtókkal, ha 
el szeretnék érni a céljukat. Ezek az ajtók, csak úgy 
néznek  ki  mint  egy  normális  kétszárnyas  ajtó,  de  nem  
szabad alábecsülni az erejüket, mert végzetes lehet. Ad 
nektek egy fa dárdát, ami talán segítségre lesz az utatok 
során. Még megemlíti, hogy érdemes megkeresni 
Colletust a szent embert, a hegyekben. Ő még segíthet. 
 
  

Szatírnő 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Lándzsa 
Páncél Nincs 
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Ha a Hősök megérintették Sh'himblit (a halott 
Szatírnőt),  vagy  egy  éjszakát  töltöttek  vele  a  
barlangban, akkor valószínűleg megfertőződtek a 
remegés korral. Szerencsére a Colletus képes minden 
kórból kigyógyítani bárkit, csak meg kell találni. 
 
Ha a Hősöknél van a pergamen tekercs, és megmutatják 
Sh'hourinak, akkor ő nagyon elégedett lesz, mert fontos 
információkhoz jut, hozzá amiről azt hitte, hogy örökre 
elvesztek. 
 
Sh'houri felkínálja a Hősöknek, hogy különböző 
tárgyakkal segíti őket a küldetésük véghezviteléhez. 
Ezeket a tárgyakat a Hősök csak úgy vehetik el, ha a 
saját készletükből felajánlanak érte cserébe valamit 
(nem  lehet  arany,  és  étel).  Ha  a  Hősök  a  
pergamentekercset megtalálták, és átadták, akkor 
szabadon elvehetnek egy tárgyat, és nem kell érte 
otthagyni semmit. 
 

Gyógyítás gyümölcs (4 darab) - Mindegyik 4 
ÉLETERŐT gyógyít 
Zárt üveg 
Tűzes víz 
Nap ékszer 
Gyöngy gyűrű 
Orrdugók 
Sárgaréz inga 
Gömb kristály 
Sárga por 

A lezárt palack, aminek az oldalára az van írva, hogy 
„speciális”. Ha a Hősök ki akarják nyitni, akkor azt 
fogják nekik mondani, hogy ne tegyék, mert egy dzsinn 
lakik benne, aki még a segítségükre lehet a küldetésük 
alatt. 
A dzsinn képes megoldani egy két sajátos helyzetet 
alábbi fejezetek közül. Ezen felül lehet arra is használni, 
hogy  a  Hősöknek  visszaállítsa  a  SZERENCSE  
pontszámát a kezdeti értékre, illetve az ÉLETERŐ 
pontokat  stb.  A  dzsinn  képes  rövid  távon  szállítani  a  
Hősöket, de csak az erődön kívül. 
 
Étkezés után a szatírnők, a Hősöket elvezetik a 
főútvonalon a 6-os ponthoz. 
 
 

3 – Rozoga Híd 
 
„Az út igen kanyargós, enyhén felfele halad, majd egy mély 
szakadék előtt megáll. A mélység szédítő, és igen 
kényelmetlenül érzitek magatokat a peremen. A szakadékon 
egy igen rozoga híd ível át, ami kötélből, és deszkákból áll. 
Úgy tűnik ez az egyetlen módja az átjutásnak. Hírtelen egy 
szellő megmozdítja a kötélhidat, ami nyikorogva kileng…” 
 
A  híd  igen  rozoga,  az  átkeléskor  dobni  kell  
SZERENCSE próbát, hogy ne történjen semmi. Kudarc 
esetén  a  láb  alatt  lévő deszka  eltörik.  Ekkor  a  Hősnek  
dobnia kell ÜGYESSÉG vagy akrobatika próbát, hogy 
sikeresen átkeljen a hídon. Sikertelenség esetén 
belezuhan a szakadékba, és azonnal meghal. A 
szakadék kb 10 méter széles. Ha kötéllel biztosítva 
kelnek át, akkor az biztonságos lehet. 
 
 

4 – Madáremberek Fészke 
 
„Az ösvényen haladva, olyan lesz, az út mintha hegyet 
másznátok, egyszer csak észrevesztek tőletek jobbra egy 
kiszögelést a falon. Ezen egy hatalmas nagy fészek látható, 
amit gallyakból, és mohából raktak össze a tulajdonosai. Az út 
pont a fészek alatt halad tovább..” 
 
A fészek 5m található az út felett. Ha valaki fel szeretne 
mászni oda, akkor az a meredek falon kell tennie, ami 
miatt -4 pont büntetést kap a képzettség dobásához. Ha 
sikerül valakinek felmásznia, akkor a fészekben találni 
fog egy arany hátú tükröt, és elszórva 6 AT. A fészek 
ellenben üres. Négy kör elteltével öt dühös 
Madárembert támad a fészekrablóra, repülve csapnak le 
rá. 
A Hősöknek dobni kell titokban Észlelés képzettség 
próbát, ha sikeres, akkor az utolsó körben mielőtt a 
Madáremberek lecsapnának, észlelik a veszélyt. A 
Madáremberekkel vívott harcban jó ha van lőfegyvere a 
csapatnak, és olyan karakter, aki tud varázsolni, mert 
röptébe támadnak. 
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Két Madárember megpróbál megragadni egy Hőst a 
karmos lábaikkal. Ez a támadás nem tesz kár a 
karakterben, de ha mind két támadás sikeres, akkor 
megragadják. A következő fordulóban felemelik a Hőst 
a magasba, majd lehajítják a biztos halálba. (esetleg a 
lent lévő társaira dobják!) 
 
 

 
 
 

5 – Madárember 
 
Megjegyzés: A következő rész, csak akkor lép érvénybe, 
ha a Hősök nem menetek fel a fészekhez a 4. pontnál. 
 
„Éles kiáltás víz hangzik, hírtelen a hegyek között majd öt 
hatalmas nagy szárnyas lény jelenik meg a felhős égen. 
Karmos lábaikkal előre támadólag zuhannak felétek. Ezek 
Madárembere, akik most rátok támadnak!” 
 
Ezek a Madáremberek a fészekből, így azonosak a 
tulajdonságaik. Használd az előző pontnál leírtakat. 
 
 

 
 

6 – Falfülke 
 
 
„Egyre feljebb juttok a meredek úton. A hegység egyre 
elhagyatottabb. A csípős szél az arcotokba vág, növelve ezzel a 
rossz közérzeteteket. Egyszer csak feltűnik egy nagy szikla, 
ami mint egy pajzs véd meg benneteket az elemektől. A kiugró 
szikla mellett egy falfülkét vesztek észre. Itt érdemes lehet 
megpihenni egy kicsit. A falra különös szavakat festettek, ami 
egy gyémánt alakzatba rajzolt keresztel kezdődik.” 
 
 
A falfülkében egy tábortűz maradványai vannak. A 
közelmúltban lehetett itt valaki. A falra is felfestett 
valamiféle szöveget, ami a következőképpen szól: 
 
 
„Fogadd meg szavaimat! Ne közelíts tovább a Mamang nevű 
átokhoz. Minden egyes lépés, amit feléje teszel, egy lépés az 
örök kárhozat felé. Mert én, Colletus, voltam már ott, és 
visszatértem, így ismerem az igazi természetét. Ha nem 
fordulsz  vissza a Sóhajok Hídjánál megtalálsz engem. És 
mentsd a lelkedet, amíg nem késő. 

 Colletus” 
 
 
Nincsen  semmi  érdekes  a  falfülkében.  Ha  a  Hősök  
megállnak itt enni, és pihennek egy kicsit, ezen a békés 
helyen akkor visszakapnak 1 SZERENCSE pontot. 
 
 
 

7 – Kötél Hinta 
 
„Továbbra is a sziklás ösvényen haladtok tovább, ami áthalad 
egy kis alagúton, amit a falba vájtak. A folyosó végén egy 
keskeny párkányhoz értek. Egy keskeny szakadék állja 
utatokat. Ezen az oldalon egy vastag kötél van erősítve a 
falhoz. Úgy tűnik ez lehet az az eszköz, amivel át lehet kelni 
itt.” 
 
 
A kötél valójában igen régi, az a Hős aki használja, 
annak dobnia kell SZERENCSE próbát. Ha szerencséje 
van, akkor a kötél még az előtt elszakad, hogy 
nekilódult volna a szakadéknak. Sikertelenség esetén a 
Hős lezuhan a szakadékba, és halálra zúzza magát. A 
szakadék maga csak 3 méter széles, a Hősök 
átkelhetnek rajta teljesen másképpen is. Ha ez sikerült, 
akkor a következő pontnál folytatódik tovább a kaland. 
 
 

 
  

Madárember 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Közepes Karmolás 
Páncél Nincs 
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8 – Sóhajok Hídja 
 
„Az út továbbhalad a szakadék mellett, majd kettéágazik, bal 
oldalán egy nagy szikla látható. Úgy tűnik ez egy omlás, míg 
a másik oldalon, egy kötélhíd látható. A híd igen öreg és 
rozoga. Az út itt tovább folytatódik a szakadékon túl.” 
 
 
A híd valójában egy mágikus csapda, és a Hős aki rálép 
minden lépéskór sóhajtó hangot hallat! Minden 
lépéskór  a  híd  hangot  fog  adni  egyre  hangosabb,  és  
hangosabb  lesz.  A  mikor  az  első Hős  eléri  a  híd  
közepét,  akkor  az  megszűnik,  és  nyom  nélkül  eltűnik.  
Minden Hős, aki a hídon tartózkodik le fog zuhanni. 
 
 
Ha a Hősök hívják Colletust, akkor a szent embert meg 
fog jelenni az ösvényen a forduló után, annak ellenére, 
hogy az előző pillanatban még nincsen ott senki. 
Miután  a  Hősök  bemutatkoztak  akkor  Colletus  int  a  
kezével, és a sóhajok hídja eltűnik, hogy helyébe egy 
sokkal erősebb híd jelenjen meg nem messze tőle. Ez a 
valódi híd, és sokkal biztonságosabb. 
 
 
Colletus egy öregember, öltözete kopott, barna ruhát 
visel. Szemhéja feketére van festve. A szent ember vak, 
de könnyedén megtalálja az utat, úgy közlekedik, 
mintha mindent tisztán látna. Ha a Hősök barátságosak, 
és elmesélik küldetésüket, akkor ő megpróbálja 
lebeszélni őket, hogy az erődbe menjenek, mert ott a 
gonosz az úr. Amikor rájön, hogy nem képes lebeszélni 
a csapatot a tervükről, ad nekik egy üveg szentelt vizet, 
egy gyógyitalt, és megáldja őket. Az áldás hatására 
mindenkinek növekszik a kezdeti SZERENCSE 
pontszáma 1-vel. Mindenkinek visszaáll a SZERENCSE 
pontszáma 8-ra. (ez csak abban az esetben érvényes ha a 
SZERENCSE pontszám 8 alatt van) 
 
 
Ha a Hősök beszélnek a keményfa lándzsáról, amit a 
szatírnőktől kaptak, akkor felajánlja, hogy megáldja. Az 
áldás után a lándzsa mágikus fegyvernek számít hozzá 
lehet adni 1 pontot a támadáshoz, és a szebzés 
dobáshoz. Ezt a hatást csakis kizárólag Mampangi 
Erődben fejti ki. 
 
 
Ha a Hősök megbetegedtek a Reszketés kórtól, akkor 
kérhetik Colletust, hogy segítsen rajtuk. Ő a kezét a 
fejükre  teszi,  és  így  kigyúlnak.  Bármilyen  más  kórt  is  
képes gyógyítani így. 
 
 
Ha végeztek a Hősök, akkor Colletus a nekik, hogy 
nyugodtan keljen át a hídon 
 
 
Ha a Hősök megtámadják, és megölik Colletust, akkor 
mindenkinek csökkentenie kell a kezdeti SZERENCSE 
pontszámát  3-al.  Ez  lesz  Throff  átka,  miért  megölték  a  
papját. 

9 – Kőfal és Lavina 
 
„Az út nehezebbik felét választottátok. A peremre egy 
omladék szikla halom zuhant, és az elzárja az utat. A 
sziklák igen lazán kapcsolódnak egymáshoz. A halmon 
túl folytatódik tovább az út.” 
 
Minden Hős aki át akar mászni az omladékon, dobnia 
kell SZERENCSE próbát. Hiba esetén megcsúszik, és az 
omladékkal együtt elkezd lefelé csúszni. Ekkor dobnia 
kell akrobatika képzettség próbát, vagy ÜGYESSÉG 
próbát. Sikertelenség esetén a Hős a szakadékba zuhan. 
 
Ha minden Hős sikeresen átjutott, akkor egy lavina fog 
rájuk omolni, miután elhagyják a következő sarkot. A 
lavina egyenesen felettük alakul ki, kövek kezdenek el 
zuhanni feléjük. Ha azonnal elfutnak előle, akkor 3 
egymás  utáni  SZERENCSE  próbát  kell  dobnia  
mindenkinek, hogy kiderüljön, mi is történt: 
 

Hiba az első dobásnál: 1 ÉLETERŐ pont 
veszteség 

Hiba a második dobásnál: 1-3 ÉLETERŐ pont 
veszteség 

Hiba a harmadik dobásnál: 1-6 ÉLETERŐ pont 
veszteség, 
ÜGYESSÉG próba, 
különben elsodorja a 
lezúduló szikla. 

 
Az út folytatódik tovább a lavina után. 
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10 – Mampangi Kráter 
 
„Az út lassan megközelíti a vulkán kráterét, aminek a 
csúcsán Mampang tornyit lehet látni, ami túlnyúlik a 
peremen. A következő forduló után az út egy alagútba vezet, 
ami egyenesen a hegyen át vezet az erődhöz. Az alagút túlsó 
végén már kivehető a fellegvár kapuja, és a vulkáni perem 
túlsó fele.” 
 
Félúton  az  alagútban  van  egy  őrposzt,  ez  egy  fülke  a  
falban,  ahol  aludni  lehet,  középben  pedig  egy  pad,  
asztallal. Négy őr tartózkodik itt, bár mindegyik holt 
részeg. Mindenfelé üres boros korsók fekszenek a 
földön. 
 
Ha a Hősök alkalmazzák a Lopakodás képzettségüket, 
akkor képesek lesznek, az őröket ártalmatlanná tenni, 
anélkül, hogy felébrednének. Ha viszont valami zajt 
csapnak felébrednek az őrök, de még így is lesz egy 
szabad körük, amikor cselekedhetnek. 
 
 

 
 

 
 
 

Az őrök láncinge fekete, ezüst veretekkel, egységes az 
erőd  őrei  mind  ezt  viselik.  Ez  még  hasznos  lehet  a  
Hősöknek. 
 
A falfülke igen jó helynek bizonyul, mert a kráterben 
nincsen semmiféle menedék. A Hősök itt biztonságosan 
tölthetik el az estét. 
 

11 – A Főkapu 
 
„Lassan sétáltok az átjáró másik vége felé. Kirajzolódik 
előttetek az erőd valódi mérete. Magas falak, mellvédek. Úgy 
tűnik, nem figyel rátok senki a falakról. Hatalmas nagy 
kétszárnyas kapu állja el az utatokat. Vassal van megerősítve, 
és egy kisajtó látható az egyik oldalában.” 
 
Az ajtó természetesen zárva van. Kopogtatásra hat őr 
fog megjelenni az ajtóban, akik kinéznek a rácson 
keresztül,  hogy  ki  is  az  ki  bebocsátást  kér,  mielőtt  
kinyitnák az ajtót. Az ajtó felett van egy párkány, amit 
használhatnak a Hősök, arra, hogy felkapaszkodjanak 
rá ezzel megzavarva az őröket. Ebben az esetben dobni 
kell akrobatika képzettség próbát. Elbújva, átverve az 
őröket rá lehet venni arra, hogy kinyissák az ajtót. Ezt a 
stratégiát csak akkor érdemes a Hősöknek bevetni, ha 
már  várják  őket  (nem  ölték  meg  mind  a  hét  
Sárkánykígyót). A kaput nem lehet fizikailag betörni, és 
védve van mindenféle varázslattal szemben is. 
 
Ha az Őrök elkapják a csapatot, akkor kihallgatják őket, 
hogy mit keresnek itt. A Hősöket nem fogják semmi 
képen elengedni. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Részeg Őr 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 

Őr 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 
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12 – Az első udvar 
 
„Egy hatalmas boltíves kapu látható az udvar túloldalán. 
Igen erős fából készülhetett, és vasakkal is meg van erősítve. 
Jobbra és balra egy-egy hagyományos ajtót is észrevesztek a 
falon.” 
 
A kétszárnyú ajtó zárva van, és ellenáll a mágiával 
szemben is. Az ajtót nyitó kulcs az őrszobán található 
(13-as pont). 
Két őr van az őrszobán, akik vigyázzák a kaput a 13-as 
ponton, a bal oldali ajtón túl. Négy további őr található 
még a másik őrszobában, akik előjönnek akkor, ha 
hallanak valamit, vagy csatazaj van. 
 

13 – Őrszoba 
 
„Ez a szoba két koszos ágyat, négy széket, és egy nagy asztalt 
tartalmaz. Tűz lobog a szemközti kis kandallóban, a sarokban. 
Mindenféle szemét szétszórva a padlón.” 
 
Két őr van a szobában, ha nem jöttek elő a csatazajra, 
vagy a hangokra. Egy nagy vaskulcs található az asztal 
fiókjában, ez nyitja a 12 pontban lévő nagy kétszárnyas 
ajtót. 
 

 
 
 
 
 

14 – Latrina 
 
„Ahogy kinyitjátok az ajtót, hihetetlen büdös csapja meg az 
orrotokat, olyan szag, amit eddig nem éreztetek. A szoba 
közepén egy lyuk látható, ami felett több száz légy repked. A 
falakon mindenfelé feliratok láthatóak, törmelék a padlón, és 
egy patkánybőr kifeszítve a fogason.” 
 
Semmiféle érdekes dolog nincsen a szobában, de 
mindenki, aki belép, ide dobnia kell SZERENCSE 
próbát. Ha nem sikerül a próba, akkor elhányja magát a 
Hős (veszít 2 ÉLETERŐ pontot)  
 

15 –Árnyék Tündék 
 
„Ahogy kinyitjátok az ajtót négy Sötét Elf őrrel találjátok 
szembe magatokat. Egy asztal körül ülnek, és néznek rátok.” 
 
Ha az erődöt figyelmeztették, akkor az Árnyék Tündék 
azonnal támadni fognak, fennhangon kiabálva a 
Hősökre,  és  a  jutalmukat  emlegetve.  Ha  viszont  nem,  
akkor az Árnyék Tündék, valami sértéssel álnak elő, 
amivel megpiszkálják a Hősöket. 
 

 
 
Ha a Hősök beszédbe elegyednek az Elfekkel, akkor 
azok elárulják, hogy a 12-es pontban lévő ajtó egy 
Throben kapu, amin csak kulccsal lehet kinyitni. 
Azonban oda kell figyelni, mert ezek az elfek igen 
agresszívak, 
és nagyon 
kevés 
provokációra 
is támadnak. 
Nincsen náluk 
semmiféle 
értéktárgy, 
bár van pár 
papír az 
asztalon. 
Árnyék 
Tünde 
nyelven 
íródott,  és  a  
csoportbeoszt
ásokat 
tartalmazza, 
ami teljesen 
érdektelen a 
Hősök 
számára. 
 
  

Árnyék Tündék 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 
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16 – A második udvar 
 
„Kinyitjátok a , és látjátok, hogy egy nagy második udvarra 
jutottatok. ez még nagyobb nyílt tér, a nap sugarai éppen 
most érik el. Számos csoport tartózkodik itt, akik szétszórtan a 
téren. A túlsó falon szintén egy nagy díszes kétszárnyas ajtót 
láttok, olyat, amin az imént bejöttetek, és egy kisebbet az 
egyik sarokban. ” 
 
Ezen az udvaron több lehetséges találkozási pont is van 
(17-22-ig).  Ezeket  akár  el  is  kerülhetik  a  Hősök,  de  
valószínű, hogy legalább eggyel, vagy kettővel 
mindenképpen összefutnak. A kétszárnyú ajtón, hogy 
átjussanak, szükségük lesz a jelszóra. Ez egy faragott 
szájnak kell elmondani, és ha helyes kinyílik az ajtó. A 
jelszó: "Alaralamalatana", a 27-es pontnál lehet 
megszerezni, Vilagnyától. 
 
Ha bármelyik Hős megfogja a fogantyút, anélkül, hogy 
a helyes jelszót mondta volna, vagy hibás volt a jelszó, a 
varázsajtó törli a teljes emlékezetét a Hősnek. A Hős 
nem dobhat SZERENCSE próbát, de még ha sikerülne 
is, akkor is el fogja veszíteni az emlékeit. A további 
kalandozás alatt minden próbára kap -2 pontot. A 
memóriavesztés  hatása,  hogy  a  Hős  nem  tudja  ki  is  ő 
valójában, nem ismer fel senkit, és semmit, és azt sem 
tudja, miért vannak itt. Nem képes semmiféle speciális 
képzettséget, és mágiát használni. Ha viszont szeretné, 
akkor  -4  pont  büntetést  kap.  Elképzelhető,  hogy  
semmiféle pozitív döntést nem tud hozni, úgy hogy 
nincsen senki mellette. 
 
A kis ajtó az észak-keleti falon található, és a 23-as 
pontra vezet. 
 
 

17 – Kaloda 
 
„A magas udvarfal mellé egy erős kalodát állítottak, amiben 
egy erős testalkatú, izmos humanoid lény van belakatolva. 
Ahogy közelebb mentek hozzá, összehúzza a szemöldökét, és 
kérdőre von benneteket. Ha csak gúnyolódni jöttetek, akkor 
tegyétek, de ha némi információ kell, akkor cserébe élelmet 
kér.” 
 
Ezt a lényt öt napra a kalodába zárták, mielőtt 
végrehajtják rajta a halálos ítélete. Éhes, és élelemért, és 
vízért könyörög, és azért, hogy eresszék el a Hősök 
szorult helyzetéből. Egy kicsit ismeri a fellegvárat, a 
konyhája valami szánalmas. A Főmágus terveiről nem 
tud sokat, csak annyit, hogy a Schinn szamaritánusok 
folyton keresztbetesznek neki. Azt viszont nem tudja 
kik is valójában a szamaritánusok. Megpróbálja 
meggyőzni a Hősöket, hogy engedjék el, és törjék fel a 
zárat. Sikeres Erő próbára van szükség, ha mégis úgy 
döntenek, hogy kiengedik. Mikor kiszabadul, azonnal a 
nyakába szedi a lábát, és elrohan a falon lévő ajtó felé. A 
20-as pontnál lévő őrök viszont felfigyelnek, mi is 
történik a kalodánál.  
 
 
 

 
 
 
 

18 – Vörös Szeműek 
 
„A tér közepe felé egy csoport magas nyurga humanoid 
beszélget halkan egymás közt. Szemük csukva van. 
Hirtelen belétek hasít az-az érzés, hogy ismeritek őket. 
Ők a Vörös Szeműek. Észrevesznek benneteket, és 
intenek, hogy menjetek oda.” 
 
Ha a Hősök megpróbálják elkerülni a Vösör Szemüeket, 
akkor azok elvesztik a türelmüket, és a Hősök után 
rohannak, hogy találkozzanak velük. 
A  Vörös  Szeműek  az  felől  érdeklődnek,  hogy  kik  a  
Hősök, és mit keresnek a fellegvárban. Ezt csak akkor 
teszik  meg,  ha  nem  tudnak  a  Hősök  kilétéről,  akiket,  
mint az Analandi kémekként hívnak. Ha viszont 
sikeresen elkerülték a lebukást, akkor nagyon fogja őket 
érdekelni, hogy miért is jöttek ide. Ha fény derül, a 
valódi küldetésükre, akkor a Vörös Szeműek azonnal 
támadásba lendülnek. Akkor is támadni fognak, ha a 
válaszokat nem találják kielégítőnek. 
 
  



Királyik Koronája Kalandmodul 87 

 

 
 
 
A  másik  csoport  végignézi  a  csatát,  de  nem  fognak  
közbeavatkozni, mert ez mindennapos dolog. 
 

 
 

19 – Látványmesterek 
 
„A gyülekezet nagyon ismerős számotokra, mintha már 
találkoztatok volna ilyen lényekkel. Ahogy kicsit közelebb 
mentek, azonnal fel is ismeritek őket, ezek Látványmesterek. 
Analandon őrszemként használják őket, mert kitűnő a 
látásuk. Arra várnak, hogy odamenjetek.” 
 

 
 
A Látványmester várják a Hősöket, ha odamennek, 
akkor, mint barát fogják őket üdvözölni őket. Egy nagy 
szűrös kabátot ajánlanak fel mindenkinek, hogy így 
könnyebben álcázzák magukat az erődben. Ez a kabát 
egy Fogókabát, aki felveszi, az megbénul, és nem tud 
mozogni, cselekedni. Ha minden Hős felvesz egy ilyen 
kabátot, akkor már semmi esélyük a menekülésre. 
Megfogják őket és a fellegvár pincéjébe viszik, majd két 
nap múlva kivégzik őket. Ha a Hősök megtagadják a 
kabát felvételét, akkor keresnek más ürügyet a 
támadásra. 
 
A Látványmesterek felajánlják, hogy szívesen segítenek 
a Hősöknek jó tanáccsal, ami hasznos lehet számukra a 
fellegvárban. Az információ ára 3AT. Ha a Hősök 
kifizetik a pénzt, akkor a Látványmesterek kifigyelik 
mennyi pénzük is van. Ha kevés aranyuk van, akkor a 
tanács egyszerű: Soka veszélyes alak a fellegvárban. Ha 
viszont a Hősöknek sok pénzük van, akkor viszont azt 
mondják, hogy vigyázzanak erre a pénzre, mert ezért a 
vagyonért sokan ki is rabolhatják őket, köztük a 
Látványmester is. (akik azonnal támadásba is 
lendülnek) 
 

 
 
A Látványmestereknél 20AT található, valamint egy 
üveg ragasztó, egy zöld fémből készült gyűrű, és 3 adag 
élelmiszer. 

Vörös Szemű 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 
Speciális: Minden harci körben a 

Vörös Szeműek kinyitják a szemüket, és 
tüzet lőnek belőle. El lehet kerülni, ha 1-5 
dob valaki D6-tal, majd 1-4-ig, és így 
tovább. Ha elég sokáig küzd, akkor a 6. 
körben már automatikus eltalál bárkit. 
Minden találat 1D6 ÉLETERŐ pont sebzés 
fog okozni. 

 

Látványmester 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Kard 
Páncél Közepes 
Speciális: Lehetetlen meglepni a 

Látványmestert, ezen kívül látják a 
láthatatlan ellenfelüket is. Szokásos mód 
támadnak rá. 
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20 – Őrök 
 
„Egy kis csoport fellegvári őrt láttok, akik úgy tűnik, mintha 
valamilyen játékot játszanának. Egy nagy tábla van kitéve a 
falra, ami fehér és fekete négyzetekből áll. Erre a táblára 
dobálnak egy kis fém dárdal. Hívna benneteket, hogy 
csatlakozzatok.” 
 
Ha a Hősökre már várnak, akkor fel fogják őket ismerni, 
ahogy közelebb érnek, és megtámadják őket. Ha viszont 
nem ismerik fel a csapatot, akkor megkérik őket, hogy 
csatlakozzanak a „Tíz-Tíz” játékba. Mind a 4 őr, és azok 
a Hősök, akik szeretnének játszani betesznek 2AT az 
edénybe, majd minden játékos felváltva dob a 
dobónyíllal. A Kalandmester / Játékos dob az első 
kockával, hogy eldöntse, hogy milyen színű a kocka, 
fekete (páros), fehér (páratlan). A Kalandmester / 
Játékos dob másodjára, hogy megtudja milyen értékre 
dobott. A fehér négyzetben lévő számok pozitívak, 
hozzá kell adni az értékhez, míg a feketék negatívak, 
ezeket le kell vonni az értékből. Mindenki 0 ponttal 
kezd, és az a játékos nyeri meg a betett összeget, aki 
először éri el a 10, vagy -10 pontot. 
 

Többször is játszhatnak az őrökkel, mielőtt tovább 
mennének. 
 

 
 
 

21 – Javinne a Koldus 
 
„Felkelti az érdeklődéseteket egy nagy halom zsíros rongy a 
földön, ami megmozdul, mint a közelébe értek. Halljátok a 
hangokat, amit kiad, majd megpillantjátok az arcát. Egy 
ráncos zsíros arcú öreg vak koldus asszony az. Kezét 
kinyújtja, és éles hangján megszólít benneteket: „Csak egy 
rezet a szegény Javinnek!” „ 
 

 
 
Javinne egy képzett gyógyító, egy hajótörött paptól 
tanulta meg a mesterséget, akit Daddu-Yadu-nak 
hívtak. Mampangba jött, hogy itt kamatoztassa tudását. 
Néhány évvel ez előtt hoztak eléje egy Mucalytics, hogy 
gyógyítsa meg, vegye el a gyengeségeit a Főmágus 
parancsára. Ez nem sikerült, és addig erőlködött, míg 
sajnos megvakult. Ez után már nem vették hasznát a 
fellegvárban, és koldusbotra jutott. Pár éve 

Őr 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 
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folyamatosan gyötrik a Látványmesterek (19-es pont). 
Tudja, hogy Vilagnya (27-es pont) ismeri csak a jelszót, 
amivel ki lehet nyitni a Throben ajtót. Képes gyógyítani 
minden Hősnek visszaállíthat 1-3 ÉLETERŐ, és 1-3 
SZERENCSE pontot. 
 
 
Ha a Hősök adnak Javinnek egy aranyat, vagy többet, 
akkor ő nagyon hálás, és nagyon izgatott lesz. 
Rengetegszer megköszöni az pénzt, és motyog még 
valamit a Látványmesterekről, akik őt kínozzák 
folyamatosan, majd még ad tanácsot a Hősöknek, a 
jelszóról. 
 
 
Ha  a  Hősök  megölik  (vagy  már  megölték)  a  
Látványmestereket, akkor Javinne megajándékozza a 
csapatot, helyreállítja az ÉLETERŐ, és a SZERENCSE 
pontjaikat a kezdeti értékre. Képes ezen kívül 
betegségeket és mérgezéseket is gyógyítani. Ha segített, 
akkor felkerekedik, és elindul a rejtekhelye felé. 
 
 
 

22 – Érdekes Oszlop 
 
„A nagy faragott ajtó mellett, az udvaron áll egy gondosan 
kifaragott oszlop. Valami fekete anyagiból készült 3m magas. 
Arcok, szörnyek, és szimbólumok díszítik. A tövénél egy kard, 
és egy fejsze létható egymáson keresztbe. Úgy tűnik, mintha 
odaragasztották volna őket az oszlophoz.” 
 
 
Ez az oszlop egy hatalmas nagy erős mágnes. 
Bármelyik Hős, aki egy méternél közelebb merészkedik 
az oszlophoz, és visel fém páncélt, fegyvert az azonnal 
magához fogja vonzani. Semmiféleképpen nem lehet 
eltávolítani a fém tárgyakat. Az egyetlen módja a 
szabadulásnak, hogy kibújik a páncélból, és otthagyja a 
fém dolgait, beleértve a fegyvereit is. 
 
 
 

23 – Gnóm 
 
„Ahogy elkezditek kinyitni az ajtót, az hírtelen kicsapódik, 
kiszakadva a kezetekből. Egy tömzsi kicsi alak jelenik, meg az 
ajtóban, aki rátok ripakodik: „mit kerestek ti itt? Ááá jöttetek 
megkínozni a Mucalytic-t? Vagy talán a tüskésekhez jöttetek? 
Nos mi van mit álltok itt? Mit akartok naa?” Rátok mered 
kérdően, és várja a választ.” 
 
 
A Gnóm elfogad szinte bármilyen választ, amit a Hősök 
adnak neki. Ha a Hősök a Mucalytic-ről vagy 
Vilagnyáról beszélnek, akkor betessékeli őket, és az 
adott ajtó felé int, jobbra, vagy balra, hogy arra 
haladjanak tovább. 
 
 
 

 
A  Gnóm nem ismeri  fel  a  Hősöket,  és  eltűnik,  mikor  a  
Hősök  visszafele  jönnek.  Ha  a  Hősök  megtámadják  a  
Gnómot segítségért fog kiabálni, ami odavonzza a 
Látványmestereket, ha még életben vannak. 
 
 

 
 
 
A Gnómnál 3AT található, és egy kulcs, ami a 24 pont 
ajtaját nyitja. 
 
 

24 – Tarajos Sülök Búvóhelye 
 
Az ajtó be van zárva, és nagyon erős, betörni nem lehet. 
Kinyitni, csak mágiával, vagy zárfeltöréssel lehet. 
Kivéve, ha már a Hősök megszerezték már a kulcsot. 
 
„Ahogy kinyitjátok az ajtót, látjátok, hogy bent félhomály 
van.  Egy  fáklya  ad  csak  némi  fényt  alig  látni  valamit  a  
szobában. Csak elmosódott alakzatokat, és kivehetetlen 
formákat látni, ami közül az egyik úgy tűnik, mintha 
mozogna.” 
 
A szobát teljesen beborítja a szalma, és a lerágott 
csontok. Egy varázslat miatt nem lehet a szobában 
rendesen látni, ez pedig a Homály. Olyan erős mint a 
Sötétség varázslat, de ezen át lehet látni igaz elég 
nehezen. (-3 pont büntetést kap az, aki a szobában 
harcol, egy mágikus fény varázslat megszünteti) Két 
óriás Tarajos Sül lakik itt, akik azonnal megtámadják 
azt a ki a szobába lép. (rájuk nem hat a Homály 
varázslat) 
 
 
 

 
 
 
 
  

Gnóm 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Kard 
Páncél Könnyű 
 

Tarajos Sül 
ÜGYESSÉG 7 Támadás 2 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Kis Harapás / Tüske 
Páncél Könnyű 
Speciális: Minden körben az mellett, 
hogy harap az Óriás Tarajos Sül, képes 
tüskéket lőni a szobában lévő többi Hősre. Ezt 
a második támadás szabályai szerint kell 
alkalmazni. Minden ellenfél, aki a szobában 
tartózkodik, sérülni fog, egy bizonyos körben. 
A hosszú íj sebzését kell alkalmazni. 
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25 – Mucalytic 
 
„Ahogyan kinyitjátok a szoba ajtaját, egy nagyon undorító 
helyiségbe értek. Törmelék, csontok, és iszap borítja a padlót, 
és a mennyezetet is. Két nyálkás lény mozgolódik a sarokban, 
méretileg akkorák, mint egy medve. Ahogy beléptek, felállnak. 
Nagy fülük, és ormányuk van. Az egyikük úgy tűnik, mintha 
azt mutatná, hogy mondana nektek valamit. A szájára, és a 
fülére mutogat.” 
 
Ezek a lények Mucalytick, iszapból élnek, és 
mérgezőek. Szinte teljesen süketek. Megpróbálnak 
kommunikálni a hősökkel, hogy azok közel jöjjenek 
hozzájuk, és a fülükbe suttogjanak. Ez viszont egy csel, 
amit ha bevesznek, akkor bevetik mérgező leheletüket. 
Ha a Hősök agresszívan lépnek fel ellenük, akkor 
támadni fognak. 
 
 

 
 

 

Ha a Hősök átkutatják a szobát, akkor találni fognak 
egy csont karkötőt, egy rozsdás kardot (-1 a támadás, és 
a sebzés dobásból), két goblin fogat, és 5AT. 
 
 

26 – Pihenőszoba 
 
„A bal oldali falon, a folyosón, egy nyitott ajtó nélküli szoba 
látható. Teljesen üres, kivéve egy asztalt, és négy széket. A 
rács, ami az ajtó volt valamikor fel van kötve, de úgy tűnik 
igen régi, és rozsdás.” 
 
Ha a Hősök belépnek a szobába, és találkoztak 
Shadrack-kal, Baklandon, akkor lassan elkezd az öreg 
arca kirajzolódni az asztal felett. Vékony hangján 
köszönti a Hősöket. Ha a Hősök nem találkoztak a 
remetével, akkor semmi nem fog történni a helyiségben. 
Shadrack lelke átutazta egész Balkandot, és a 
következőket fogja mondani a csapatnak: 
 
„Az itt létem rövid lesz, mert nagy a távolság. Sok veszélyt 
túléltetek, és bebizonyítottátok, hogy királyságotok érdemes 
bajnokai vagytok. Én személy szerint azt kívánom, hogy 
sikerrel járjatok, de még számos veszély áll előtettek. A 
Throban  Ajtókat  ki  kell  nyitni,  és  a  titkukat  a  Főmágus  
legravaszabb szolgája őrzi: Valignya a zsugori, 
Naggamanteh, a kínzómester, és még egy másik személy, 
akiről sajnos nem tudom kicsoda. Kevés szövetségesetek van. 
De keressétek a Schinn Szamaritánusait, akik hozzátok 
hasonlóan, a Főmágus hatalomvágyának végét akarják. 
Azért vagyok itt, mert két nappal ezelőtt a Főmágus őrei 
megérkeztek a barlangomba. A fájdalom hatalm hatalma az ő 
kezükben van. Én öreg ember vagyok már, nem bírom sokáig 
a kínzást. El kellett mondanom mindent, amit tudok. Az 
információért cserébe viszont tisztességesen megjutalmaztak, 
keresztre feszítettek saját barlangom előtt. Ma reggel halt meg 
a testem, utolsó erőm ideutaztam, hogy segítsek nektek. Ez 
sikerült.” 
 
Az arc lassan elhalványul, majd eltűnik. Minden Hős 
kap 1 SZERENCSE pontot, a figyelmeztetésekért. 
Semmi más nem történik a szobában. 
 
 

27 – Vilgonya az Adószedő 
 
Az ajtón ez a felirat áll: „Csak azok léphetnek be akik 
megfizetik az árát”  
 
„Kinyitjátok a fából készült ajtót, és egy pazarúl berendezett 
szoba tárul a szemetek elé. Plüss fali pokrócok, és szőnyegek 
tarkítják a falakat. Minden, ami itt látható igen drágának 
tűnik. Egy faragott asztalnál, egy kövér barna bőrű ember ül, 
akinek turbán van a fején. Hatalmas nagy füleiben bíszes 
ékszereket hord. „Hó hó”, mindja „Mi a helyzet, igen rongyos 
öltözéketek van. Fizessétek meg, hogy beléptetek a szobámba. 
Fejenként ez 1AT jelent.” Majd lenyúl az asztal alá, és 
megsimogatja az ott lévő két jaguár egyikét.” 
 
 
 

Mucalytic 
ÜGYESSÉG 9 Támadás 2 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Nehéz 
Speciális: Mucalytic képes minden 
harmadik sikeres támadásakor lefújni 
ellenfelét. Megragadja áldozatát, mély levegőt 
vesz, és fúj. A Hősnek SZERENCSE próbát kell 
dobnia, különben azonnal meghal. Siker 
esetén a Hős veszíteni fog 1D6 ÉLETERŐ 
pontot. 
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Vilgonya a fő adószedője a Főmágusnak. Csak akkor 
beszél a Hősökkel, ha ők megfizetik a fejenkénti 1AT. 
Ha nem fizetnek, akkor rájuk uszítja a a Jaguárokat. A 
Hősök ha akarják megkegyelmezhetnek nekik, ha az 
ÉLETERŐ pontjuk 3 vagy az alá csökken. 
 
 

 
 
 
Ha a Hősök fizetnek, vagy legyőzik a Jaguárokat, akkor 
mosolyogni fog, és teával, és levessel fogja kínálni a 
kalandozókat. Tapsol, majd az egyik oldalsó függöny 
mögül egy vékony barna szolgálólány lép elő, aki 
fátylat visel. (az elfüggönyözött szoba egy kis konyha) 
Előhozza a teáscsészéket, és mindenki elé letesz egy 
adag csípős levest. Mindegyikbe kábító szert kevertek 
(Vilagnya immunins rá) Aki iszik ezekből, dobnia kell 
SZERENCSE próbát, különben elkábul. Ha sikeresen 
minden  Hőst  elkábította,  akkor  kirabolja  őket,  és  
mindet meg is öli. 
 
 
 

 
 
 

Ha  a  Hősök  nem  esznek,  és  nem  isznak  a  felkínált  
dolgokból, akkor rátérhetnek az ajtó jelszavának a 
megszerzésére. Vilgonya nem adja olcsón az 
információt. Elfogad legalább 10-15AT vagy ennek 
ellenértékében valamilyen értékes tárgyat. 
Igen gyáva, ha legyőzték a Jaguárokat, akkor érezni 
kezdi a vesztét, és leteszi a fegyvert. Asztalának felső 
fiókjában található egy könyv amely különböző 
információkat tartalmaz az udvarról. Rajzokat, és 
vázlatokat. A duplaszárnyú ajtó jelszava is 
megtalálható ebben a könyvben, ami: 
"Alaralamalatana". Ha megölik az adószedőt, akkor ha 
átkutatják a szobát találni fognak 10AT egy kis 
erszényben. Valójában ezek rezek, amik be vannak 
aranyozva. Más nem lehet itt találni, mert Vilgonya igen 
fösvény. A cselédlány nem fog harcolni, és semmiféle 
hasznos információval nem tud szolgálni. A konyhában 
semmi érdekes dolog nincs, csak két étkezésre való 
élelem, amit eltehetnek a Hősök. 
 
 

 
 
 

28 – Harmadik Udvar 
 
„Ahogy a díszes faajtó befelé kinyílik, akkor a szemetek elé 
tárul egy kis nyitott udvar. Balra egy nagy fából készült ajtó 
látható, ami a kapuja a fellegvárnak. Előtte két Madárember 
áll. Ez a két őr pont akkor megy be az ajtón mikor ti beléptek a 
másikon. Jobb kéz fele egy kisebb ajtót láttok. Innen hangos 
zajok, csörömpölés, szűrődik ki. Az ajtó mellett lévő kis 
ablakon pedig gőz ömlik ki.” 
 
 
Nem lesz találkozás ezen az udvaron, hacsak a Hősök 
nem tartózkodnak itt huzamosabb ideig. Ebben az 
esetben visszatérnek a Madáremberek, akik felismerik 
őket, majd szólnak még négy Madárembernek, és 
megpróbálják elfogni a Hősöket. (használd a 33 
pontban lévő tulajdonságokat) 
 
 

29 – A Fellegvár Konyhája 
 
„Az ajtó kitárul, és látjátok, hogy odabent nagy a nyüzsgés, 
szagok, és gőz terjeng. Ez nyilvánvalóan egy konyha, ahol a 
fellegvárban élők ételeit készítik. Számos szolga sürög, forog. 
A Minionok sietve készítik az ételt. Ami igen különös, hogy 
ezek az ételek disznó belsőségekből, és gyíkember zsigerekből 
készülnek. Egy nő Hobbgoblin szakács áll a szoba közepén, 
mindenféle utasításokat üvöltözve. Kezében egy vaskos botot 
tart, és azzal üti a szolgákat.” 
 
 
 

Jaguár 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Közepes Karom 
Páncél Könnyű 
 

Vilgonya 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Tőr 
Páncél Nincs 
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Ha a Hősök bemennek Thorg a Szakácsnő konyhájába, 
akkor elsőre nem veszi őket észre. Ha mégis észreveszi 
őket, akkor azt fogja hinni, hogy a Főmágus Tisztjei (ezt 
úgy magában elképzelte és kész) várja őket, hogy 
bemenjenek a konyhába, és megkínálja őket étellel. 
Ragaszkodik ahhoz, hogy a saját készítésű ételeiből 
vegyenek, mert azok erőt, és energiát adnak. Nagyon 
dühös lesz akkor, ha visszautasítják, sőt odáig elmegy, 
hogy meg is támadja a Hősöket. Harc esetén egy Hősre 
Három Minion jut. 
Ha a Hősök belegyeznek abba, hogy esznek valami 
érdekeset, akkor a különleges ételkészletéből fog 
felajánlani nekik, hogy visszanyerjék az erejüket. A 
választék igen különleges lesz, Ecetes Ganajtúró bogár 
(nem úgy tűnik mint ami nagyon incsiklandó lenne) 
Gyík szemgolyó pástétom, Fűszeres gomb (világít a 
sötétben) vagy egy üveg hangya húsgombóc. 
 

Ecetes Ganajtúró Bogár 
Ha valamelyik Hős, vagy mindenki eszik belőle, 
akkor azt fogja tapasztalni, hogy az íze rettenetesen 
rossz. Egy percen belül a gyomruk kavarogni kezd, 
morog, majd a Hős hányni kezd. Sérülni fog 1-3 
ÉLETERŐ pontot. 
 
Gyík Szemgolyó Pástétom 
Ez a fehéres rózsaszínes massza odaragad a kanálra. 
Az íze igen rossz, de van egy furcsa mellékhatása, 
ami csak varázsláskor derül ki. A következő 
alkalommal mikor a Hős varázsolni fog, dobnia kell 
D6, hogy megállapítsd mi fog történni: 
 
1-2 A varázslat nem jön létre 
3-4 A varázslat normálisan működik 
5-6 A varázslat hatása a duplájára nő 
 
A Hős nem fogja tudni, hogy mi fog vele történni. A 
pástétomnak nincsen hatása a nem varázshasználó 
karakterekre. 
 
Fűszeres Gomba 
Ez az étel szárított gombából készül, ami jól meg 
van fűszerezve. A leve igen sűrű, és halványzölden 
világít a tányérban. Ha egyszer, vagy akár többször 
eszik valaki belőle, akkor az aki elfogyasztja, annak 
a következő küzdelemkór növekedni fog az ereje. 
Kapni fog 2 bónusz pontot minden közelharci 
sebzésdobáshoz. Ezen kívül sokkal agresszívabb 
lesz a Hős. Nem törődik ellenfele fegyverzetével, ő 
minden képen meg fogja támadni. Ugyanúgy, mint 
a Harci lehetőségeknél (A Hősnek viszont nem kell 
levonnia  a  Támadás  módosítót).  Mint  a  fenti  
Pástétom esetén, ezt sem tudja a Hős. Akkor fog 
kiderülni, amikor először harcolni fog, de akkor sem 
azonnal alakul ki. 
 
Hangya Húsgombóc 
A címke ezen a kis edényen le van kopva, alatta az 
az olvasható, hogy Mutáns Húsgolyók. Igen fínom 
és ízletes, visszaállítja a kezdeti értékre az 
ÜGYESSÉGET, és az ÉLETERŐT. Azonban a 
húsgombócnak van mellékhatása is. A Hős 

mutálódni fog, az alábbi táblázatból kell kidobni, mi 
is fog változni: 
 
2 Végzetes belső szervi átrendeződés 
3 A Hős veszít 2 ÉLETERŐ pontot, és egy extra 

kar nő ki a hónaljából# 
4 A Hős nagyon kövér lesz, megduplázódik a 

mérete.  Ezen  kívül  veszít  2-t  a  kezdeti,  és  
jelenlegi ÜGYESSÉG pontjaiból, és 3 
ÉLETERŐ pontot. 

5 A Hős memóriáját elvesztette, csökkentenie 
kell az összes Képzettséget, pontot 1-vel. 

6 A Hős hüllővé válik@ 
7 Semmi nem történik 
8 A Hősnek ormánya nő, ami megnehezíti a 

légzését, veszít 2 pontot e jelenlegi, és kezdeti 
ÉLETERŐ pontjából. 

9 A Hős lába farokká változik át, így sokkal 
nehezebben képes gyalogolni, és megállni. 
Veszít 2 pontot a kezdeti, és jelenlegi 
ÜGYESSÉGÉBŐL. 

10 A Hős bőre sötétté változik. Mindenhol a 
testén szőr kezd nőni. Ezek után nem fogják 
felismerni, az őrök a fellegvárban. 

11 A Hősnek szarva nő, amit fel lehet használni 
közelharcban, Verekedés Képzetséggel. A 
sebzése közepes. 

12 A  Hős  agya  megduplázódik,  de  sajnos  a  
koponyája nem. A növekedés így végzetes 
lesz. 

 
# Extra Kar: A Hős mostantól egy extra végtaggal 
rendelkezik, minden harci körben támadhat vele, de 
erre kap -3 pont büntetést. 
@ Hüllő: A Hős bőre pikkelyekké változik, gerincén 
tüskék nőnek ki. A Hősnek mostantól könnyű 
páncélzata van (nem növeli a jelenlegi páncélt). Ezen 
felül egy fóbiája lesz még, az hogy félni fog a hüllőktől. 
Ha meglát egyet katatón állapotba kerül, és ez addig 
tart míg a hüllő látótávolságon belül van. 
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A fent említett változásokat, csak a kaland befejezése 
után  lehet  kezelni.  Annak is  meg kell  találni  a  módját,  
egy erős mágiával, vagy Isteni segítséggel lehetséges 
csak. 
 
Ha a Hősök harcolnak a szakáccsal, és segédeivel, az 
alábbiak a tulajdonságaik: 
 
 

 
 
 

 
 
 

30 - Kaszárnya 
 
„Ahogy haladtok végig a rövid folyosón, szemben láttok eg y 
ajtót, ami vaskos fából készült, és szegecsekkel, vas pántokkal 
van megerősítve. Durva írással a következő van az ajtóra 
írva: Őrök Kaszárnyája. Hangos nevetés, beszélgetés jelzi, 
hogy sokan vannak odabent.” 
 
A folyosón, az egyik falfülkében található egy titkos 
ajtó, amit sikeres Felismerés próbával lehet megtalálni. 
 
Ha a Hősök vakmerőek és belépnek a kantinba, akkor 
azon nyomban szembetalálkoznak 30 vagy 40 őrrel, ami 
a biztos halált fogja jelenteni, még akkor is ha pár őrt 
magukkal visznek a halálba. Ki is dumálhatják 
magukat, de ehhez valami hihetőt kell blöffölni, és még 
ebben az esetben is igen gyanakvóak lesznek az őrök. 
 
 

31 - Nagyterem 
 
„Kinyitjátok a nagy és nehéz ajtót, és arra számítotok, hogy a 
túloldalt madáremberekbe botlotok, de ez nem így történik. 
Egy széles folyosót láttok , ami a végén egy „T” elágazásba 
torkollik. Jobbra és balra több ajtót lehet látni ebből mindkét 
oldalon egy-egy ajtó van csak nyitva, a többi zárva van.. 
 
Ha a Hősök elérik a „T” elágazást 
 
„Közeledtek a „T” elágazáshoz nagyon óvatosan néztek be a 
sarkon.  Bal  oldalt  a  folyosó  végén  egy  fém  ajtót  lehet  látni,  
egy hurkolt kötél lóg rajta. Jobb oldalt két ajtó található. A 
folyosó legvégén, és a bal oldalán. Ami a végén van, az előtt 
egy kis harang található, minek a kötele lelóg az ajtó oldalán.” 
 

32 – Madáremberek a bal oldalt 
 
„Ahogy kinyitjátok az ajtót, egy nagyszobát láttok meg, 
aminek a közepén egy asztal mellett három Madárember ül. 
Rátok néznek, de nem igazán érzitek, hogy támadólag fognak 
fellépni.” 
 
Ezek a Madáremberek sokkal kevésbé agresszívek, mint 
a többi társaik a fellegvárban. Valójában ők a Schinn 
Szamaritánusai egy titkos csapat tagjai, akik meg 
akarják dönteni a Főmágust. Ha megtámadják őket, 
akkor természetesen harcolni fognak. Viszont ha 
valahogy kiderül, a valódi ok amiért itt vannak, akkor 
felajánlják a segítségüket a Hősöknek. A vezetőjük 
Peewit Croo ad egy ezüst sípot a Hősöknek. Ha ezt 
megfújják, akkor, ha a közelben vannak ott teremnek, és 
segítenek. 
 

 
 
 
A szamaritánusok csak reális helyzetekben segítenek, 
például  hogy  elkerülje  a  csapat  a  börtönt,  vagy  jó  
irányba haladjanak a Királyok Koronája felé. 
 

 
 

Throg a Szakácsnő 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 8 
Fegyver Húsvágó bárd (Fejsze) 
Páncél Nincs 
 

Minion 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 5 
Fegyver Kés 
Páncél Nincs 
 

Madárember 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 10 
Fegyver Kard 
Páncél Könnyű 
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33 - … és a jobb oldal 
 
„Ahogy kinyitjátok, az ajtót látjátok, hogy az üres. Viszont a 
túloldalt egy másik ajtó nyitva van. Az öröm rövid életű, 
mert a szemközti ajtón három Madárember lép be a 
helyiségbe. Rátok néznek, és úgy tűnik magyarázatot 
követelnek, hogy mit is kerestek itt.” 
 
Ellentétben a szemközti szobában lévő 
Madáremberekkel ezek itt hűségesek a Főmágushoz, és 
nem segíti Hősök küldetését. Egyszerű lények, akiket 
könnyen összezavar bármilyen fényes tárgy, ezzel időt 
nyerhetnek  a  Hősök,  és  el  tudnak  menekülni.  Ha  
viszont a Hősök nem tudják magukat kibeszélni, akkor 
a Madáremberek meg fogják őket támadni. 
 

 
 
A hátsó szobába egy őrszoba, ahol 3 étkezésre való 
élelmet lehet találni. Hagyományos bútorokkal 
berendezve, de semmi más érdekes dolgot nem lehet itt 
találni. 
 

34 - Nibdum 
 
Ha a Hősök meghúzzák a harangot: 
 
„Hangos zörgést lehet hallani a szobából bentről, és néhány 
pillanattal később kitárul az ajtó. Furcsa kopasz fejű, széles 
vállú alak néz ki a nyíláson. Ingerülten kérdi, hogy miért is 
zavarják, ezen a szép napon?” 
 
Ha a Hősök csengetés nélkül nyitnak be a szobába: 
 
„Mikor beléptek a szobába, azt látjátok, hogy a falakon 
minden felé vadász trófeák vannak kifüggesztve. Egy nagy 
fából készült asztal található a szoba közepén. Egy furcsa 
szőrtelen humanoid alszik az asztalra borulva. Bőrpáncélt 
visel. Vagyis aludt. Ebben a pillanatban ébred fel, és dühösen 
kérdi, hogy mit is keresnek a szobájában, és miért ébresztették 
fel.” 
 
Ez a lény Nibdum. Ő az egyetlen túlélője egy 
mutánskeresztező kísérletnek, ami a Mampangi 
erődben hajtottak végre. Ennek a különleges kísérletnek 
a célja az volt, hogy a fél óriásokat keresztezzék a 
törpékkel. Az alap ötlet az volt, hogy egy olyan fajt 
tenyésszenek ki akik törpe méretűek, de az ogrék 
együgyűségével rendelkezzenek. Ezzel a törpéket 
szerették volna kiváltani a bányákból. A törpék 
könnyen elfáradtak, és folyamatosan morgolódtak a 
kényszermunka, és az körülmények miatt. Plusz négy 
nap folyamatos munka után nagyon büdössé válta, ez 
köszönhető a sűrű hajuknak, és a szakálluknak. 
Különösen a Nők váltak kibírhatatlan szagúakká. Azt 
remélték a kereszteződés egy sokkal erősebb fajt fog 

eredményezni, mint a 
törpék, és sokkal 
irányíthatóbbak lesznek. 
Az egyetlen feltétel csak 
az volt, hogy a bányaőrök 
félelemmel, és 
fájdalommal kordában 
tudják tartani őket. 
 
Ezt a különös kísérlet 
sikertelennek hitték. De 
megszületett Nibdum és 
testvérei. Satnyák, és 
torzak voltak, és teljesen 
szőrtelenek. Valójában 
erre azért volt szükség, 
hogy így könnyebben le 
tudják róluk mosni a 
bánya mocskát. Viszont 
sajnos ez a faj egy súlyos 

csontrendellenességgel 
született. A csontjaik igen 

törékenyek. Egy bányában viszont durva munka folyik, 
elkerülhetetlenek az ütések, és esések. Sajnos a 
legtöbben  a  bányákban  vesztették  ez  miatt  az  életüket  
igen fiatalon. Csak Nibdum élte túl. 
 
Amikor a főmágus hírét vette, hogy hallanak az új 
lények, akkor azon nyomban visszahívta őket a 
bányából, de már csak Nidbum maradt meg. A 
főmágus volt, aki életre hozta őket, ezért úgy tekintett 
groteszk teremtményére, mint valami háziállatra. Adott 
neki  szobát  az  erődben.  Nagyon  le  lenne  sújtva  a  
Főmágus, ha valami történne a kedvencével. 
 
Ha a Hősök bocsánatot kérnek, akkor Nibdum felemeli 
a hangját, távozásra szólítja fel a csapatot, majd pedig 
visszatér szánalmas kis szobájába. Ha viszont a Hősök 
lépnek fel vele szemben agresszívan, akkor 
meghunyászkodik, és azt teszi, amit mondanak neki. 
Tudja, hogyan lehet bejutni a fellegvárba. A következő 
Throben ajtóhoz Naggamanteh szobáján át vezet az út. 
A szobában nincsen semmiféle kincs. 
 

 
 

35 – Mutánsok Szobája 
 
„Ahogy kinyitjátok az ajtót, egy kautikus jelenet tárul a 
szemetek elé. Több mint egy tucat … lény van a szobában. 
Ezek talán valaha goblinok lehettek, de most mindenféle más 
formában vannak. Az egyiknek a feje olyam mint egy zsák 
krumpli, egy másik a sarokba ül, és csapkod a szárny szerű 
kezeivel, még egy másik akinek se keze se lába, úgy néz ki 
mint egy nagy kukac. Ahogy beléptek felétek fordulnak. 
Beléptettek a területükre. A szemközti falon található egy 
másik ajtó.” 

Madárember 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 10 
Fegyver Kard 
Páncél Könnyű 
 

Nidbum 
ÜGYESSÉG 9 
ÉLETERŐ 2 
Fegyver Harci fejsze 
Páncél Könnyű 
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Ezek a mutánsok meglehetősen gyáva lények, 
egyiküknek sem lesz elég mersze kezdeményezni. Ha 
valamelyik Hős át akar menni a szobán, akkor dobnia 
kell SZERENCSE próbát. Ha nem sikerül, akkor három 
igen  erős  mutáns  fog  elé  lépni,  és  feltartóztatja,  meg is  
támadja, ha kell. Ha a lények 4 harci kör múlva is 
állnak, akkor a többi mutáns is csatlakozik. 
 
 

 
 
 

 
 
 
A szobában nincsen semmi érdekes dolog. 
 
 

 
 
 

36 – Olajos Mucalytic 
 
„Az ajtót ahogy kinyitjátok, egy félhomályos szobába juttok. 
Se bútor, se kiegészítők nincsenek. A padló csempézett. A 
négyzetes fény a túloldalon egy ajtót jelez a sarokban. A padló 
olyan mintha zsíros lenne, és nagyon csúszik, olajos szaga 
van. De ami igazán szembetűnik nektek, az a két medveszerű 
lény, ami a sarokban mozgolódik. Testüket iszap fedi, elefánt 
füleik, és ormányuk van. A két lény csoszogva megindul 
felétek.” 
 

 
 
Ezek a lények a Mucalytick mint a 25-ös pontnál. Mint 
az előző területen, ezek a lények is úgy tesznek, mintha 
mondani akarnának valamit a Hősöknek, hogy így 
vessék be a mérgező lehelletüket. A tulajdonságaikat 
megtalálod a 25-ös pontnál.  
 
Az egyetlen használható tárgy a szobában az egy pár 
olajos üveg. Ebből iszogattak a lények. 
 

37 – Naggamanteh a Kínzómester 
 
„Az ajtó kinyílik, és egy nagy szoba van mögötte, ami tele 
van mindenféle kinzőeszközökkel, állványokkal, ketrecekkel, és 
bilincsekkel. A szoba közepén egy hihetetlenül ronda Ogre áll. 
Egyik szemén egy szemkötő található. Kezében lévő korbáccsal 
idegesen hadonászik.” 
 
 

Mutáns Bajnok 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
Fegyver Közepes Harapás 
Páncél Könnyű 
 

Mutáns 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 4 
Fegyver Könnyű Harapás 
Páncél Könnyű 
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A  Hősöket  ő mosolyogva  várja,  és  azt  mondja  nekik,  
hogy úgyis itt kötöttek volna ki. Ha a Hősök 
megpróbálják megvesztegetni, akkor gyorsan kötélnek 
áll, és válaszol a kérdésekre. Máskülönben támadni fog. 
 

 
 

 
 
Ha a Hősök nem támadják meg azonnal Naggamanteh, 
hanem beszédbe elegyednek vele, akkor ő felajánl egy 
játékot. Nem szívesen beszél, csak abban az esetben, ha 
lefizetik. Ha a Hősök hajlandóak játszani, akkor a játék 
kérdez, felelek lesz. Ha a Hősök megválaszolják a 
kérdést, akkor kérdezhetnek tőle. Ha nem tudják a 
választ, akkor ő hangosan felnevet, és követeli a jussát a 
Hősöktől. 
 
Ismeri a következő Throben ajtó titkát. Ha 
megkérdezik, azt fogja mondani a Hősöknek, hogy az 
ajtó nyitva lesz, de mögötte úgy tűnhet, mintha a pokol 
tüze égne. Ez csak illúzió, ami a bejáratot védi. Azonban 
aki tétovázva, vagy késlekedve lép át rajta az 
bizonyosan megégeti.  
 
Naggamanteh kérdése a következő: „ Hogy, hívják a 
feleségemet? ” Persze természetesen erre nem fognak 
tudni a Hősök válaszolni, így csak harc útján tudnak 
tovább jutni. 

38 – Kínzómester Szobája 
 
„Az ajtó kinyitva, egy kis szobába juttok. Egy vetetlen ágyat, 
egy széket, és aszalt láttok. Egy kancsó, és tál található az 
asztalon, és egy dobozt láttok az ágy alatt.” 
 
Ez a szoba valójában úgy tűnik, mintha a kínzómester 
szobája lenne, de valójában egy cella. Miután az első 
Hős  belép  a  szobába,  rá  két  körre  egy  rács  csapódik  le  
az ajtó elé. Csapdába került az, aki bent tartózkodott. A 
rácsot nem lehet felemelni, de varázslattal ki lehet 
nyitni. Ezen kívül van egy kis kar elrejtve a sarokban. 
Ezzel fel lehet nyitni a rácsot. A kancsó a tál, és a doboz 
üres. 
 
 

39 – Kolostor 
 
„Ahogy kinyitjátok az ajtót, egy belső udvarra juttok, amin 
körbe széles fedett árkádsor szegélyez. Az udvar túloldalán, 
egy utca található, aminek jobb és bal oldalán egy-egy ajtó 
látható, illetve szemben. A bal oldalai ajtó felett egy cégér 
látható, amire az van írva „Nylock – Kereskedő Nyitva”. A 
jobb oldali ajtóra az van írva „Belső Szentély”  
 
Nem lesz semmiféle találkozás a Kolostor udvarán, 
ezen kívűl semmi érdekeset sem lehet találni. 
 
 

40 – Nylock a Kereskedő 
 
„Kinyitjátok az ajtót, és a szemetek elé tárul egy szoba, ami 
tele van polcokkal, ami k roskadoznak a különböző dolgoktól. 
Egy kövér sárga bőrű ember ül egy asztal mögött, és 
gyanakvóan méreget benneteket.” 
 
Nylock folyamatosan figyelni fogja a Hősöket, és igen 
óvatos velük szemben, hogy megakadályozza, hogy 
lopjanak tőle. Ha megtámadják, akkor megcsenget egy 
kis  csengőt,  aminek  a  hatására  3  körön  belül  öt  őr  
jelenik majd meg a szobában. A tulajdonságaik 
megtalálhatóak a 11-es pontnál. 
 
 

 
 
 

Rozsdás Kard 3 AT 
A kereskedő ragaszkodik ahhoz, hogy ez a rozsdás 
kard egy elvarázsolt kard, annak ellenére, hogy 
valójában igen rendes. A kard -1 pont büntetést ad a 
sebzés dobáshoz. 

 
 
 

Naggamanteh 
ÜGYESSÉG 11 
ÉLETERŐ 16 
Fegyver Harci fejsze és Ostor 
Páncél Közepes 
Speciális: Minden körben az Ogre 

megcéloz ostorával egy 
Hőst, akinek dobnia kell egy 
kockával. Ha 1-es, akkor a 
Hősre rátekeredik az ostor, 
és  veszíteni  fog  az  
ÜGYESSÉGÉBŐL 3 pontot. 3 
harci kör szükséges ahhoz, 
hogy teljesen kiszabaduljon. 

 

Nylock 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 9 
Fegyver Tőr 
Páncél Nincs 
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Gyertyák 2AT 
Mindkét gyertya úgy néz ki, mint az átlagos 
gyertya. De ezekhez a Tűzróka vérét keverték. 
Minkét gyertya parancsra világít, és alszik el. A 
vörös színű tovább világít. 
 
Fészek és Tojások 2AT 
Ez egy kis természetes fészek, amiben vékony héjú 
arany tojások vannak. Ha a tojást eladja valaki, az 
1AT ér majd. 
 
Ezüstdarabok 4AT 
Ezt az ezüst darabot egy erszényből veszi elő 
Nylock. Valódi értéke a darabnak 8AT. A tasakot 
nem adja hozzá. Írd fel, melyik Hős vette meg az 
ezüst darabkát. Amikor a Hős áthalad az Éjszaka 
Kamráján (45-ös pont) ez a darab kiégeti a 
hátizsákját, vagy azt amiben tárolja. Ha a Hős a 
pénzei közt tárolja, akkor elhagyhatja az összes 
aranyát. Ha a Hős a hátizsákjába tette, akkor vele 
együtt egy tárgyát is elhagyja. 
 
Varázslat komponensek Változó 
Nylock több varázslat komponenssel rendelkezik. 
Egy darabot 5AT két darab 8AT három 10At, és 
darabonként  megy  fel  az  ár  1AT-vel.  Nylock  a  
következő tárgyakkal rendelkezik: Arany ékszer, 
sárga por, aranyhátú tükör, kristálygömb, és 
ékkövekkel kirakott medál.  

 

 
 

41 – Belső Szentély 
 
„Kinyitjátok az ajtót, és egy kis helyiségbe értek. Teljesen 
üres, eltekintve a szemközti falon lévő ajtótól.” 
 
A szobában úgy tűnik, mintha minden sokkal 
csendesebb lenne, és állandó félhomály uralkodik. Ez 
minden fényt tompít, mágikusat, és természeteset. Ezen 
felül nincsen más negatív hatás 
 

42 – Csapda Cella 
 
„Ahogy kinyitjátok az ajtót, valakinek a hálószobájába juttok 
be.  A helyiség pókhálós,  és  poros,  de úgy tűnik jól  él,  aki  itt  
lakik. Fából készült láda található az asztal alatt. A bútorzat 
egy ágyból, sztalból, és egy székből áll.” 
 
 

 
 
Ez a szoba egy csapda, pontosan ugyanaz, mint a 38-as 
pontban. Egy kar található az egyik sötét sarokban, 
ezzel nyitható az ajtó. Itt is mint a 38-as pontban 
nincsen semmi más a  szobában. 
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43 – Szerkentyű 
 
„Kinyitjátok az egyedi faragásokkal díszített ajtót. Bent egy 
üres szobát találtok, aminek a közepén egy bonyolult 
szerkezetet láttok. Kerekek, fogaskerekek, csövek, bőr övek, 
mind azt sugallja, hogy ez egy igen összetett gép. Ami most 
jelenleg nincsen bekapcsolva.” 
 
Ahhoz, hogy a gépet beindítsa valaki, dobnia kell 
SZERENCSE próbát. Kudarc esetén teljesen 
hasznavehetetlen lesz a masina. Ha valójában sikerül 
bekapcsolni, akkor még kell dobni ÜGYESSÉG próbát 
(nem  lesz  jó  Képzettség,  és  MÁGIA  próba),  hogy  
rájöjjenek a funkciójára. Valójában ez egy pengeélesítő 
gép. 
 

 
 
Ezt a funkciót kihasználva a Hősök megélesíthetik az 
összes pengéjüket. Az így megélezett penge, a 
következő harcban sokkal jobban fog sebezni és 
támadni A sebzés dobáshoz, illetve a támadáshoz hozzá 
lehet adni +1 pontot. Az extra élesség ez után eltompul. 
 

44 – Inferno 
 
„Ezt a nagy és keskeny ajtót igen gazdagon díszítették. 
Résnyire nyitva van. Azonban ha kinyitják, akkor azonnal 
felcsapnak a lángok a túloldalt. Vad dühöngő lángok. A szoba 
túloldalán egy ajtót látható.” 
 
Érdemes ezen a pontom minden egyes Játékost külön-
külön  megkérdezni,  hogy  mit  is  szeretne  tenni.  Ha  a  
játékos azt mondja, hogy átfut, vagy átsétál, akkor 
biztonságban lesz. Ha a játékos visszakérdez, vagy azt 
mondja ööö, hümm, stb. vagy egyéb módon húzza az 
időt, a Hős meg fog égni a lángokban. 

Miután minden játékos megválaszolta a kérdést, a 
következő dolgok történnek. 
 
Azok a Hősök, akik nem haboztak, azok biztonságosan 
elérik  a  szemközti  ajtót.  Azok  akik  kicsit  vártak  a  
belépésre azok 1D6 ÉLETERŐ pontot fognak sérülni. 
Azok akik teljesen kételkedtek azok 4D6 ÉLETERŐ 
fognak sérülni. Ha a Hős belép, és meggyullad, annak a 
ruhája is lángra fog kapni. Aki nem ment át, 
visszafordult, mert túl forró volt a helyzet, az egy óra 
múlva újra próbálkozhat. Javasoljuk, hogy ebben az 
esetben pár Madárember őr is jelenjen meg. 
 

45 – Éjszaka Kamrája 
 
„Kinyitjátok az ajtót, és azt tapasztaljátok, hogy a szobában 
bent  korom  sötét  van,  még  a  kinti  fények  sem  jutnak  be  a  
helyiségbe. Olyan mintha egy fekete függöny lenne az ajtó 
előtt.” 
 
Az egyetlen módja, hogy világosság legyen ebben a 
szobában, hogy ha meggyújtják a Nylocknál (40-es 
pont) vásárolt egyik gyertyát. Ha a hagyományos 
kinézetű gyertyát használják, akkor látni fogják, hogy a 
falból  és  a  padló  bizonyos  pontjaiból  minden  honnan  
éles pengék állnak ki. Áthaladáshoz szükséges lesz 
három sikeres ÜGYESSÉG próba (akrobatika is 
használható) Minden hiba esetén 2 ÉLETERŐ pontot 
veszít az áldozat. A páncél védelmi értéke nem 
használható ellen. 
Ha a Vörös gyertyát használják, akkor az a kritikus 
helyzetben villogni kezd, mikor a Hős megpróbálja 
elkerülni a pengéket. Ebben az esetben a próbadobásból 
le  kell  vonni  -3  pont  büntetés.  A  vörös  gyertya  
valójában a vérszomja miatt lett vörös, nem az 
összetevői miatt! 
 
Ha a Hősök nem rendelkeznek gyertyával, akkor a 
korom sötétben kell megtalálniuk az átvezető utat. 
Ehhez öt sikeres SZERENCSE próba szükséges. Kudarc 
esetén a sérülés 2 ÉLETERŐ pont veszteséget okoz. 
 

46 – Őrszoba 
 
„Beléptek asz ajtón, kiértetek a korom sötétből, egy nagyon 
világos szobába. Ahogy a szemetek alkalmazkodik, a fényhez 
látjátok, hogy egy csapatnyi őr tartózkodik a helyiségben. 
Mindenkinek a kezében lándzsa van. Az őrmester felemeli a 
hangját, és rátok parancsol, hogy tegyétek a kezeteket a 
fejetekre. Nagyon úgy tűnik, hogy ez egy őrszoba.” 
 
Ha a Hősök nem teszik azt, amit mondanak nekik, vagy 
mást akarnak tenni, akkor három őr automatikusan 
meg fogja sebesíteni őket a lándzsájukkal. (sebzés dobás 
szükséges).  Harc  esetén  minden  Hősre  öt  őr  jut  
fejenként. Aki nem harcol, azt nem fogják bántani, csak 
elfogják. A csapat tagjai bármikor megadhatják 
magukat. 
Ha minden Hős megadta magát, akkor átvezetik őket a 
kapitány szobájába. A helyiségbe több asztal, és szék 
található. Az asztalon étel és ital található. 
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47 – Cartoum Kapitány Szobája 
 
„Bementek a Kapitány szobájába. Ő egy íróasztal mögött ül, 
amin rengeteg papír található. Csak egy őr van a szobában. A 
kapitány ember, valahonnan a vad keleti földekről 
származhat. Felnéz, és megkezdi a kihallgatást…” 
 
Mutasd meg a játékosoknak a kapitány szobáját, amit 
megtalálsz a függelékben. 
 
Ha a Hősökre már vártak, akkor nem valószínű, hogy a 
kapitány elé vezetik őket. A kapitánnyal, csak abban az 
esetben lehet szót érteni, ha átadják neki a Shamutanti 
Domboknál talált ékszert (6-os pont). Ennek a hölgynek 
a képe található a kapitány szobájának a falán. Ő a rég 
elvesztett szerelme. Ha ezt felmutatják a Hősök, akkor a 
kapitány kiküld mindenki mást a szobából, és szeretné 
meghallgatni a történetet. A medálért cserébe a 
Hősöknek ad egy kulcsot, ami nyitja, és segíti a további 
útjukat. 
Az egyetlen másik lehetséges út, hogy a Hősök harcolni 
fognak, a szabadulásért. 
 

 
 

 
 

 

 
 
A kapitánynak egy nagy kulcs található a zsebében, ez a 
Throben ajtót nyitja. 
 
Ha a Hősöket nem várták, akkor lehet blöffölni az 
útjukkal kapcsolatban. Kitalálhatnak valami jó 
történetet, hogy miért is szeretnének a Főmágus elé 
kerülni, vagy dobhatnak is Alkudozás Képzettség 
próbát. Ha sikerül, akkor felajánlja, hogy elkíséri őket a 
Főmágus  elé.  Mikor  elindulnak,  egy  őr  jön  be,  és  a  
fülébe súg valamit, mire a Kapitány felkiált „azok az 
átkozott  mutánsok”  majd  átad  egy  kulcsot,  ami  a  
Throben ajtót nyitja. Ezt követően sietve elrohant. 
 
Ha a Hősök nem tudnak, vagy ne akarnak blöffölni, 
akkor ilyen elfogott állapotban, lekísérik őket a 
börtönbe, majd kivégzik őket. 
 

48 – Az Álmatlan Kos 
 
„Egy díszesen faragott szobában léptek be. Minden felé 
falfülkék találhatóak, és egy kétszárnyas ajtó a szemközti 
falon. A padló a mennyezet, a falak, mind polírozott márvány. 
A szoba közepén, egy talapzaton egy márványszobor áll, ami 
egy kost formáz.” 
 

 
 

Őr 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 7 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 
 

Cartoum Kapitány 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 12 
Fegyver Kard 
Páncél Hosszú Láncing 
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Ő az Álmatlan Kos, és ahogy a Hősök a szobába lépnek, 
az ajtó mögöttük azonnal becsukódik, és bezárul, ebben 
a pillanatban a szobor megmozdul. Hihetetlenül 
gyorsan  mozog,  a  lábait  nem  is  lehet  követni,  a  
Hősöknek ez feladja a leckét. 4 kör alatt juthatnak át a 
szoba  másik  felébe,  az  ajtóhoz.  Minden  körben  a  
Hősöknek dobniuk kell Szerencse próbát, különben a 
Kos eltalálja őket, és sérülni fognak 1D3+1 ÉLETERŐ 
pontot. (A páncél védelme ez ellen a sebzés ellen nem 
számít). Ha sikeresen átkeltek 4 kör alatt, akkor még 
egy körre lesz szükség, hogy kinyissák az ajtót. 
Körönként két hős képes átlépni az ajtón. Azok, akik 
bent maradtak, azokon automatikusan sebezni fog a 
kos. Akik már átjutottak, azok védve vannak. 
 
Az egyetlen módja annak, hogy viszonylag 
biztonságosan átkeljenek a szobán, hogy használják azt 
az ampulla gázt, amit a Szélhámos adott nekik (Bakland 
14 pontján). Ha a dugót kihúzzák, akkor a kék füst kezd 
a kos felé hömpölyögni, és elnyeli azt. Ez után a Kos az 
oldalára fekszik, mielőtt a lábai szétcsúsznak. Igen 
gyengén mozog. De a hatás csak pár körig tart, annyi 
ideig, míg a Hősök átjutnak a szobán, kinyitják az ajtót, 
és átmennek rajta, a biztonságos területre. 
 

49 – A Torony alja 
 
„Áthaladtatok a negyedik Throben ajtón, és úgy tűnik, hogy a 
torony lábához éretetek. Egy csigalépcső vezet felfelé a 
Főmágus felé! Lassan küldetésetek a vége felé közeledik!” 
 
A lépcsőn felfele haladva, elég nagy pihenő részhez 
érnek a Hősök. Itt egy ajtó található. 
 

50 – Farren Whyde 
 
Ha a Hősök már jártak itt, akkor ismerik a Főmágus 
titkát, így menj az 56 pontra. 
 
„Kinyitjátok az ajtót, ami szép lassan kinyílik, sé meglátjátok 
… a gyéren berendezett szobát. Egy vetetlen ágy, és egy 
rozoga íróasztal. Eleinte úgy tűnik, hogy a szoba üres, 
nincsen lakosa, de hírtelen zajt hallotok az ajtó mögül. Ott áll 
egy kicsi, kopaszodó kövér ember. Az öltözékét tekintve 
hálóingben van, feje fölé egy bronz tálat elemel, amit 
fegyverként használna. Majd leengedi a kezét, és könnyek 
közt zokogva azt mondja „nem megy”. 
 
 
Farren Whyde elmagyarázza, hogy ő valójában egy 
tudós, és feltaláló, Ruddlestone királyságból származik, 
messzi nyugatról. Speciális fegyvereket készít, és tervez, 
a  legutolsó  ilyen  nagy  felfedezése  a  gyújtópor,  ami  
képes a lövedékeke messzebbre eljuttatni, mint egy íj. A 
Főmágus elküldte érte a Madárembereket, akik ide 
hozták, a jelenlegi ruhájában, hogy építsen fegyvereket 
a Főmágus katonáinak. Ezért bezárták ide a börtön 
toronyba hónapokra, vagy talán évekre. 
 
 
 

 
 
A Hősök kételkedhetnek, az felöl, hogy ez a torony egy 
börtön lenne. A feltaláló egy kis ablakhoz vezeti őket, és 
megmutatja a másik tornyot a közelben. Ez a Főmágus 
valódi tornya mondja a Hősöknek. Ha szeretnék 
megtudni, hogy hogyan is tudnak oda jutni, akkor 
megmutatja nekik a titkos ajtót, ami levezet egyenesen a 
torony aljához. Megmutatja, hogy hol is találják, és sok 
szerencsét kíván. 
 
Farren Whyde valójában a Főmágus maga, bár ezt 
semmiféle mágikus eszközzel nem lehet megállapítani. 
Még  ha  a  Hősök  meg  is  ölik  Farren  a  teste  újjáéled  a  
akkor, mikor a hősök visszatérnek. (lásd alább). Csak 
mikor megtudják, a titkot csakis akkor fedi fel magát 
önmagát a Főmágus. Erre vonatkozó részleteket lásd az  
56-os pontban.  
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51 – A Másik torony alja 
 
„A titkos átjárón lefelé haladva a lépcsőn, egy kis szobába 
juttok. A padlót szalma borítja, a falak koszosak. A szobából 
két ajtó vezet tovább, ezek közül kell választanotok.” 
 
Amikor a Hősök visszatérnek az 50. pontra, már nem 
lesznek képesek kinyitni a titkos ajtót. Ezt semmilyen 
eszközzel nem tudják megtenni. 
 
 

52 – Csapda szoba 
 
„Kinyitjátok az ajtót, és látjátok, hogy a szoba, ahova 
jutottatok, teljesen üres. A falak, a padló és a mennyezet mind 
kő. Hosszú vágások találhatóak a padlótól a mennyezetig, az 
egész helyiségben. Egy ajtó látható a szemközti falon.” 
 
Ez  a  szoba  egy  csapda.  Miután  a  Hősök  beléptek  a  
helyiségbe, bezárul mögöttük az ajtó. A túloldalon lévő 
ajtó is zárva van. A padló egyszer csak elkezd 
emelkedni egyenletes ütemben. Semmiféle fizikai, vagy 
más akadály nem képes megállítani. A padló addig 
emelkedik, míg az áldozatok alig férnek már el. Ekkor 
gáz ömlik be a szobába, és az összes Hős azonnal elájul. 
Felébredni az 54-es pontban fognak, de mindenkitől 
elveszik a fegyverét. Ha a Hősök mágiával 
próbálkoznak, hogy kinyissák az ajtót, akkor sikerülhet 
nekik,  legyen  az  az  amin  bejöttek,  vagy  a  másik  falon  
lévő. Innen egy folyosóra érnek. 
 
 

53 – Hidra 
 
„Az ajtó nyikorogva nyílik ki, felfedve egy kicsi félhold alakú 
szobát, amit egy kis ablak világít meg. A szobában félhomály 
van, igen komor, és nyirkos hely. Egy ajtót láttok a terem 
túlsó felén. A pallót szalma borítja, a levegőben pedig valami 
iszonyatos szag terjeng. A szemközti ajtó mellett úgy tűnik, 
mintha valamilyen medve nagyságú kupac lenne.” 
 
A mozgolódó kupac egy Hidra bomló teste az.  Ez volt  
az,  amit  a  Főmágus  megölt,  és  ebből  hozta  létre  a  Hét  
Sárkánykígyót. A test csak akkor kezd felkelni, amikor a 
Hősök a szoba felénél tartanak. Azt látják, hogy a hét 
nyak helyén nincsen semmi. A fejeket levágták, de 
egyszer csak megjelennek rajta fejek. Ezek az arcok a 
Mampangban tisztel istenek arcai. 
 
 
 

 
 
 
 

Amint az első Hős eléri a Hidrát, és sikeres találatot visz 
be a fjére, vagy a törzsére, észre fogja venni, hogy a 
fegyvere átsiklik a testén. A Hidra valójában csak egy 
illuzió. Erre csak akkor jönnek rá, mikor eltalálják, mert 
nem okoznak semmiféle sebzést neki. A Hidra minden 
körben más és más támadási formát vet be. Első körben 
a víz istenének a fej fog vizet fújni. Mindenki veszíteni 
fog 1 ÉLETERŐ pontot. A második körben a napisten 
Glantanka feje fog tűzcsóvákat eregetni. Ez 2 ÉLETERŐ 
pont sebzést fog okozni mindenkinek. A harmadik 
körben a Pangara fej fog vihart teremteni ami ismételten 
mindenkin 2 ÉLETERŐ pontot fog sebezni. Eddig már 
bizonyosan a Hősök közül egyvalaki megsebesíti a 
hidrát, és rájönnek arra, hogy ez nem más, csak egy jól 
elkészített illúzió. 
 
 

 
 

54 – Főmágus 
 
„Kinyitjátok a díszes ajtót aminek réz pántjai vannak. Lassan 
nyílik defelé, felfedve a mögötte lévő szobát, ami olyan mint 
egy iroda. Csillagok képe vannak kitőzve a falakra, a nyitott 
tetőablak előtt egy furcsa szerkezet áll. A papírokkal 
megrakatott asztal mögött egy vézna kusza hajú ember 
ücsörög. Felnéz, és azt mondja: „Ah az Analandi csapat. Itt a 
vége a küldetéseteknek. A korona kellene? Nos, szívesen 
megszabadulnék már tőle, mert csak útban van mindig. Kell 
nektek?”” 
 

Isten-Fejű Hidra 
ÜGYESSÉG 12 
ÉLETERŐ 24 
Fegyver Speciális 
Páncél Speciális 
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Ő valójában nem a Főmágus, de ő is nagyhatalmú 
varázsló. A Hősök jöttére már figyelmeztették, így nem 
tudják meglepni. Ha a Hősök elfogadják a felajánlást, 
akkor a korona megjelenik a varázsló keze felett a 
levegőben. Ragaszkodni fog ahhoz, hogy rakják le a 
fegyvereiket, és majd ő átadja a koronát, és szabad utat 
biztosít neki ki az erődből. 
 

 
 
Ha  a  Hősök  olyan  ostobák  hogy  elfogadják  a  
varázslónak az ajánlatát, akkor ő int a kezével, és egy 
kötél azonnal megkötözi az összes Hőst. Ebben a 
pillanatban  őrök  lépnek  be  a  szobába  egy  titkos  ajtón  
keresztül fejenként kettő. És elfogják a Hősöket. 
Ugyanazon a titkos ajtón elvezetik őket a börtöncellába. 
(Ez az 55 pont) 
 
Ha a Hősök meg akarják támadni a varázslót, akkor ő 
csettinteni fog, és az összes fegyver a Hősök kezéből 
kirepül, majd ellenük fordul feléjük lebegve a 
levegőben. Egyenértékű ÜGYESSÉG pontjuk lesz a 
Hősökével, de nem lehet rajta sebezni. A varázslót 
mágikus pajzs védi, minden varázslat hatása ellen véd. 
Kuncogni kezd, látva a Hősök meglepettségét majd 
hívja az őröket. Ők elfogják a csapatot, és elvezetik őket 
a  cellába.  Ebben az  esetben  a  fegyvereiket  nem vesztik  
el, az náluk maradhat. 
 
 

 
 

55 – A Torony Cellája 
 
„Bekaszniztak benneteket, egy kerek alku börtöncellába 
raknak mindanyóitokat. Egy kisablak található igen magasan. 
A helyiségben nincsen semmiféle bútor. Az ajtó becsapódik, és 
kattan a zár. Ahogy nézitek az ajtót, azon csak egy ételbeadó 
nyílást láttok csak. A szoba túlsó felén egy kis alakot láttok, ki 
jöttetekre mozgolódni kezd, furcsán ismerősnek tűnik…” 
 
Az alak valójában Jan a Minimó. Utoljára a Shamutanti 
Dombokon találkoztak vele a Hősök. Ő elmondja, hogy 
nagyon megszerette a csapatot, és követte őket. 
Baklandon majdnem utolérte őket, de elkapták a Vörös 
Szeműek (ők vágták le a szárnyát) és de dugták be. 
 
A Minimó jelenléte azt jelenti, hogy semmiféle varázslat 
nem fog működni a természetes anti mágia burka miatt. 
(egy kivétellel – lásd alább). Az ajtót nem lehet betörni, 
és az őrök csak akkor nyitják ki, mikor másnap 
visszatérnek, kivégezni a Hősöket. Ekkor egy kisebb 
fajta sereg jelenik meg, akik ellen esélyük sincs. Az 
ablak igen magasan van, és a fal is nagyon csúszós, 
alatta hatalmas nagy a mélység. 
 
Jann felfedi a Főmágus titkát. Az öreg bölcs Farren 
Whyde valójában a Főmágus, aki egyenesen a saját 
csapdájába vezette be a Hősöket! 
 
A Hősök három féle képen menekülhetnek meg: 
 

Dzsinn 
Ha a Hősöknél van egy palack, ami a dzsint rejti. Ezt 
Sh'hourinától a szatírnőtől kapták. A Dzsinn 
visszaviszi az egész csapatot a 49-es pontra. De most 
már tudják ki is valójában a Főmágus. 
 
Ezüst Síp 
Ha a Hősök megfujják a sípot, akkor nemsokára 
megjelenik  Peewit  Croo  (32-es  pont).  Ők  a  Schinn  
Szamaritánusok. Pár Madárember jön, és leszállnak 
az  ablakban.  Igen  dühösek,  hogy  a  Hősöknek  nem  
sikerült megszerezniük a koronát. Meg kell őket 
győzni, hogy vigyék el a csapatot. Ha ez sikerül, 
akkor egy elszigetelt párkányra repülnek velük a 49-
es pontnál. Látható lesz a titkos ajtó. Ezen kell 
visszamenniük a szobába. 
 
ZED Varázslat 
Ha az egyik Hős Boszorkány, akkor Jann 
megpróbálja neki azt sugallni, hogy használja ezt a 
nagyhatalmú varázslatot, a ZED-et. Azt fogja 
mondani, hogy Minimók igen sokat tudnak a 
mágiáról, és főképpen a ZED varázslatról. 
 
„A legtöbb varázsló úgy hiszi, hogy a ZED varázslatot 
Throben  dolgozta  ki,  de  ez  így  nem  igaz.  A  ZED  itt  
Mampangba lett kitalálva ezt Chronada pap-varázsló 
tette, aki az Idő istenének hódolt. Egy Minimó ellopta 
tőle, és titokban kicsempészte Mampangból, és elvitte 
Throben a fekete mágusnak, és … ööö… némi kegyért 
alatta neki. Ez a varázslat igazi utazást valósít meg és 
teljesít ki … nem csak távolságban, hanem időben is lehet 
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vele utazni. Nagyon veszélyes, és ellenőrizhetetlen 
varázslat.” 
 

Ha ezek után a varázslatot el akarja mondani a 
Boszorkány, dobnia kell sikeres Boszorkányság 
Mágia próbát. Hiba esetén a varázslat tovább fog 
működni,  de  dobni  kell,  hogy  a  Hősök  téren  és  
időn  át  hova  fognak  megérkezni.  Ez  azt  is  
jelentheti, hogy ha igen távolra repülnek térben, 
vagy időben, az a küldetésük végét is jelentheti. 
Előfordulhat az is, hogy egy korábbi részben 
landolnak (időben) ami azt jelenti, hogy 
ismételten végig kell menniük az előttük álló 
úton. Az hogy milyen távolságba, azt nagyban 
befolyásolja a kalandra szánt idő! Ha a 
Boszorkány sikeresen megdobta a próbát, akkor 
a Hősök visszarepülnek a 49-es pontra, ahol 
találkoznak újra Farrennel. Ő nem fog emlékezni 
rájuk, de a Hősök már tudni fogják az igaz! 

 

56 – Az Igazi Főmágus 
 
„Beléptek ismételten a gyér fényű szobába. Ferren Whyde 
ismételten az ajtó mögött rejtőzik. Most már tudjátok a 
Főmágus titkát, ez csak egy álca.” 
 
Ha a Hősök megmondják a Főmágusnak, hogy tudják 
ki is ő valójában, akkor azonnal elkezd átváltozni, és 
rátámad a Hősökre. 
 

 

Farren Whyde testét hátrahagyva, egy hatalmas alvilági 
démon alakja kezd kibontakozni. Kecske lábai vannak, 
a fején szarva található. Tűz és füst ömlik ki az orrából, 
és a szájából. Kénköves bűz tölti meg a szobát. A fején 
egy díszes koronát visel (A Királyok Koronája) 
 
Egy  kör  alatt  a  Főmágusból  Démonná  változik,  ez  idő 
alatt semmiféle támadás nem sebzi. Csak miután 
átváltozott kezdődhet el az igazi harc. 
 

 
 
Ha  a  Démon  meghal,  akkor  le  lehet  venni  a  fejéről  a  
koronát szabadon. Az hogy hogyan jutnak ki innen az 
már egy más kérdés. Ha a Hősök rendelkeznek egy 
palackkal, amiben egy Dzsinn lakik, vagy egy ezüst 
síppal  amit  Peewit  Croo-tól  kapta,  azt  most  
felhasználhatják. Így azonnal megmenekülnek 
Mampangból. Ellenkező esetben ki kell találni egy 
tervet… 
 

Végjáték 
 
A 4. Fejezet végén minden Hős kaphat 200 Tapasztalati 
Pontot, legalább. Ha egy Hős nagyon központi szerepet 
játszott.  Jó  ötletekkel  állt  elő,  vezette  a  csapatot,  jól  
játszotta a szerepjátékot stb. az kaphat extra 
Tapasztalati pontot. Ennek nagysága maximum 300 
lehet. Ez fölé semmiképpen nem léphet. 
 
Ha a Hősöknek nem sikerül nagyon gyorsan 
megmenekülni az Erődből, akkor ki kell dolgozni az 
utat  visszafelé  az  erődön  át  stb…  Így  a  Jelenlegi  
ÜGYESÉG ÉLETERŐ SZERENCSE Mágia Pont marad, 
úgy  ahogy  volt.  Az  Erődben  hatalmas  nagy  lesz  a  
zűrzavar, hogy a gazda meghalt. Ez látható is, hogy a 
szolgák ide oda rohangálnak csak, nem tudják, mit 
tegyenek. Ez segíthet a Hősöknek a menekülésben. 
A Kalandmester dönthet úgy viszont, hogy a visszafelé 
utat  is  lemeséli  ezzel  egy  új  kalandot  hozva  létre.  Ez  a  
saját döntése mindenkinek. Érdemes ebben az esetben 
egy rövid történetre szorítkozni, hogy elkerüljék a 
játékosok a hosszú út jelentette csalódásokat. 
 
Amikor a Hősök visszaérnek Analandba, legyen az 
Mágia, a Madár emberek, vagy egy hosszadalmas út 
visszafele, az első útjuk a királyhoz vezet, és átadják 
neki a Királyok Koronáját. Ez után hatalmas nagy 

Alvilági Démon / Főmágus 
ÜGYESSÉG 12 Támadás 2 
ÉLETERŐ 20 
Fegyver Nagy Karom (+1 a dobáshoz) 
Páncél Nehéz (+1 a dobáshoz) 
Speciális: Használhat varázslatokat 

maximum olyanokat, amik 4 
ÉLETERŐ pontba kerülnek. 
A fizikai támadásai mellett 
bevetheti a tűzlehelletet, ami 
a szobában lévő egy Hősön 
sebez 1-3 ÉLETERŐ pontot. 
(a páncél nem véd ellen) 
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ünnepség veszi kezdetét. A Hősök bárhová is mennek, 
mindenhol megéljenzik őket. 
 

 
 
A Hősöket anyagilag is díjazzák, kapnak egy teli láda 
aranyat, és bármilyen felszerelési tárgyat 
megkaphatnak, amit csak akarnak. Ők a Nemzet Hősei. 
Mindenhol garantált a meleg fogadtatás, miután 
visszatérnek. Hogy mit adsz a Hősöknek az már csak 
rajtad múlik… 
 

Kaland Opciók 
 
Számos módja van, hogy a különböző Kalandmesterek 
a saját képükre formálják a Kalandot. 
 
Libra Áldása 
Az egyik módja, hogy a Hősök végigvigyék a Kalandot, 
egy kis segítséggel. Főképpen kezdőknek ajánlott. 
Mindegyik játékost megáldja Libra. Ezt természetesen 
ahhoz van kötve, hogy mindenkinek Librát kell 
követnie. Így mondhatni úgy mindenki kap egy „kijutsz 
a börtönből” kártyát a kezébe. Ezt fel lehet használni 
arra, hogy a Hősnek minden Tulajdonságát visszaállítja 
a Kezdeti értékre, vagy az egész csapatét, ezzel 
elkerülve a biztos halált stb… Nem lehet alkalmazni 
nagy  jelentős  dolgoknál,  mint  a  2.  Fejezetben  a  kapu  
kinyitásánál, vagy a Hét sárkánykígyó megfékezésében, 
akik a Főmágusnak viszik a híreket. Ezeken kívül képes 
akkor segíteni, mikor a Hősök Mampang belsejében 

járva a Kapukat nyitják ki. Az áldás abban az esetben 
elveszik, ha a Hős a kaland alatt más istennek ajánlja fel 
szolgálatait. Ha a Hős pap, akik Librát követi, ő is 
megkapja az áldást, a többi képessége mellé. 
 
Hazautazás 
Hasonlóan Odüsszeuszhoz az ókori mitológia hőshöz, a 
csapatnak is hasonlóképpen juthatnak vissza 
Analandba, hogy visszavigyék a koronát. A könyv 
elején lévő térkép segíthet kitalálni az utat. A Hősök 
utazhatnak délnek az Avanti Erdőn át, végig a 
Nagomanti folyó parján. Ez után felszállhatnak egy 
hajóra, ami elviszi őket. Kharé felé igen nehéz lehet az 
út. A kapu nyitása, igen ritka alkalmak egyike, bár 
előfordulhat, hogy a varázsige kívülről is működik. Ha 
a Hősök szövetségesekre találtak az útjuk során, akkor 
azok segíthetik őket, az ellenségek viszont gátolhatják a 
visszavezető utat. 
 
Segítségek Analadból 
Ha ez az első Szerepjáték kaland, amit a Játékosok 
játszanak, és úgy véled nem elég azámukra Libra 
áldása, akkor használhatsz NJK. Ők segíthetik az 
útjukon a Hősöket. Például Analandból küldenek egy 
titkos ügynököt, aki Kakhabadig segíti őket. 
Természetesen a háttérből. Lehetnek ezek az alakok 
kereskedők, utazók, zsoldosok, akik már előre 
felderítették a terepet, és ezt az információt átadják. 
Kharéban nagy segítség lehet, ha valaki megsúgja, 
merre lehet is találni a varázslat részeit. Mampangba 
érve,  pedig  már  tudják,  hogy  a  Schinn  
Szamaritánusaitól érdemes segítséget kérni. 
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FÜGGELÉK I 
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FÜGGELÉK II 

 
  

Remélem, levelem jó egészségben talál, de kénytelen 

vagyok egy veszélyre felhívni a figyelmeteket. 

Küldetésetekről tudomást szereztek. A mampangi figyelő 

szemek kilesték a terveinket, és híre csakhamar eljut a 

sötét erődbe. Túl későn fedeztük fel a kémeket, a 

Főmágus leghűségesebb szolgáit, a hét Sárkánykígyót, 

akik már úton vannak küldetésetek hírével Felső 

Xamenba. Mostanára már el kellett érniük Baklandot, 

ahol különválnak, és egyenként folytatják tovább az 

utat. Ha képesek vagytok még rá, kutassátok fel őket, 

hisz valahol meg kell majd állniuk, hogy pihenjenek 

egyet. Végezzetek e teremtményekkel, mielőtt célba érnek, 

különben a Főmágus rettenetes fogadtatásban fog 

benneteket részesíteni. Keressétek meg Shadracot , a 

remetét, és kérjetek tanácsot tőle, mert az ő tudománya 

nélkül teljesen hiábavaló akárcsak egyetlen lépést is 

tennetek Naklandban. 

             Szívünk minden melegével mellettetek vagyunk. 
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FÜGGELÉK IV 
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A Kaland Játék Kockázat Szerepjáték reneszánszát éli. 
Ennek bizonyítéka a folyamatosan bővülő kiegészítő könyvek. 
Eddig magyarul a fenti kiadások készültek el. 
A fordításra váró kötetek sora pedig folyamatosan gyarapodik. 
Egyik új kötet a Tűzhegy varázslója kalandmodul 2014 kiadású. 
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pontos helyi leírásokkal, 
és minden más egyébbel, ami szükséges ehhez a klasszikus 

is…

története, a Kaland 

Analandra a sötétséget 
. Át kell kelniük a vad 

, hogy 

pontos helyi leírásokkal, 
és minden más egyébbel, ami szükséges ehhez a klasszikus 

… 

története, a Kaland 

Analandra a sötétséget 
. Át kell kelniük a vad 

, hogy 

pontos helyi leírásokkal, 
és minden más egyébbel, ami szükséges ehhez a klasszikus 

 

története, a Kaland 

Analandra a sötétséget 

, hogy 

pontos helyi leírásokkal, 

Analandra a sötétséget 


