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Légy üdvözölve, rettenthetetlen kalandor! 

 
Készen állsz dacolni a kihívásokkal és Brillia ezer veszedelemmel fenyegető birodalmába lépni? 
Amennyiben tovább olvasol, embert próbáló kalandokra számíts, tekervényes katakombákra, 

feneketlen szakadékokra, s rút, ocsmány fajzatokra, akik barlangjuk sötétjéből lesnek rád, arra 
várva, hogy figyelmed egy percre lankadjon, s karmaikat beléd márthassák!  

 
Légy oroszlánszívű, mivel szíved ereje nélkül, e könyv félelmetes ellenfelei könnyen sarokba 

szoríthatnak, de ne feledkezz meg az óvatosságról sem, hiszen kalandjaid során több csapdára és 
cselvetésre számíthatsz, mint barátra s támogatásra.  

 
Felkészültél hát? Még mindig azt érzed, hogy képes leszel szembeszállni a véredre szomjazó 

rémségekkel? Ha igen, őrizd meg bizodalmad önmagadban és olvass tovább! 

 

 

Előszó 

 

Ennek a könyvnek Te vagy a hőse. Te vívsz meg a Végzet Kockáinak segítségével, óriásokkal 

és szörnyekkel, magad döntesz, hogy merre haladj tovább, kivel barátkozz, csatázz. Nem pusztán az 

író fantáziája irányítja a történetet, hanem a te bátorságod, kíváncsiságod, leleményességed, 

kalandvágyad és józan eszed is. Játék és regény egyszerre, amit a kezedben tartasz. Kalandos 

vállalkozás, amelybe belebukni is lehet, de ha jól döntesz, sikerrel jársz. Így hát ezt a könyvet ne úgy 

olvasd, ahogy azt megszoktad. Mint látod, itt még az oldalak sincsenek megszámozva a bevezető 

után. A hosszabb-rövidebb bekezdések számokat viselnek egytől ötszázig. Ezek között előre-hátra 

lapozva haladsz előre a történetben a magad igénye szerint. Ha kardot rántasz az ellenségre, máshová 

lapozol, mint amikor elbújnál előle. Lovagok, törpék, óriások, barbár harcosok, varázslók, 

szörnyetegek népesítik be ezt a fantasztikus világot. Mi kell ahhoz, hogy ne bukj el közöttük? Csak 

az, amivel minden harcos rendelkezik: erő, ügyesség, gyorsaság, és rendkívüli szívósság. Hogy mit 

jelent az ERŐ, ÜGYESSÉG, GYORSASÁG, és SZÍVÓSSÁG ebben a könyvben, megtudod a 

következőkből. Ha netán nem lenne teljesen világos a dolog, ne törődj vele. Bátran előre! Vágj neki 

az olvasásnak, menet közben minden a helyére kerül! De ha elfelejtenél valamit, hogyan kell jól 

megvívni egy harcot, hogyan gyógyíthatod magad a játék szabályai szerint, nyugodtan 

visszalapozhatsz.  

 

Hogyan küzdj meg e játékkönyv teremtményeivel?  

 

Mielőtt belevágnál ebbe a kalandba, fel kell mérned, milyen erős vagy, illetve mennyire vagy 

gyenge? Felkészültél a feladatra, megtanultál karddal bánni és keményen edzettél, hogy fizikailag 

erős légy. Hogy megtudd, milyen hatékonyak voltak előkészületeid, határozd meg kezdő Képesség 

pontjaidat! Képességeid, a következőek: ERŐ, ÜGYESSÉG, GYORSASÁG és SZÍVÓSSÁG.  

 

Alább találsz egy Kalandlapot, amelyre feljegyezheted kalandod részleteit; ugyanitt jelölheted 

Képességpontjaidat is. Jól teszed, ha ceruzával írsz vagy fénymásolatot készíttetsz erről az oldalról, 

hogy azt újabb játékra is felhasználhasd. 

 

 

 

 



KARAKTERED MEGALKOTÁSA 
 

KÉPESSÉGEID és EGYÉB ÉRTÉKEID 

 

E játékban karaktered négy Képességgel jellemzed. ERŐ, ÜGYESSÉG, GYORSASÁG, 

SZÍVÓSSÁG. Karakteralkotáskor e képességek maximális értéke 3 lehet (de kalandozásod során ez 

az érték megnőhet, azaz tapasztalataid hatására átlépheti a 3-as határt), míg minimális értékük 1. 

Ha bármelyik képességed értéke kalandjaid során 0-ra csökken, az a karaktered azonnali halálával 

jár.  

 

Karaktered összesen 9 Képesség ponttal rendelkezik, amit el kell osztanod a négy Képességed 

között még kalandjaid megkezdése előtt. Te határozod meg melyikre hány pontot szentelsz (1-3). 

 

ERŐ: Nyers, fizikális erődet mutatja. Minél magasabb ez az érték, annál könnyebben tudsz nehéz 

súlyokat emelgetni, ajtókat betörni, vagy szkander mérkőzésben diadalmaskodni pusztán az izmaid 

segítségével. 

 

 

ÜGYESSÉG: Kézügyességed, de mozgásbéli technikásságod mérőszáma is. Ezt a képességed 

használod, ha egy zárat szeretnél kinyitni, vagy kibogozni egy csomót, de akkor is, ha egy vermet 

ugranál át, vagy egy meredek sziklafalon próbálsz felkapaszkodni. 

 

 

GYORSASÁG: Reflexeid, a váratlan helyzetekkel szemben tanúsított reagálási képességed, valamint 

sebességed meghatározója.  

 

 

SZÍVÓSSÁG: Kitartásod, állóképességed, betegségekkel szembeni ellenállásod mértékének 

meghatározására szolgál. Magas érték mellett szilajul megállod helyed a csatákban a téged érő 

csapások ellenére is.  

 

 

Miután elosztottad a rendelkezésedre álló 9 pontot a 4 Képességed között, vezesd fel értéküket 

a Kalandlapodra. Ezután ideje meghatározni karaktered két nagyon fontos-, származtatott értékét, a 

Küzdőérték-et és az Életerő pontjaid számát.  

 

Küzdőértéked: Ez a szám jellemzi harci tudásod, megmutatja, milyen hatékonyan bánsz 

öklöddel vagy forgatod fegyvered. (Erről további információkat a „Harc” fejezetben lelsz.) 

 

Küzdőértéked két lépésben számolhatod ki: 1. Határozd meg Harci Alapodat. 2. Nézd meg 

Harci Alapod hány Küzdőérték pontot jelent számodra.  

 

1. Harci Alapodat befolyásolják saját képességeid, valamint a fegyvered, amit forgatsz. Ezért 

Harci Alapodat a következő módon számolhatod ki: Ügyességed és Gyorsaságod összegét 

szorozd meg kettővel, majd az eredményhez add hozzá Erő értéked. Ez a képességeidből 

eredő alap. Ehhez a számhoz add hozzá a fegyvered Harcértékét és megtudod Harci Alapodat. 

(Kalandjaidat egy hosszú karddal kezded, aminek Harcértéke 1.) 

 

Lássunk egy példát! Ha Ügyességed 1, Gyorsaságod 2, Erőd 3, akkor képességeidből eredő 

alapod: (1+2)*2+3 azaz 9. Ehhez jön hosszúkardod Harcértéke, ami 1. Ezeket összegezvén 

kapod meg Harci Alapodat. (9 + 1 = 10)  

 

 

 



2. Harci Alapod kiszámolása után, nézd meg, milyen Küzdőérték társul hozzá, az alábbi 

táblázatban!  

 

Harci Alapod Küzdőértéked 

10 vagy az alatt 1 

11 - 12 2 

13 - 15 3 

16 vagy e fölött 4 

 

A fenti példánál maradva 10-es Harci Alap esetén karaktered Küzdőértéke 1 lesz.  

 

Harci Alapodat közvetlenül sosem fogod használni összecsapásaid során, az csupán a célt 

hivatott szolgálni, hogy megmutassa számodra Küzdőértéked. Harci Alapod a későbbiek folyamán 

módosulhat, akár mert valamelyik Képességed (Erő, Ügyesség, Gyorsaság) értéke változik, vagy 

mert fegyvered cseréled le egy másikra. Küzdőértéked induló értéke 1-3 közt lesz, de akárcsak 

Képességeid, kalandjaid során ez az érték is emelkedhet a 3-as határ fölé. A játék kezdete előtt meg 

kell határoznod Küzdőértéked, de azt folyamatosan ellenőrizned kell a játék során, mivel ez az érték 

Képességeid/Fegyvered változásával módosulhat. 

 

Életerő: Megmutatja mennyi sérülést vagy képes elszenvedni, mielőtt holtan esnél össze.  

 

Kezdeti Életerő pontjaid meghatározásához Szívósság értéked vedd hatszor, és add hozzá Erő 

értéked. Ennyi Életerő ponttal rendelkezel kalandjaid kezdetén. Pl.: Ha Szívósságod 3 és Erőd 1, 

akkor a fentiek alapján (3*6)+1= 19. Azaz 19 Életerő ponttal vágsz neki a kalandnak.  

 

Életerőd kalandjaid közben (s főleg harcaid során) folyamatosan változik, de Erőd és 

Szívósságod aktuális értéke már nem befolyásolja azt. (Azoknak csupán a kezdeti érték 

meghatározásában van szerepük.) 

 

Életerődet, Harci Alapodat és Küzdőértéked vezesd fel Karakterlapodra! 

 

 

A VÉGZET KOCKÁI 

 

Mint azt észrevehetted, a könyv legtöbb lapja tetején három kocka szimbólumot látsz. Ezek a 

Végzet Kockái, melyek a sors szeszélyességét hivatottak tükrözni. Hozzájuk fordulsz segítségért, 

hogy megtudd eltaláltad-e ellenfeled harcban, de rájuk vagy utalva akkor is, mikor Képességeid 

teszed próbára, hogy eldöntsd, sikerült-e végrehajtanod egy kihívást jelentő feladatot. A Végzet 

Kockái háromféle értéket mutathatnak: Kardot, Koponyát, valamint e két szimbólum kombinációját. 

A későbbiek folyamán bővebben kifejtésre kerül használatuk, de egyelőre elég annyit tudnod, a Kard 

sikert jelent számodra, a Koponya hátrányokat, míg a kombinációjuk a harcban sikernek számít, de 

próbák esetén kudarcnak. Ha használnod kell a Végzet Kockáit (Képesség próba, harc, stb.) de olyan 

oldalon nyitod ki a könyvet, aminek tetején nem találhatóak kockák, nyisd ki újra és újra, addig, míg 

végül olyan oldalra bukkansz, ami el van látva a Végzet Kockáival. 

 

 

KÉPESSÉG PRÓBÁK 

 

A könyv számos fejezete felszólít arra, hogy tedd próbára valamelyik képességed (ERŐ, 

ÜGYESSÉG, GYORSASÁG, SZÍVÓSSÁG). Ez esetben a könyvet egy véletlenszerű oldalon kell 

kinyitnod és megnézned, mit mutatnak az ott található Végzet Kockái. Mindig azon kockák 

eredményét veheted figyelembe, melyek száma megegyezik a próbára tett képességed értékével. 

Azaz, ha a próbára tett képességed értéke 1, akkor csupán az első kocka eredményét nézheted. Ha 2, 

akkor az első két kocka eredményét, míg ha 3, akkor mindháromét. Ha a figyelembe vehető kockák 



bármelyike Kardot mutat, akkor a próbát sikerrel teljesítetted. Ha azonban a figyelembe vehető 

kockák mindegyike Koponyát mutat, akkor a próbát nem sikerült teljesítened. Ne feledd, 

Képességpróba esetén a kombinált értéket mutató kockánál a Koponya hatása érvényesül. 

 

 

3-NÁL MAGASABB KÉPESSÉG és KÜZDŐÉRTÉK 

 

 Óriási szerencse vagy páratlan kitartás eredményeként karakterednek módja adódhat arra, 

hogy valamelyik Képességét vagy Küzdőértékét 3-nál magasabb értékre fejlessze (4-6). Ez esetben, 

ha használod az adott Képességet vagy Küzdőértéked egy Képesség próba vagy Harc során, ne csupán 

egyszer nyisd ki a könyvet, hogy a Végzet Kockáinak segítségét kérd, hanem kétszer. 4-es Képesség 

vagy Küzdőérték esetén a második oldal első kockáját is figyelembe veheted, 5-ös értéknél már a 

második oldal második kockáját is, 6-os értéknél pedig mindhárom ott található kockát. Lássunk egy 

példát! A karaktered Ügyessége 4-es, és Ügyesség próbát kell tennie. Mivel Ügyessége 4-es így 

kétszer csapod fel a könyvet, hogy megállapítsd a próba sikerességét. Az első oldal tetején 3 

Koponyát látsz, a másodjára felcsapott oldal tetején pedig egy Kardot, Koponyát, Koponyát (e 

sorrendben). Mivel 4-es az Ügyességed, így az első oldal 3 Végzet Kockájának eredményén túl a 

másodjára felcsapott oldal első Végzet Kockájának értékét is figyelembe veheted. Ezért az Ügyesség 

próbád sikeres volt, mivel az első oldal 3 Koponyája után a második oldal első Végzet Kockája Kardot 

mutatott, s 4-es Ügyességnél ezt a kockát még felhasználhattad. Ha a második oldalon Koponya, 

Kard, Kard szerepelt volna, akkor a 4-es Ügyességed ellenére is Kudarccal végződött volna próbád, 

mivel az első oldal 3 Koponyáját a második oldalon 1 Koponya követte, s te csak az első 4 Végzet 

Kockájának eredményét használhattad fel.  

 

 

NEHÉZ PRÓBÁK 

 

Ritka esetben előfordulhat, hogy a könyv arra kér, tedd próbára egy képességed a Nehéz próbák 

szabálya szerint. Nehéz próbát pontosan ugyanúgy teszel, mint egy normál képesség próbát, azzal a 

különbséggel, hogy a próba sikerességéhez itt 2 Kard szimbólumot kell találnod a figyelembe vehető 

Végzet Kockái közt. Magától értetődik, hogy 1-es Képességgel a Nehéz próba szükségszerűen 

kudarccal jár, valamint az esetben is, ha ugyan található Kard szimbólum a figyelembe vehető kockák 

közt, de csupán egyetlen egy. Akár a normál Képesség próbáknál, a kombinált értéket mutató Végzet 

Kockák szimbólumai közül Nehéz Próba esetén a Koponya érvényesül.  

 

 

A HARC 

 

Sűrűn találsz majd olyan oldalakat, ahol azt az utasítást kapod, hogy küzdjél meg valamilyen 

teremtménnyel. Lehet, hogy lesz választási lehetőséged, de ha nem, vagy ha úgy döntesz, hogy 

vállalod a harcot, azt a következő módon kell megvívnod: 

 

Először is jegyezd fel a teremtmény KÜZDŐÉRTÉKÉT és ÉLETEREJÉT a Kalandlapod első 

üres „Harc Szörnyekkel” rovatába. A teremtmények pontszámait minden alkalommal megadja a 

könyv, amikor összecsapsz valamelyikükkel. 

 

A harc menete 

 

1. Egy harci kör kezdődik. Nyisd ki a könyvet egy véletlenszerűen megválasztott oldalon és nézd 

meg az oldal tetején látható Végzet Kockái által mutatott értéket.  

2. Vesd össze a Végzet kockáinak értékét a saját Küzdőértékeddel, hogy megtudd, sikerült-e 

eltalálnod ellenfeledet. Ha Küzdőértéked 1, csak az első kocka eredményét veheted 

figyelembe. Ha 2, akkor az első két kocka értékét használhatod, míg ha három, akkor mind a 

3 kocka eredményét. Nézd meg, a Küzdőértéked szerinti kockák mutatnak-e Kard 



szimbólumot. Ha igen, akkor eltaláltad ellenfeled! Számold össze, hogy a Küzdőértéked révén 

felhasználható kockák közül mennyi mutatott Kardot, - az eredményt levonhatod ellenfeled 

Életerejéből! Jó, ha tudod, a kombinált értéket mutató Végzet Kockája Kard-nak számít a harc 

során.   

 

Példa: Ha a Küzdőértéked 2, és felcsapod a könyvet egy olyan oldalon, ahol a Végzet Kockái 

a következőt mutatják: Koponya, Koponya, Kard – akkor nem találod el ellenfeled, mivel a 

Küzdőértéked 2 és az első két kocka egyike sem mutat a találathoz szükséges Kardot. Ha a 

következő harci körben felcsapod a könyvet egy olyan oldalon, ahol a Végzet Kockái a 

következőt mutatják: Koponya, Kard, Koponya – akkor eltalálod ellenfeled, és sebzel rajta 1-

et, mivel a Küzdőértéked 2 és az első két kocka egyike Kardot mutatott. Ha a következő harci 

körben felcsapod a könyvet egy olyan oldalon, ahol a Végzet Kockái a következőt mutatják: 

Kard+Koponya, Kard, Kard – akkor eltalálod ellenfeled és sebzel rajta 2-őt, mivel 

Küzdőértéked 2 (azaz az első két kockát veheted figyelembe), a kombinált kocka eredménye 

harcban Kardnak minősül, míg a második kocka eleve Kardot mutatott.  

 

Miután meghatároztad, hogy eltaláltad-e ellenfeled és sebeztél-e rajta, végezd ezt el az 

ellenfeled nevében is, ugyanazon az oldalon (azaz ne csapd fel újra a könyvet). Vesd össze a 

Végzet kockáinak értékét a teremtmény Küzdőértékével, hogy megtudd, sikerült-e eltalálnia 

téged. Ha Küzdőértéke 1, csak az első kocka eredményét veheted figyelembe. Ha 2, akkor az 

első két kocka értékét használhatod, míg ha három, akkor mind a 3 kocka eredményét. Nézd 

meg, a Küzdőértéke szerinti kockák mutatnak-e Koponya szimbólumot. Ha igen, akkor 

eltalált téged! Számold össze, hogy a Küzdőértéke révén felhasználható kockák közül mennyi 

mutatott Koponyát, - az eredményt le kell vonnod saját Életerődből! (Emlékeztetőül, - a 

kombinált szimbólumú kocka harcban Kardnak minősül.) Ezzel bezárul egy harci kör.  

 

Ne feledd, ütésváltásotok egyszerre történik. Azaz, ha egy csapással le is győzöd ellenfeled, 

még ugyanúgy meg kell nézned vajon ő eltalált-e téged, s ha igen, elszenveded az utolsó 

ütéséből származó Életerő veszteséget.  

 

3. Ismételd az 1-es és 2-es lépést addig, míg egyikőtök Életerő pontszáma 0-ra csökken. (Ahány 

alkalommal kell kinyitnod a könyvet harc közben, hogy meghatározd támadásaitok 

sikerességét és az okozott sebzés nagyságát, az adott összecsapás annyi Harci Körből áll.) Ha 

ellenfeled Életerejét 0-ra vitted, sikerült legyőznöd őt, ezzel a harc véget ér és te tovább 

olvashatsz. Ellenben, ha a te Életerő pontjaid száma csökkent 0-ra, akkor karaktered sajnálatos 

módon életet vesztette az adott küzdelemben. Ez esetben a könyv olvasását újra kell kezdened 

az 1-es fejezettől és bíznod benne, hogy legközelebb a Végzet Kockái számodra kedvező 

eredményeket mutatnak majd.  

 

Egy harc úgy is véget érhet, vagy fordulatot vehet, ha bizonyos számú harci kört eltöltöttél 

benne és nem győzted le ellenfeled, de erről a könyv adott fejezete ad tájékoztatást.  

 

Védekező Harc 

 

Minden nem Védekező Harcban töltött Harci Kör végén (azaz mielőtt felcsapnád a könyvet 

egy új oldalon, hogy megtudd ütésváltásotok eredményét) eldöntheted, normál módon 

folytatod-e a küzdelmet ellenfeleddel, vagy Védekező Harcban. A normál harc a fentiekben 

ismertetésre került („A harc menete” bekezdésben). A Védekező harc ettől valamelyest eltér. 

Védekező harc során, a Küzdőértéked alapján figyelembe vehető kockák által mutatott Kard 

szimbólumok közül egyet felhasználhatsz arra, hogy az ellenfeled által okozott egy sebzést 

semlegesíts (Kivédés). Ilyen esetben tehát 1 Kard szimbólum kioltja 1 Koponya szimbólum 

hatását. (Egyik sebzést se vedd figyelembe.) Ám az ezen felül kiosztott sebzések továbbra is 

felszámolásra kerülnek, mindkettőtök részére. Azaz, ha a Küzdőértéked alapján figyelembe 

vehető Végzet Kockái közt marad Kard szimbólum a Kivédésre felhasználton túl, akkor azzal 



ugyanúgy sebzed ellenfeled. Az ellenkezője is igaz: Ha az ellenfél Küzdőértéke alapján 

figyelembe vehető Végzet Kockái közt marad Koponya szimbólum a Kivédett-en túl, akkor 

azzal ugyanúgy megsebez téged. Ha ellenfeled egyáltalán nem sebezne téged egy harci 

körben, akkor az összes Küzdőértéked alapján figyelembe vehető Végzet Kockái által 

mutatott Kardot felhasználhatod a megsebzésére. A Védekező Harc nem kínál megoldást 

olyan esetre, mikor a Küzdőértéked alapján felhasználható Végzet Kockái nem mutatnak 

kardot, mivel ellenfeled ilyenkor az összes figyelembe vehető Koponya szimbólummal sebez 

téged. Védekező Harcot legfeljebb 3 egymást követő körben folytathatsz, utána kénytelen 

vagy normál harcra váltani, amiben további 3 kört kell legalább eltöltened, mielőtt újra 

Védekező Harcba kezdenél. (3 környi védekezés után ellenfeled óhatatlanul beszorít téged, 

ezért a harc következő szakaszát aktív küzdelemmel kell töltened, hogy számodra kedvezőbb 

pozíciót találj.) Ne feledd, Védekező Harc esetén is a kombinált értéket mutató Végzet 

Kockája Kard-nak minősül. Ez a technika különösen hasznos lehet abban az esetben, ha nem 

halálig tartó harcot vívsz, hanem bizonyos mennyiségű harci kört kell túlélned egy fordulat 

bekövetkeztéig. 

 

 

 

 

BARÁTOK és ELLENSÉGEK 

 

Bolyongásod során tucatnyi különféle teremtménnyel hoz majd össze a sors. Lesz, aki az 

életedre tör, de akadhatsz köztük szövetségesre is. Ha ilyenekkel találkozol a könyv minden esetben 

utasítani fog téged egy adott lény felvezetésére a Kalandlapod Barát vagy Ellenség rovatába.  

 

FELSZERELÉS 

 

Kalandjaid kezdetén az alábbi tárgyakkal rendelkezel: (Ezeket vezesd fel Kalandlapodra.) 

 

Öltözet úti ruha 

Hosszúkard (fegyver, 1-es Harcérték) 

Hátizsák 

 Hátizsákod tartalma:  

Kötszer (3 db) 

Tűzszerszám (1 db) 

Fáklya (3 db) 

Étel és ital (6 adag) 

Pénz (5 ezüst tallér) 

 

Fegyvered: Karaktered kiinduló fegyvere egy hosszúkard 1-es Harcértékkel. (Ez a szám növeli 

Harci Alapodat.) Amennyiben fegyvered lecseréled egy másikra, úgy a hosszúkardod Harcértékét 

már nem használhatod fel Harci Alapod meghatározásához, ellenben az új fegyveredét igen. A könyv 

minden esetben megadja a fellelhető fegyverek Harcértékét. Ha azonban mégsem tenne így, kalkulálj 

1-es Harcértékkel. Az is megeshet, hogy fegyvered elveszik, eltörik, vagy más módon 

használhatatlanná válik. Ez esetben vagy egy nálad lévő másik fegyvert veszel elő, vagy öklödre 

hagyatkozol. (Öklöd Harcértéke 0, azaz ha megválnál hosszúkardodtól és csupán az öklödet tudnád 

használni helyette, újra meg kellene határoznod Harci Alapodat, öklöd 0-ás Harcértékével kalkulálva, 

hogy lásd, változott-e Küzdőértéked a csere hatására.)  

 

 

Étel és Ital: Egy adag elfogyasztása 2 elveszített Életerő pontot állít vissza. (Legfeljebb 

Életerőd kezdeti értékéig.) Falatozásba az Étkezés szabálya szerint foghatsz (lásd lentebb). Ha 

elfogyasztasz 1 adagot Ételedből és Italodból, akkor azt húzd le Kalandlapodról. 

 



Kötszer: Kötszert az Étkezés szabálya szerint tehetsz fel (lásd lentebb). Egy kötszer 

felhelyezése 2 elveszített Életerő pontot állít vissza. (Legfeljebb Életerőd kezdeti értékéig.) Ha 

felhelyezel egyet Kötszeredből, akkor azt húzd le Kalandlapodról. 

Ha kötszered felhelyezése után még egy kis időt Gyógyulással töltenél (te döntöd el), 

megteheted, ám ez esetben fel kell csapnod a könyvet egy véletlenszerűen választott oldalon. Ha ott 

a Végzet Kockái legalább 2 Kardot mutatnak, akkor a sebkötözés után volt időd megpihenni és a 

feltöltődésért cserébe a szokásos 2 Életerő pontot túl még 2 Életerő pontot kapsz vissza, azaz összesen 

4-et. Ha azonban legalább 2 Koponyát mutatnak a Végzet Kockái, akkor gyógyulásod megzavarta 

egy kóborló ellenfél és neked el kellett menekülnöd. Ilyenkor kötszered ugyan felhasználtad (azaz le 

kell vonnod), azonban sietős távozásod miatt a sebeid egyáltalán nem regenerálódtak, azaz sem a 

szokásos 2 pontot nem kapod meg Kötszered után, sem a Gyógyulásért járó extra 2 pontot.   

 

Tűzszerszám, fáklyák, pénz: Ezen tárgyaid birtoklása kalandjaid kezdetén nem juttat 

számszerűsíthető előnyhöz, de a későbbiek folyamán jelentőségük lehet.  

 

 

Kalandozásaid közben számtalan hasznos és haszontalan tárgyra bukkanhatsz, melyeket 

magaddal vihetsz, ha a könyv felkínálja ezt a lehetőséget. Az ilyen tárgyakat vezesd fel a 

Kalandlapodra. Amennyiben méretük lehetővé teszi, e tárgyakat hátizsákodba teszed, de 

természetesen, ha a könyv más cselekedetre is lehetőséget ad (pl. egy sisakot a fejedre helyezni), 

eszerint járj el. Találhatsz olyan tárgyakat is, melyeket a történetben egyszeri alkalommal 

használhatsz fel (pl. egy gyógyital). Az ilyen tárgyakat használat után radírozd ki Kalandlapodról, 

vagy jól láthatóan húzd át, jelezvén, már nem áll többé rendelkezésedre.  

 

 

 

AZ ÉTKEZÉS SZABÁLYA 

 

Ételed és italod bármikor elfogyaszthatod, kivéve harc közben, és olyan esetben, ha az adott 

fejezet egy feléd tartó, vagy közeledben lévő ellenséges lényről/csapdáról/eseményről számol be.  

 

 

 

 

 

TANÁCSOK a JÁTÉKHOZ 

 

Egyetlen helyes út vezet át e fantasztikus játékkönyvön, de csak többszöri próbálkozásra sikerül 

majd rátalálnod. Jegyzetelj, és rajzolj térképet, ahogy előrehatolsz, ez felbecsülhetetlen értékű lesz 

kalandod során, és lehetővé teszi, hogy gyorsan haladj át a felderítetlen részeken. Nem mindenütt vár 

kincs. Sokszor kerülsz csapdába vagy botlasz olyan teremtményekbe, amelyekkel kétségkívül meg 

kell küzdened. Sok hamis nyom van, de ha kitartóan haladsz célod felé, nem kétséges, hogy eléred, 

amit szeretnél. Rá kell jönnöd, hogy a szövegnek nincs értelme, ha folyamatosan olvasod. Lényeges, 

hogy csak azokat a bekezdéseket olvasd el, amelyek elolvasására utasítást kapsz. Más bekezdések 

elolvasása csak zavart okoz és csökkenti a játék izgalmát. Az egyetlen igazi út minimális kockázatot 

jelent, és minden játékos könnyűszerrel végigmehet rajta. Kísérjen szerencse kalandjaid során. Sok 

sikert! 

 

 

 

 

 

 



Kalandlap 
         
Erő    Harci Alap  Felszerelés   
 Ügyesség            

 Gyorsaság             

 Szívósság             

 Küzdőérték              

              
         
Életerő               

             

                

           

Jegyzetek           

             

             

             

             

             

             

                 
         
Harc a szörnyekkel       
Küzdőérték:  Küzdőérték:  Küzdőérték:  Küzdőérték:  Küzdőérték: 

Életerő:  Életerő:  Életerő:  Életerő:  Életerő: 

              

              

              

              
         
Küzdőérték:  Küzdőérték:  Küzdőérték:  Küzdőérték:  Küzdőérték: 

Életerő:  Életerő:  Életerő:  Életerő:  Életerő: 

              

              
              
              
         
Barátaid:  Küzdőérték:  Küzdőérték:  Küzdőérték:  Ellenségeid: 

   Életerő:  Életerő:  Életerő:    

              

              

  
 

           

              
           
  
 
 
 
           

 

 

 



Néhány szó Brilliáról és eddigi életedről 

 
Mi tagadás, megoszlanak a vélemények e föld keletkezését illetően. A vallásos érzületűek 

teremtésről beszélnek, s Agaiosnak, a Hegyhátak Megroppantójának köszönik Brillia születését. 

Tudós fők a természet művének tartják, ami kőből és vízből fogant, majd az idő méhében cseperedett 

százezer esztendő alatt. Más források, főleg az északi dalnokok élénk képzelete által szőtt 

költemények egy ősi, irdatlan sárkányról beszélnek, aki az idő kezdetén egy pusztító csata után 

gyógyulást keresve összegömbölyödött és álomra hajtotta fejét. Álma azonban vég nélkülinek 

tetszett, így a mindenség szállongó porai testére tapadtak, ellepték azt, s körülötte alakult ki az a 

bolygó, amit ma Brilliának neveznek. Látszik tehát, a válaszok, a múlt ködébe vesznek, ki-ki találja 

meg a neki tetszőt, ám a jelenkor sem tűnik sokkal átláthatóbbnak, Brillia ugyanis a küzdelmek világa, 

ahol néha megpihen, de végleg sosem nyugszik az acél.  

 

Történeted Varracosában vette kezdetét, egy hatalmas országban Brillia északi, fagyos felén. 

Itt születtél, de otthonodnak sosem tartottad e helyet, - talán azért, mert nem volt meg benne semmi, 

amit az ember az otthonától remélne. Emlékeid alig vannak gyerekkorodról, az első, ami eszedbe 

ötlik, egy ádáz kézitusa képe, a karaván kincseiért, amivel a családod is utazott. Emlékszel a fehér 

havat befestő vér színére, kardok csengésére, s a fekete füstoszlopra, ami végül a magasba szállt. 

Onnan ragadott el Sebhelyes Himorh Hordája, egy hegyek közt élő félvad ork törzs, akik rablásból 

és fosztogatásból tartották fenn magukat. Sorsod a látszat ellenére szerencsésen alakult, mivel 

csenevész gyerek voltál, nem kellettél nekik a húsod miatt, hanem inkább eladtak aranyért, a haxanoi 

rabszolgapiacon. Egy Farlaaq nevű ember vásárolt meg, aki bokáidra varázserejű acélszorítókat 

helyezett, melyeket hatalmában állt irányítani, ezáltal visszavezérelni azon szolgáit, akik 

engedetlennek bizonyultak és szökéssel próbálkoztak. Farlaaq harcosok kiképzésével foglalkozott, 

hogy azokat később tehetős nemeseknek, kereskedőknek kínálja, mint testőrt vagy katonát. Hat évig 

dolgoztatott, mint egyszerű szolgát, s mikor elég idős lettél, csak akkor látott hozzá kiképzésedhez. 

Egy tucat társaddal kezdtél neki a végtelennek ható edzésnek, s izmokat szaggató próbáknak, négy 

év múlva azonban már csak heten voltatok, akik megkapták saját Hosszú Kardjukat és joggal 

illethették magukat a Harcos megnevezéssel. Farlaaq, először egy isagosai kalmárnak adott bérbe egy 

esztendőre, majd egy Vezukba való gróf udvarába kerültél, ahol inkább támadó képességeidet vették 

igénybe, mintsem védelmezői jártasságaidat. A gróf haragosait hallgattatta el veled, és törvénytelen 

bosszúit juttatta célba kardod suhintása által. Így találkoztál Wishwannal, a Tűzbűvölővel, aki életéért 

cserébe megszabadított a téged béklyóba kötő acélszorítóktól. Szabadulásodat követően elmenekültél 

Varracosaból, sőt, Brillia északi felét is a hátad mögött hagytad és délen próbáltál új életet kezdeni. 

Előbb karavánkísérőként, majd zsoldosként, aki kellő pénzért cserébe a legkockázatosabb 

küldetéseket is elvállalta. Szabadítottál ki foglyokat a Véres-bárdú Torgask Fekete Várából, 

csempésztél ki leveleket titokban Avenmist szigorúan őrzött falai mögül, s szereztél vissza elorzott 

ékszereket egy tolvajbáró halálos csapdákkal biztosított odújából. Most is egy küldetésről térsz vissza 

az Elveszettek Erdejének mélyéről. Egy magiszter bízott meg fontos feladattal, egy fiolányi 

Kristályharmat összegyűjtésével. Ezek a szinte minden betegséget gyógyító cseppek az igen ritka 

Kristályliliom nevű növényből nyerhetőek ki, melyek egyedül az Elveszettek Erdejében honosak, 

pontosabban csupán az erdő urának, Lidércszárny Arruchnak birtokán lelhetőek fel. Visszafelé 

tartasz, s kétséget sem érzel afelől, hogy életed legádázabb erőpróbáján jutottál túl. Számtalan csúf 

sebhellyel gazdagodtál, előbb a rettegett erdőben bolyongva, majd a birtokot vigyázó Manticussal 

folytatott összecsapásod során, s nemegyszer kellett farkasszemet nézned a végső elmúlással. 

Legutoljára akkor, mikor hátizsákodban küldetésed céljával, éppen csak elhagytad a rengeteg határát. 

Alig, hogy kiléptél a fák sötét lombjai alól érezted, Arruch átka elhatalmasodik rajtad. 

Körültekintésednek hála a lidércúrral nem találkoztál, de túlvilági hangját hallottad, amint a harmatot 

megszerezve menekülőre fogtad, ám akkor azt hitted, csupán mérgelődik rablásod láttán. Amint 

remegő kezeidre néztél, rájöttél, tévedtél. Egész tested reszketni kezdett, lábadból minden erő kifutott, 

a bőröd, pedig mint a túlsült kenyér héja felrepedezett. Szinte magatehetetlenül terültél el a földön, 

tudva, a lidércúr betegségvarázslata mellyel tettedet büntette biztosan halálos. Fájdalomtól 

elcsigázottan hátizsákod átkutatásához fogtál valami használható után, s ujjaid végül a 



Kristályharmatot tartalmazó hűs fiolán nyugodtak meg. Gondolkodás nélkül pattintottad fel fedelét 

és húztál bele az italba, a felét le is döntve torkodon azt remélve, talán rajtad is segíthet a ritka kivonat. 

A szer varázsereje hihetetlennek tűnt, néhány szívdobbanással később sebeid összehúzódni kezdtek 

és beforrtak, a rosszullét, ami percekkel ezelőtt halállal fenyegetett nyom nélkül elillant. Újult erővel 

pattantál fel a földről, s elhatároztad, az ital maradékát visszaviszed a magiszternek, fél üvegért 

cserébe a kialkudott összeg felével is beérve. Utad ezután eseménytelennek bizonyult, egészen a 

Suttogó Hátságon töltött éjszakáig. Lefekvéshez készülődtél, mikor a föld minden előzmény nélkül 

remegni kezdett. Felkászálódtál és riadtan néztél körbe a fenyegetés forrását keresve, de semmit sem 

találtál, a rengések viszont nem csitultak. A holdfényben láttál néhány távoli sziklatornyot, melyek a 

földmozgás hatására oldalra dőltek, sőt, az egyik recsegve ketté is roppant, de szerencsére jelentős 

távolságra tőled. Aztán az egész, olyan hirtelen, ahogy jött el is múlt, úgy látszott a jelenség nem volt 

több csupán egyszerű földrengésnél. Reggel folytattad az utad, és két nappal később el is érted 

Astamont, a várost, ahol megbízód élt. Mivel éjnek évadján érkeztél, egy fogadóban éjszakáztál, 

kényelmes ágyban, először három hét után, s reggel feltöltötted kimerült készleteidet is. Fejedben a 

magiszter aranytallérjainak vidám képével léptél ki a szállásod ajtaján, ám a mosoly azonnal letűnt 

arcodról, mivel a fogadó előtt már vártak rád. Egy fekete mén nyergében gubbasztó sötét köpenyes 

alak, és három fogdmegje kivont, görbe kardokkal. Túlerőben voltak, ezért azonnal menekülni 

kezdtél, s egy környékbeli sikátorban próbáltad lerázni őket. Ellenfeleid felkészültnek bizonyultak, 

ugyanis a szűk utcán két újabb gonosztevő ugrott eléd, hogy feltartóztassanak, míg köpenyes uruk 

odaér. Nem tudtad kit rejt a maskara, Farlaaq emberei bukkantak rád, esetleg Arruch lovagolt ki tiltott 

erdejéből, hogy kincsét visszaszerezze, vagy egy másik haragosod bukkant a nyomodra, ám nem 

vágytál a találkozásra a sötét lovassal, ezért kardot vontál és erővel igyekeztél utat törni magadnak a 

sikátorban. Néhány ütésváltás után az egyik haramiát leterítetted, de a másik szívósabbnak bizonyult 

társánál. Kitartóan védekezett, egészen addig, míg ura a közeletekbe nem ért. Három csatlósa feléd 

szaladt, ő pedig egy félelmetes nyílpuskát húzott elő köpenyszárnya alól, s azzal vett célba. A helyzet 

elveszettnek látszott, pedig olyan sokáig jutottál, s a magisztertől kapott jutalomból életed végéig 

gondtalanul élhettél volna. Ám ekkor, mintha csak azért esne meg, hogy támadóidat megdermessze, 

hihetetlen esemény történt. Három csillogó szitakötőszárnyú, de női testű, parányi lény repült be 

közétek a magasból, s vett körbe téged. Szellőpillék! Eddig csupán mendemondákat hallottál ezekről 

a mágikus apróságokról, de most először találkoztál is velük! Az összecsapás megakadt, ellenfeleid 

és te is tágra nyílt szemekkel figyeltétek a tüneményes teremtményeket, akik a fejed körül röpdösve, 

kézzel-lábbal magyarázva próbáltak neked mondani valamit. A küzdelem hevétől ziháltál, s az egész 

olyan hihetetlennek tűnt, hogy nem is fogtad fel, mit próbálnak a pillék értésedre adni, vékonyka, 

csilingelő hangjukon. Végül a három izgága csöppség a sikátor oldalára mutatott, s intésük nyomán 

egy zölden szikrázó varázshasadék repedt a falon. Egy térkaput nyitottak, kiutat ebből a szorult 

helyzetből! De miért segítenek, s hová vezethet ez a misztikus átjáró? A támadók a varázslat láttán 

felocsúdtak, s cselekedni próbáltak, amíg alkalmukban állt. A lovas útnak eresztette nyílvesszőjét, 

ami a füled mellett húzott el arasznyival, emberei pedig előre lendültek. A Szellőpillék picinyke 

kezükkel feléd intettek, s a varázskapura mutattak, majd berepültek villódzó száján, s eltűntek sötét 

torkában. Az egyik fogdmeg közben elért, s vaskos karjaival próbált a földre teperni. Tudtad, ha 

sikerül neki, sorsod megpecsételődött. Ezért te is megragadtad őt, és átdobtad hátadon, majd mielőtt 

a másik kettő is odaért volna egy hatalmas ugrással bevetetted magad a varázshasadékba!  

 

 

 

 

… és most lapozz az 1-re. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

„A Szellőpillék picinyke kezükkel feléd intettek, s a varázskapura mutattak, majd berepültek villódzó 

száján…” 

 

 

 



 
 

1 

Túloldalt csönd és vaksötét fogad. A térkapu bezárul mögötted, így támadóid képtelenek követni, de 

te sem fordulhatsz vissza. Feszülten vársz néhány pillanatot, és a Szellőpilléket szólítgatod, de 

szavaidra senki sem felel. Hogyan bukkantak rád ezek a rejtélyes apróságok, s miért hívtak 

magukkal? Jó okkal, vagy gonosz tréfából? Hirtelen eszedbe ötlenek a fáklyák, melyeket hátizsákod 

rejt. Gyorsan előhalászol egyet és meggyújtod. (Vonj le egyet a fáklyáid számából!) A fellobbanó 

láng egy kicsiny, üres szoba, ablaktalan falait világítja be, ami talán pincehelyiség, vagy elhagyatott 

raktár lehet. A padlót vastag porréteg fedi, a mennyezet sarkairól pedig pókhálók ernyedt leple lóg 

alá. A szellőpilléknek nyomát sem látod. Hová tűntek, s vajon hol lehetsz te? Egyáltalán még 

Astamonban vagy Brillia másik felén? A helyiségből egyetlen, résnyire nyílt faajtó vezet ki, 

kérdéseidre a választ a mögötte tanyázó mélységes sötét rejti. De vajon milyen teremtmények és 

ismeretlen veszedelmek ólálkodnak odakinn? Jutalom és nyugalom reményében tértél vissza 

Astamonba, de úgy tűnik, ismét harcolnod kell, hogy ezekben részed legyen. Zord ábrázattal lépsz az 

ajtó felé, s bököd meg kardod hegyével falapját. Az halk nyöszörgéssel kitárul. Mély levegőt veszel 

és átlépsz a küszöb felett… Lapozz a 71-re. 

 

2 

Ahogy Hellatrix varázslata lebírja szíved, már egyáltalán nem is látod olyan vérmesnek, mint azelőtt, 

és elpusztítása iránt érzett késztetésed is füstként száll el. Csapás helyett leereszted kardod. Hellatrix 

hideg tekintetét a tiédbe fúrja, ibolyaszín pupillájában látod a lángoló hajót visszatükröződni, és ez 

az a kép, amit magaddal viszel a másvilágra, mert gondolati parancsának engedelmeskedve az egyik 

zombi nyeléig mélyeszti csatabárdját hátadban. Kalandod itt véget ért.  

 

3 

A folyosó tizenöt méter megtétele után balra kanyarodik. Ám amint a kanyarba lépsz, azonnal 

megtorpansz. A járatot ugyanis egy nagydarab férfi állja el, aki minden bizonnyal a Bíbor Úrnő 

zsoldosa! A fickó törzsi harcos lehet, termete alapján igazi óriás. Legalább két méter magas, 

vadállatias arcán harci festések, nyakában láncra fűzött szemfogak. Csupa izom felsőtestét 

tetoválások borítják, vállainak épségét valamilyen szörnyűséges teremtmény koponyacsontja óvja 

vállvédő módjára. Amint feltűnsz, szeme kajánul felcsillan, majd eszelős nevetésbe kezd. Fegyvere 

egy elefánt lábszárcsontjából készült buzogány, aminek térdkalácsa szögekkel van kiverve. Őrült 

módjára forgatni kezdi és elindul feléd. Nincs választásod, meg kell küzdened vele! A keskeny 

folyosón jelentős hátrányban vagy ellenfeleddel szemben, mivel nem tudsz az oldalába kerülni, ő 

viszont csontbuzogányát olyan erővel pörgeti, amin képtelenség áttörni. Egyetlen esélyed, ha hátrálsz 

és kicsalod az elágazásig, ahol több tér nyílik a viadalra. 

  

Kezd el az összecsapást! 

  

Az első két körben nem tudod megsebezni ellenfeled az előnye miatt, még akkor sem, ha a Végzet 

Kockáinak kard szimbólumai ezt lehetővé tennék, de azután már normál módon harcolhatsz vele.  

  

Kophrak harcos  Küzdőérték: 2  Életerő: 9 

  

Ha legyőzöd, lapozz a 403-ra. 
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A lovag kérdésed hallatán felvonja szemöldökét, majd elmondja, ezen az ajtón semmi szín alatt nem 

léphetsz be. Huszonkilenc éve, mikor szolgálatát kezdte, fogadalmat tett, hogy az uralkodók 

nyughelyére csak törpét enged be, amit mindvégig meg is tartott, s eztán sem fog megszegni. Ezen 

esküje alól csupán a halál jelenthet számára feloldozást.  Megkérded nem tudna-e kivételt tenni veled, 

a helyzet súlyossága miatt? Lapozz a 190-re. Vagy faggathatod más témákról is. Lapozz a 225-re. 

 

5 

A két fickó igazi marcona alak, kivont hosszúkardokkal, ütött kopott láncingekben, melyek régi 

összecsapások nyomat viselik magukon. Mikor látják, hogy harcra készülsz ők is lelassítanak. Úgy 

érzed ideje megragadnod a kezdeményezést, így nekik rontasz. Csapás-csapást követ, dühödt acélok 

csengésétől lesz hangos a folyosó, amint küzdelmetek kibontakozik. Sikerrel hárítod vágásaikat, sőt, 

az egyiket meg is döföd, ami miatt az kihátrál a harcból. Lépésről lépésre úgy tűnik, kezdesz 

felülkerekedni rajtuk, ám ekkor egy hatalmas ütés ér hátulról, aminek hatására ájultan roskadsz össze. 

(Vesztesz 1 Életerő pontot! Ha még életben vagy, olvass tovább.) Nem sokkal később őrületesen 

sajgó fejjel ébredsz, négy zsoldos társaságában, akik fölötted vitatkoznak, hogy mi legyen veled. 

Hátizsákod és fegyvered az egyik vértesnél, ám ő egy szót sem szól, csak hallgatja a többieket. Végül 

egy kisebb termetű, patkányképű martalóc szavát követve úgy döntenek, téged magukkal rángatva 

behátrálnak az élőholtak elől a rozsdás vasajtó mögé. Lapozz a 344-re. 

 

 

6 

A pokorc tágra nyitja szemét a dolog láttán, és mellénye zsebéből egy rozsdás szakálltűt húz elő. 

’Nédd csak! Ez gyógyítja a viszketést!’ Heherészésbe fog, majd fülét kezdi kotorászni a tűvel. Ha 

gondolod elcserélheted a tárgyad az övével, de ez esetben vezesd fel a változást a Kalandlapodra! 

Eztán elköszönsz Pimpoktól és folytatod megkezdett utadat. Lapozz a 482-re.  
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A démon hatalmasat taszít rajtad, amitől elveszíted egyensúlyod és leszédülsz a hídról. Alattad nincs 

semmi más, csak a koromfekete mélység, ami hosszan visszhangozza utolsó kiáltásod és Belisard 

elvetemült, ördögi kacaját. Közel jutottál Harrag-Ú-Thor kijáratához, de a Fekete Apát erejével te 

sem dacolhattál.  Kalandod itt véget ért.  
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A kilincs lenyomásakor kattanást hallasz a hátad mögül. Gyorsan visszafordulsz, de nem veszel észre 

semmi változást. Gyanakodva nyitsz be a szobába, ami kicsi, kör alakú és teljesen üres. Csalódottan 

lépsz vissza a folyosóra.  

 

Ha ezek után benyitnál a Sárkányfejes ajtón, - lapozz a 120-ra.  

Amennyiben a lakattal jelzett ajtóval próbálkoznál, - lapozz a 348-ra. 
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A kilincs lenyomása után az ajtó nyikorogva kinyílik, s perzselő hőség csap meg odabentről, valamint 

szembántó ragyogás. Hunyorogva lépsz a helyiségbe és körbenézel. A terem egy öblös, természetes 

barlang, aminek alját teljes egészben izzó narancssárga lávaszőnyeg takarja. A barlang túlsó oldalán, 

tőled hét-nyolc méterre, egy kiálló sziklaperem fölött, egy törpe embermagas fejét látod a falba 

faragva. Homloka közepétől egy lávapatak csurog két oldalt lefelé, parázsló haj látszatát keltve, 

valamint vörös bajuszt és rőt szakállt varázsolva a törpe szögletes arcára. A kőfej mellett a falban, 

egy újabb vaskapura leszel figyelmes. Átjárót ugyan nem látsz a bejárat és a másik ajtó között, de 

tőled két méterre a lávaszőnyegben egy kör alakú oszlopcsonk található, amire át tudnál ugrani, bár 

ezzel még nem kerülnél sokkal közelebb a barlang másik feléhez. Ha átugranál az oszlopcsonkra, - 

lapozz a 414-re. Ha elkerülöd ezt a termet, továbbmehetsz a folyosón a korábbi irányba, - lapozz a 

12-re. 

 

10 

A kriptát a szemközti falban lévő nyíláson keresztül tudod elhagyni. Körbejárod a barlangot, 

megvizsgálod a trónt és az azt körülvevő szobrokat, belenézel a középen található urnába (azonban 

az üres, talán a fekete porkupac volt benne, csak kiöntötték) s végül úgy véled az alábbi lehetőségek 

egyikével lenne érdemes megpróbálkoznod.  

 

Kinyithatnál egy rézurnát, megnézni mi van a belsejében. Lapozz a 424-re. 

Felmászhatnál a trónon ülő törpeszoborhoz, mivel szemei drágakőből vannak. Lapozz a 220-ra. 

Vagy ha egyikhez sem érzel kedvet, elhagyhatod a termet. Lapozz a 256-ra.  
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Tűzszerszámoddal életet lehelsz a pipába, majd mikor a pipafű már izzik, beleszippantasz néhányat. 

Kesernyés füstfelhő száll a magasba, a tüdődet pedig égető érzés járja át, ami azonnal köhögésre 

késztet. Először el akarod hajítani a pipát, de amint köhögő rohamod csitul, különösképp ébernek és 

erősnek érzed magad. Pöffentesz még párat a pipából, s végül már nem esik nehezedre elfüstölni az 

egészet. Harci serkentőből szippantottál, ami áldásos hatását a következő összecsapásod alkalmából 

érezteti! E küzdelemben nem kezdhetsz „Védekező Harc”-ba, viszont sikeres találat esetén minden 

sebzésed növeld meg 1-el. A pipát és a szelencét is zsebre vágod s kalandvágytól átjártan fordulsz ki 

a szobából, nem fordítván figyelmet a többi pipafűre.  (A szelence 2 adag dohányt tartalmaz, amit az 

Étkezés szabályai szerint füstölhetsz el. Miután egy adagot felhasználtál, a következő harcban a fent 

leírt hatás érvényesül rád. A két adag egyszerre történő elszívása nem juttat további előnyökhöz.) 

Ezek után benyithatsz a szemközti ajtón, amennyiben még nem jártál ott - lapozz a 263-ra. Vagy 

továbbhaladhatsz a folyosón. Lapozz a 108-ra.  
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Továbbmész a folyosón, ami jobbra kanyarodik, majd egy kis terembe vezet. A helyiség bejáratánál 

és kijáratánál két-két fatörzs méretű csavart mécses-csonk, melyeknek leégett faggyúja 

jégcsapszerűen csüng alá kovácsoltvas alapzatukról. A terem közepén egy embertestű, de hat nyúlánk 

kézzel bíró, nyakán bogárfejet hordó szörnyeteg felsőtestének szobra. Az elé vésett név alapján ő 

Pothragannon, a Kátrányárki Szurdok fenevadja. Az alkotás hatalmas, derekától a feje búbjáig öt 

méter magas is lehet. Két felső kezét mellkasa előtt összefonja, magához szorítva egy szolgamanó 

élettelen testét. A másik négy kezét széttárva tartja, tenyere irdatlan méretéből arra következtetsz, egy 

embert is képes lenne megragadni vele. Egyelőre minden csendes  



 
 

a teremben, de a szolgamanó szomorú példája óvatosságra sarkall. Mit teszel? Ha átvágnál ezen a 

termen, - lapozz a 460-ra. Amennyiben visszamész két elágazást és a holdkövekkel erőteljesebben 

megvilágított folyosón indulnál el, - lapozz a 41-re. Vagy annál a kereszteződésnél fordulhatsz jobbra 

is, ami egy homályosabb folyosóra vitt, - lapozz a 3-ra.  
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Aláhulló fáklyád lángja borzalmas dolgot világít meg! Odalenn, a barlang mélyén százával 

hemzsegnek az aszott arcú zombik, - halálból visszaszólított törpék egész hordája, akik felfigyelnek 

fáklyád fényére és melegére. Egy lényként indulnak meg és vonszolják magukat a földre hullott 

fáklya fényköréhez. Sietve újabb fáklyát gyújtasz (Vond le a Kalandlapról!) és ismét letekintesz, de 

a látvány most még vérfagyasztóbb, mint előbb. Az összes élőholt rád mered túlvilági, fekete 

szemgödrével és lassan, de feltartóztathatatlanul elindul a tartópillérekhez, hogy felkapaszkodjon 

rajtuk. Nekilódulsz, és lélekszakadva rohansz végig a híd félkörívén, ki ebből a pokoli barlangból. 

(Vezesd fel ellenségeid közé az „Élőholt horda” nevét.) Lapozz a 298-ra.  
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A pulton találsz egy igazi kupát, amibe a sört töltheted. A csapokat szemügyre véve a pultból kétféle 

is kinyerhető. Melyikből csapolsz magadnak? 

 

A Fügerügyi Has-balzsamból? Lapozz az 164-re. 

Vagy a Békalaki Böfögtetőből? Lapozz a 76-ra. 
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Fegyvered előrántva rohamozol! Mikor már szinte eléred ellenfeled, az hirtelen feleszmél s egy rövid 

szót suttog. A következő pillanatban lesújtasz, ám mielőtt a penge elérné a köpenyes öreget, az fekete 

füstfelhőbe burkolózik, akár egy tintahal. Csapásod akadálytalanul suhan át a felhőn s mikor 

kisvártatva a gomolyag eloszlik Belisardnak hűlt helyét találod! A Fekete Apát szőrén-szálán eltűnt! 

Szétnézel, de nem látod sehol a mágust, - egyedül maradtál a hatalmas csarnokban. (Ellenségeid közé 

vezesd fel ’Belisard’ nevét.)  

 

Mit teszel? 

 

A jobbra lévő óriási kapuhoz mész? Lapozz a 134-re. 

Vagy a bal oldalon lévő lépcsősorhoz? Lapozz a 247-re. 
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A lény teljes erejéből húz és közben fülsüketítően bömbölt. Te is felüvöltesz, mert úgy érzed, karod 

majd kiszakad a helyéből, de próbálsz kitartani. Tégy Szívósság Próbát! Ha sikerrel jártál, - lapozz a 

332-re. Amennyiben sikeretlen volt próbád, - lapozz a 389-re.  
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Egy folyosón haladtok épp, mikor az oldaljáratokból foszladozó élőholtak áramlanak elő! 

Fogvatartóid megdermednek, nem értik, hogyan kerülnek ide a feltámasztott törpék, attól pedig 

egyenesen megrémülnek, mikor az üres tekintetű holtak kezeikkel kapadozva felétek kezdenek 

özönleni! A zsoldosok nem akarnak tengelyt akasztani a hordával, ezért elkerülik az általuk megszállt 

folyosószakaszt. Az egyik páncélos megragadja a grabancod és magával rángat, a többiek követnek 

benneteket. Végigvonszol egy járaton, ami egy durvábban vésett alagútszakaszhoz vezet s végül egy 

rozsdás vasajtón taszigál be. Lapozz a 344-re.  
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Az út eleinte balra vezet, majd hamarosan elkanyarodik jobbra, aztán húsz méter után ismét jobbra 

fordul. A kanyar előtt a falban egy tekintélyes faajtó, lapján szem formájú kukucskáló rés. 

Belepillantasz, és a látványtól tátva marad a szád. Odabenn méteres tornyokban magasodnak az 

aranytallérok, gyönyörű ékszerek kupacokba dobálva, és csillogó színes drágakövek szerteszét a 

padlón. A törpék kincseskamrájára bukkantál! Nem feledkezel meg küldetésedről, de egyrészt, ha 

kijutottál a Bórim hegyből, sokkal vígabban telhetne az élet odakinn teletömött zsebbel. Másrészt 

pedig az életed kockáztatod, hogy a Bíbor Úrnő árulásának hírét a felszínre vidd és senki nem kínált 

érte cserébe egy fityinget sem számodra! Ha benyitsz kicsit megdézsmálni a kincseskamrát, - lapozz 

a 387-re. Amennyiben inkább továbbmennél, - lapozz a 304-re. 
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Elvéted a partot, s a cseppfolyós kőzet bíbor örvényében leled halálod. Üvöltésed velőtrázó, de 

Harrag-Ú-Thor kriptái már hozzászoktak a borzalmakhoz. Kalandod itt véget ért.  
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A törpék csontjai szétszóródnak a padlón. Lábaddal megtapogatod maradványaikat, de nem találsz 

köztük semmi említésre méltót. Vajon mi ébresztette fel őket síri nyugalmukból? S merre járhatsz, 

ahová egykor törpéket temettek? Ezen a kérdésen morfondírozva indulsz tovább a folyosón. Lapozz 

a 42-re. 
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A gyűrűt az ujjadra húzod és felmutatod a holtaknak. Azonban ez egyáltalán nem hat rájuk! Nincs 

időd mással próbálkozni, így tehetetlenségedben felkiáltasz, míg a zombik hordája teljesen ellep. 

Üvöltesz és üvöltesz, míg sorsod beteljesül. Kalandod itt véget ért.  
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A túlparton a folyosó folytatódik és csakhamar egy vaspántos ajtóban ér véget, amibe a 

„Démongyilkos Azaghul” nevet vésték. Hallgatózol, de mivel nem hallasz bentről neszeket, benyitsz 

rajta. Egy tágas kriptába lépsz, amit szinte teljes egészében sötétség ural. A gyér fényt, ami 

valamelyest segít belátni a helyiséget egy törött holdkő padlón szétszóródott szilánkjai adják. A 

legnagyobb darab mellett egy alig kivehető emberalak kuporog, felhúzott térdekkel, melyekre fejét  



 
 

hajtotta.  A szobában egyébként általános a rendetlenség, legtöbb berendezési tárgya, dísze 

romokban, a padlón szerteszét hajigált buzogányok, harci kalapácsok, s lándzsák. Csupán a szélén 

látni néhány épen maradt szobrot és domborművet, melyek elkerülték a pusztítást. Innen egy ajtó 

vezet ki, a helyiség túloldalán, amit el tudnál érni a furcsa figura megközelítése nélkül is. Amint ezen 

morfondírozol, az alak suttogva hozzád szól: ’Hallottál már a Démongyilkos Azaghulról? Ha érdekel, 

elmesélhetem a történetét, talán hasznodra válik.’ A férfi továbbra sem pillant fel, így nem látod, 

kivel van dolgod. Ha nem foglalkozol vele és átvágsz a szobán, lapozz a 316-ra. Ha meghallgatnád a 

történetét, lapozz a 462-re. 
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Eltéped a tekercset, amitől egy hatalmas, vöröslő tűzgolyó születik előtted és elindul Hellatrix felé. 

A varázslónő válaszként azúrkék vízburkot teremt maga köré. Tűzlabdád belecsapódik és sistergő 

gőzfelhővé változtatja, ám amint a gomolyag eloszlik a Bíbor Úrnő sértetlenül tűnik fel mögötte. A 

két varázslat kioltotta egymást! Hellatrix haragtól eltorzul arccal a magasba legyint, amitől 

észveszejtő sebességgel kezdesz repülni a barlang plafonja felé. Már tudod mire készül, de semmit 

sem tehetsz ellene. Mikor harminc méter magasságban lebegsz, megszünteti varázslatát és szabadon 

ereszt. Üvöltve zuhansz alá és egy pillanattal később kileheled lelked, amint a becsapódástól minden 

csontod pozdorjává törik. Kalandod itt véget ért.  
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Az út egy hatalmas belmagasságú barlangba fut. A bejáratához lépsz és a lélegzeted is eláll a 

látványtól. A barlang legalább harminc méter magas, és ugyanilyen széles is, falában körbe-körbe 

rengeteg világító kristállyal, melyek hatására odabenn alkonyi félhomály uralkodik. Odafenn 

denevérek rajai röpdösnek, némelyikük azonban kiválik közülük s leereszkedik a barlang közepén 

fehérlő gigantikus koponya tetejére. A koponya legalább négy méteres, orrnyergétől jobbra is balra 

is két-két ovális szemüreggel. A maradvány alsó állkapcsa hiányzik, így szájnyílása sötétlő ajtóként 

ásít hegyes, felső fogsora alatt. Gyermekkorod meséiben hallottál a csillagtitánokról, akik az ó-idők 

égig érő teremtményei voltak, - lehet az egyik sok-sok ezer éves fejére bukkantál Harrag-Ú-Thor 

elfeledett járatainak egyikében? A barlang túlsó felén észreveszel egy járatot, ami kivezet innen. 

Óvatosan elindulsz befelé, mikor is dörmögés hangjai ütik meg a füledet, egyenesen a koponya 

belsejéből! 

 

Mit teszel? 

 

Odamész felderíteni a dörmögő hangok forrását? Lapozz a 141-re. 

Átrohansz a barlangon a kijárat felé? Lapozz a 103-ra. 
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A zsoldosokat váratlanul éri akciód, így csupán ketten ocsúdnak fel idejében: az egyik láncinges, 

akinek a kezeiből kikaptad a felszerelésed, valamint a patkányképű, alacsony fickó. Mindkettő utánad 

fut, viszont a nagyobb darabot lelassítja saját vértjének súlya, így a kisebb az egyedüli, aki csakhamar 

beér, és gyorsuló csillédet megpróbálja lefékezni. Tégy Erő próbát! Ha sikeres volt, - lapozz a 351-

re. Amennyiben elrontottad, - lapozz a 252-re. 

 



 
 

26 

Az alagút egy széles terembe vezet. A helyiség padlója tele van szikla törmelékkel, oldalfalain 

hasadások és méteres lyukak tátongnak, mintha valami átfúrta volna magát rajtuk. ’Sziklarágók.’- 

jegyzi meg Ottogar lemondóan. ’Hetek alatt tönkreteszik azt, amin építészeink hónapokat dolgoztak.’ 

Néhány lépésnyit mész előre, s úgy látod, mintha a legelső repedésben valami fémesen csillogna. A 

teremből egyébként a szemközti falon lévő folyosón át lehet távozni.   

  

Elhagyjátok a helyiséget a túloldali folyosón át? Lapozz a 128-ra. 

Megvizsgálod a repedést? Lapozz a 183-ra. 

 

27 

Az ajtó egy apró, puritánul berendezett kriptára nyílik. A helyiség közepén lévő emelvényen egy 

fekete vaspántos koporsó nyugszik, négy sarkánál embermagas mécses tartóval. A koporsó mögötti 

páncéltartó állványon, egy törpe harcos fegyverzete kiállítva. Domború mellvért tüskés vállvédőkkel, 

egy arcot félig védő csuporsisak, valamint két keresztbe állított harci pöröly. Egy lépést teszel befelé 

a szobát vizslatva, s azt veszed észre, a koporsót a pántozat ellenére feltörték. Aztán hirtelen, mintha 

jeges fuvallat érintene, melytől feláll a szőr a hátadon, majd a következő pillanatban a koporsó 

lehajtott fedeléből egy áttetsző szellemkéz nyúl ki! Ha kirohansz a kriptából a folyosóra, - lapozz a 

320-ra. Amennyiben elővonod fegyvered és megvárod, mi történik, - lapozz a 418-ra. 

 

28 

A démon gonoszul elmosolyodik, s elővillantja két hosszú karmát, amiben keze végződik. Küzdj meg 

vele! 

 

Cypherix   Küzdőérték: 3  Életerő: 10 

 

Ha legyőzöd, lapozz a 265-re. 

 

29 

Fél perc gyaloglás után az alagút jobbra kanyarodik, de a kanyarban egy faajtót látsz a veled szemben 

lévő falban, melybe a „Ghoton védői” szöveget vésték. Ha az alagúton mennél tovább, - lapozz a 36-

ra. Amennyiben benyitnál az ajtón, - lapozz a 297-re. 

 

 

30 

A manó után kiáltasz, aki azonnal megáll, majd talicskája elé oson, így az félig-meddig eltakarja, s 

úgy pislog vissza rád. Nagyon félénknek tűnik, ami végül is nem meglepő egy szolgamanótól, hisz 

gazdáik kedvtelve fenyítik meg őket a hatékonyabb munka reményében. 

 

Mit kérdezel tőle? 

 

Mi a neve és kit szolgál? Lapozz a 437-re. 

Mit szállít a talicskáján? Lapozz a 96-ra. 

Milyen szerzetekre számíthatsz idelenn? Lapozz a 131-re. 



 
 

31 

Oldalra hajolsz, így a bárd pörögve elrepül vállad mellett, majd hangos csörrenéssel a falnak 

csapódik. Harcra készen szembefordulsz támadóddal. Lapozz a 154-re. 

 

32 

Az agyagszobor szétnéz és rámutat egy csatatéren viaskodó csoportra, majd azt kérdi: ’Ki vág először, 

ha a Törpe kalapácsos lassabb az Ork pallosostól, az Ember szablyás lassabb az Elf íjásztól, az Ork 

pallosos pedig lassabb az Ember szablyástól?’ 

  

Mit válaszolsz? 

  

Az Ork pallosos? Lapozz a 105-re. 

Az Ember szablyás? Lapozz a 379-re. 

Az Elf íjász? Lapozz a 235-re. 

 

33 

Egy tágas, de félhomályba burkolózó dolgozószobába érkezel, ami roskadásig megrakott könyves 

szekrényekkel van telezsúfolva és olyan meghökkentő küllemű masinákkal, amelyek rendeltetése 

rejtély számodra. A levegő állott, por és koros papírszag járja át. A padlót egy kopott, kör alakú 

szőnyeg fedi, fényt pedig egy kupacnyi parázs szolgáltat, ami a szemközti falban lévő hatalmas, ovális 

szájú kandallóban dereng. A kandalló előtt egy trón méretű fotel terpeszkedik, amiből egy páncélos 

törpe kászálódik ki érkezésedkor. A félhomály miatt nem sokat veszel ki belőle, de látod, testét teljes 

vért borítja, kócos haja pedig csapzottan omlik vállára. Az alak hozzád szól: ’Miért háborgatod ezt a 

békés helyet?’ Mit felelsz? 

 

’Egy nemes küldetés miatt érkeztem’. Lapozz a 433-ra. 

’Harrag-Ú-Thor-t elfoglalták.’ Lapozz a 88-ra. 

 

34 

A hajó könnyű célpont, mivel épp felette lebegsz, így csupán el kell eresztened a Mennydörgés 

Szerkentyűt. Az lezuhan, majd égzengető robbanással millió darabra repül, nem kímélve sem a hajón 

dolgozó Xenithon törpéket, sem pedig magát a készülő gigantikus masinát. A robbanást követően 

narancsvörös lángoszlop csap a magasba, ami megtépázza a hajó fémvázát, valamint a becsapódás 

közelében tevékenykedő munkások ruháját is tűzbe borítja. Hellatrix felsikolt tetted láttán és 

kapkodva varázslásba kezd, tovább már nem figyelve rád. Vízelementálokat idéz maga elé, akik 

emberi formát viselő eleven vízlények és a hajó felé irányítja őket. A Bíbor Úrnő mit sem törődik a 

lángoló építőmesterekkel, a gépezeten elharapózó tüzet próbálja eloltani. A vízelementálok 

nekilódulnak, majd a lángok közé vetik magukat, ahol sisteregve gőzzé enyésznek, de közben 

sikeresen csitítják a tűz tombolását. Ahogy újabb és újabb vízelementálok születnek a Bíbor Úrnő 

mágiája révén, úgy ereszkedsz egyre alacsonyabbra, - valószínűleg a vízlények teremtése elvonja az 

erőt a téged magasban tartó varázslatától. Kisvártatva újra a földön állsz, látszólag felügyelet nélkül, 

mivel az úrnő a zombi serege irányítására sem koncentrál, így azok céltalanul várakoznak körülötte. 

Mit teszel? 

  

Míg nem figyel, rárontasz Hellatrixre és kardoddal próbálod elintézni? Lapozz a 182-re. 

A zűrzavart kihasználva próbálsz átfutni a hídon, majd kimenekülni a barlangból? Lapozz a 438-ra. 

 

 



  
 

35 

A terem harmadánál járhatsz, mikor a szörnyű gépezet megmozdul. Fémkarmai csikorogva marnak 

a padlóba, lépéseit követően a teste szelvényei közé ékelt fűrészlapok forogni kezdenek. A gyilkos 

eszközt működésbe hozta közeledésed! Ha kimenekülnél a teremből, vissza az előtérbe, - lapozz a 

200-ra. Amennyiben készen állsz megküzdeni a Dühös Sigg-et halálba taszító gépezettel, - lapozz a 

420-ra.  

 

36 

A folyosó harminc métert halad előre, majd jobbra fordul. Közel fél perces séta után egy dísztelen 

faajtóhoz érsz, amit a bal oldali falba süllyesztettek. Ha benyitnál az ajtón, lapozz a 219-re. Ha 

továbbmennél a folyosón, lapozz a 474-re.  

 

37 

… az idő mintha megállna egy pillanatra, míg repülsz, s csak aztán indul el ismét, hogy sikeresen 

földet érsz a túloldalon! Izzadtságtól gyöngyöző homlokkal nézel vissza a lávaszőnyegre, majd 

felméred a vasajtót, aminek elérésével ennyit fáradoztál. Az ajtó melletti falon egy törpe nyelvű véset 

mesél a kriptában nyugvó feltalálóról, Félkarú Errog-ról, akit népe, a Falak Lerontója névvel illetett. 

Errog, kinek óriás arcmását a sziklafalba vésték, számtalan gépezet kiagyalója volt, az egyik általa 

készített masina tette a földdel egyenlővé a bevehetetlennek gondolt Griff-szirti Fellegvárat. 

Alkotóműhelye egy vulkán fölé épült, ahol állítólag a Kovácsolás Istenével is tanácskozhatott, s égi 

pártfogójának hála kemencéiben örökkön égő láng lobogott. Jobban felmérve a vasajtón nincs kilincs, 

viszont mellette a sziklafalban három, fémmel bélelt kör alakú üreg. Ezekbe pillantva az aljukon egy-

egy fogantyút látsz, melyekről azt sejted eltekerve őket bejuthatsz az ajtó mögött húzódó kriptába. 

Melyik üregbe nyúlnál bele? 

 

A jobb oldaliba? Lapozz a 156-ra. 

A bal oldaliba? Lapozz a 303-ra. 

A középsőbe? Lapozz a 231-re. 

 

38 

A lépcsősor hosszan emelkedik, s mire a legtetejére érsz, már igencsak zihálva veszed a levegőt. 

Odafenn egy rövid folyosó fogad, aminek bal oldali falába kicsinyke ajtót süllyesztettek, ám ezzel 

nem törődve a járaton mész tovább. Az hamarosan egy kör alakú terembe vezet. Lapozz a 413-ra. 

 

39 

Az asztalt négy testes törpe üli körbe. Mindegyik fából faragott mestermű, akár csak az őket 

körülvevő tárgyak zöme. Az asztalon mindössze a kártyapakli valódi, valamint két csontból készült 

dobókocka, melyeket, ha szeretnél, magaddal vihetsz. (Ez esetben írd fel Kalandlapodra melyik 

tárgyat vitted magaddal – akár az összest.) S most lapozz a 318-ra.  

 

40 

Egy rúgás térít eszméletedre. Felpillantasz, - a Bíbor Úrnő zsoldosai vesznek körbe! Hátizsákod és 

fegyvered az egyik láncinges kezeiben. A fickó arca bedagadva, páncélján alvadt vércseppek. 

Gyűlölködve néz rád, amiért csőbe húztad őket. Társa, egy robosztus barbár gúnyosan ugratja,  



 
 

amiért majdnem kiütötted őket a gerendacsapda segítségével. Végül egy alacsonyabb, sunyi képű 

alak noszogatására felszedelőzködnek, s téged is talpra állítanak. Kénytelen-kelletlen felkászálódsz, 

még mindig kótyagos fejjel. A zsoldosok maguk előtt lökdösve indulnak el veled a kazamatákban, te 

pedig tehetetlenül tűröd ösztökélésüket, mivel a fegyvered és felszerelésed nélkül reménytelen 

szembeszállni csapatukkal. Lapozz a 216-ra. 

 

41 

A járat egy kör alakú barlangszentélybe vezet. (Amennyiben barátaid közt szerepel Cypherix, a 

belépéskor égető kínt érzel, ami miatt veszítesz 2 Életerő pontot! Ha túléled, azonnal kimenekülsz 

innen, - lapozz a 213-ra.) A helyiséget nyugalom járja át, ami ott honol a fali üregekbe helyezett 

térdeplő törpeszobrok komoly arcán, a mennyezet gyémántmintás festményein, valamint az 

oltárkövet takaró bársonyterítő aprólékos hímzésein. Az oltáron félig telt ezüstkehely áll, talán víz 

van benne. A szentélyt a túlsó falban lévő alagúton át hagyhatod el. Ha belekóstolnál a kehelyben 

lévő folyadékba, - lapozz a 456-ra. Amennyiben kimennél innen, - lapozz a 213-ra.  

 

42 

A járat balra kanyarodik, ám tíz-tizenöt méter megtétele után mindkét falán egy-egy jeltelen faajtó 

töri meg egyhangúságát. A folyosó tovább vezet, de téged inkább az ajtók foglalkoztatnak, hátha 

valamilyen érdekességet lelsz mögöttük. Ha a bal oldalin nyitnál be, lapozz a 307-re. Amennyiben a 

jobb oldalit választod, lapozz a 284-re. 

 

43 

Kihajolsz és rásújtasz az öreg váltókarra, amitől az nagyot reccsenve előre mozdul átirányítva téged 

a bal oldali sínpárra. Megragadod a kocsi peremét és nyakad behúzva száguldasz tovább. Egy újabb 

éles kanyar és egy meredek lejtő következik, majd egy pókhálóval teljesen befont barlangszájba 

rohansz. Fék nélkül száguldasz bele a sűrű, selymes fonattal burkolt alagútba! Dübörgésed azonban 

magára vonja az elhagyatott járat lakójának figyelmét, egy óriási roppantó-pókét, aki méteres 

tapogatólábaival feléd kap! Nyisd ki a könyvet egy véletlenszerűen megválasztott oldalon! Ha az 

oldal tetején a Végzet Kockái több Kardot mutatnak, mint Koponyát, - lapozz a 464-re. Ha több 

Koponyát látsz, mint Kardot, - lapozz a 142-re. (Ez esetben a kombinált szimbólum Koponyának 

számít.) 

 

44 

Az ork felröhög. ’Úgy van! A zsoldosoknak nincsenek barátaik! Csak tudnom kellett, hogy közénk 

való vagy-e vagy azt a hitvány Florynt szolgálod! No, megyek, meglesem a pokorcokat, valamiért 

nagyon sivalkodtak ma!’ Ezzel benyit a bal oldali ajtón, majd beteszi a háta mögött. Úgy döntesz, 

vársz pár percet, amíg a zsoldos eltávolodik, s csak aztán döntöd el, merre menj. Lapozz a 217-re. 

 

45 

Ellenfeled a földre hanyatlik, de te nem időzöl fölötte, hanem sarkon fordulsz, és Kószaszárny után 

eredsz. Igen sok kérdésed van felé, így reméled, azóta kicsit megnyugodott és összeszedettebben tud 

válaszolni. Néhány lépés múlva azonban szíved összeszorul, mivel észreveszed a kis szellőpillét, 

amint mozdulatlanul hever a hideg kőpadlón. Odasietsz hozzá s látod, testébe egy tű fúródott, az 

terítette le. Ekkor a sötétből egy fúvócső alattomos szisszenését hallod. Tedd próbára Gyorsaságod! 

Sikeres próba esetén, - lapozz a 92-re. Amennyiben próbád kudarccal végződött, - lapozz a 122-re. 



 
 

46 

A Királyok Kriptája egy lélegzetelállító, patinás folyosó, falai mentén kecses oszlopsorral, melyek 

egymásba hajoló bordaként tartják magasban a járat boltíves tetejét. Az oszlopok közt törpe héroszok, 

tudósok, királyok szobrai sorakoznak időtlen szemekkel figyelve az előttük elhaladót. A folyosóról a 

bejárati kapun túl hét ajtó vezet ki, három jobbra, három balra, egy pedig a folyosó végén. Ezek közül 

kettő egy-egy üres teremre nyílik, valószínű fel nem töltött kriptákra, a szemben lévő ajtó pedig kivisz 

a helyiségből. A maradék négy ajtót vizsgálva azt látod, mindegyik fölé a benne nyugvó uralkodó 

nevét vésték. Lapozz a 200-ra. 

  

47 

Elképesztő lesiklásod egészen biztosan felkeltette a Lelkek Kútja körül sürgölődők figyelmét, így 

kereket kell oldanod a régi tárnákból, amint csak lehet. Egy tágasabb barlanghelyiségben állt meg 

csilléd, ahová a sziklafal repedésein át némi fény szivárog, éppen elegendő ahhoz, hogy felmérhesd 

lehetőségeidet. Visszafelé nem szeretnél indulni, mivel félő üldözőid a nyomodban járnak, s arról 

közelítenek feléd. Ezért vagy a sínpár irányát követve indulsz el az alagútban, vagy próbálsz 

felmászni a melletted lévő néhány méter magas göröngyös sziklafalon, mivel úgy látod, annak tetején 

is halad egy járat. Ha az első lehetőséget választanád, - lapozz a 227-re. Amennyiben a másikkal 

próbálkozol, - lapozz a 327-re. 

 

48 

Lassan a leszakadt végtaghoz óvakodsz és megpróbálsz átlépni fölötte. A kar ekkor mintha életre 

kelne, a bokád felé mar! Megijedsz és ösztönösen belerúgsz, mire az elrepül, és nagy csobbanással 

elmerül a vízben. Teszel néhány lépést a túlpart felé, ám azt veszed észre, a kar elsüllyedése után a 

víz habzása nem marad abba, hanem épp ellenkezőleg, egyre erősebbé válik! Megszaporázod 

lépteidet, de mielőtt a híd végéhez érnél a felszín szinte forrni kezd és félszáz foszladozó, csontos kar 

bukkan elő belőle! A leszakadt végtagok mintha egyetlen szörnyű parancsot teljesítenének, a híd 

peremén átnyúlva bokád után kapnak, hogy halott ujjaikkal megragadjanak és magukkal rántsanak a 

hallgatag mélységbe! 

 

Küzdj meg ellenfeleddel! 

 

A Folyómély szelleme   Küzdőérték: 1  Életerő: 10 

 

A karok nem sebeznek, ellenben próbálnak beléd csimpaszkodni és a folyó felé ráncigálni. Ezért ha 

a Harc szabályai szerint sebzést kapnál, ne vonj le magadtól Életerő pontot, csak jegyezd fel, hogy 

egy kar rád akaszkodott. A negyedik sikeres találatuk után lapozz a 185-re. 

Mivel a gazdátlan végtagok teljesen körbevettek ebben az összecsapásban nem folytathatsz Védekező 

Harcot! 

Ha sikerült legyőznöd a Folyómély szellemét, melyet a Bíbor Úrnő torz mágiája hívott életre, - lapozz 

a 22-re.  

 

49 

Kihasználva a lehetőséget, míg senki nem figyel rád, az ajtó közelébe őgyelegsz, majd hirtelen 

lenyomod a kilincset és a folyosón teremsz! Nyisd ki a könyvet egy véletlenszerűen megválasztott 

oldalon! Ha az oldal tetején a Végzet Kockái több Kardot mutatnak, mint Koponyát, - lapozz a 380-

ra. Ha több Koponyát látsz, mint Kardot, - lapozz a 293-ra. (Ez esetben a kombinált szimbólum 

Koponyának számít.) 



 

 
 

 
 

„Az oszlopok közt törpe héroszok, tudósok, királyok szobrai sorakoznak időtlen szemekkel figyelve 

az előttük elhaladót.” 



 

 
 

50 

Az urna közelébe érve, egy termetes alak jelenik meg a barlangszájban. Nem lép ki a sötétből, így 

körvonalait látod csupán, ami egy megtermett, hím oroszlánra emlékeztet. ’Ki háborgatja e sírhely 

nyugalmát?’ – dördül rád a lény a törpék nyelvén. Mit felelsz?  

 

Egy bátor kalandor? Lapozz a 356-ra. 

Látogató, aki tiszteletét jött leróni? Lapozz a 395-re.  

Utazó, nemes küldetésben járva? Lapozz a 115-re. 

 

51 

A lépcsőn lefelé haladva szemed megakad a mennyezet aprólékos kőfaragásain, melyek egy véres 

csata történetét mondják el, kőlapról-kőlapra. Az összecsapás végén mindössze tucatnyi törpe nézett 

farkasszemet az őket bekerítő orkok acsarkodó hadával. A faragások szerint a törpék végül 

felülkerekedtek a számbeli fölényben lévő szörnyetegeken, ám győzelmük ára királyuk halála volt. 

Lapozz a 296-ra. 

 

52 

Színültig töltöd Timerik kupáját, mire karjából kattanást hallasz, majd ökölbe szorított ujjai kinyílnak. 

Marka egy Ezüst Szerencsepénzt rejt, amit magadhoz veszel! (Vezesd fel Kalandlapodra!) Az érmét 

egyszer használhatod, hogy egy Nehéz képességpróbát egyszerű próbává tégy, - aztán az érme 

elveszíti mágikus erejét. Lapozz a 318-ra és nézz további lehetőségek után! 

 

53 

A folyosó rövidesen jobbra kanyarodik és egy ajtóhoz vezet. Kitárod, és belépsz a mögötte lévő 

helyiségbe. Egy homályülte szobába érkeztél, ami koporsóraktár lehet, ugyanos padlóján változatos 

formájú és méretű koporsók hevernek, némelyik felnyitott fedéllel, mások lezárttal. A szoba túlsó 

felén ajtó, amin át elhagyhatod azt. Talán lerázhatod üldözőidet, ha az innen kivezető ajtót résnyire 

nyitod, s elrejtőzöl az egyik koporsóban. Ha így cselekednél, - lapozz a 490-re. Amennyiben inkább 

a menekülést választod, - lapozz a 184-re.  

 

54 

A lámpaolajat a terembe öntheted, majd lángra lobbanthatod, így annak fénye néhány méternyi utadat 

biztosítja. Ezért az olaj felhasználása egy pontot jelent neked, mikor a termen való átkelés 

sikerességét megállapítod. Most lapozz vissza a 289-re és nézd meg a többi tárgyad képes-e 

befolyásolni az esélyeidet! 

 

55 

Úgy tíz méter megtétele után a folyosó egy meredek lépcsősorhoz vezet, amin felballagtok. Innen is 

két irányba lehet tovább menni, azonban Ottogar jelzi, ez a rész nem ismerős számára. Ha balra 

mennél, lapozz a 207-re. Ha a jobb oldali járatot választod, lapozz a 26-ra. 

 

56 

Egy iszonyú erejű csapásoddal kibillented ellenfeled az egyensúlyából, majd a gyomrába rúgva a 

mélységbe taszítod. A rémség felüvölt, önnön vesztét látván, ám zuhanása közben még utolsó erejével 

a híd pallója után nyúl és kesztyűs kezével megragadja azt! 



 

 
 

Lepillantasz kiszolgáltatott ellenfeledre. Úgy tűnik a démon elhagyta Belisardot, mert amint felméred 

a szakadék fölött tehetetlenül csüngő alakot, egy ősz öregembert látsz csupán a híd szélébe 

kapaszkodni és nem pedig egy szörnyet. Szemeiben immár rémület, esdeklőn rád néz és rimánkodni 

kezd, hogy húzd fel a hídra és cserébe segít kijutni Harrag-Ú-Thorból.  

Irgalmas leszel és segítesz neki? Lapozz a 109-re. 

Kegyelmet nem ismervén a kezére taposol? Lapozz a 262-re.  

 

 

57 

Az utolsó pillanatban a korlát felé ugrasz és megragadod annak fémszegélyét. Szerencsére az megtart, 

így némi erőfeszítés árán végig tudsz rajta csimpaszkodni a híd túlsó feléig, ahol felhúzod magad és 

ismét kőpadlóra lépsz. Vetsz még egy pillantást a mélyben zubogó haragos folyóra, aztán odébbállsz. 

Lapozz a 417-re. 

 

58 

Tűzszerszámoddal életet lehelsz a pipába, majd mikor a pipafű már izzik, beleszippantasz néhányat. 

A füst szétterül tüdődben, de hiába próbálod kilehelni, az mintha beléd költözött volna, nem áramlik 

ki szádon át a szabadba! Elkezdesz köhögni, majd fulladozva verdesed mellkasod, ám ez sem segít. 

Levegő után kapkodva térdre rogysz, és ekkor látod, a szürke füstcsíkok kezdenek kiszivárogni 

belőled, de nem szádon át, hanem bőrödön keresztül kígyóznak elő és tekeregnek a magasba. 

Kisvártatva újra kapsz levegőt, ám lebírhatatlan rosszullét lesz rajtad úrrá. Úgy tűnik az agyafúrt 

törpék számítottak sírrablók behatolására, ezért itatták át az egyik dohányt méreggel. Tedd próbára 

Szívósságodat! Ha sikerrel jársz, csupán 2 Életerő pontot vesztesz a mérgezés hatására, ám ha próbád 

kudarccal végződik, a hatás tartósabb. Ez esetben a 2 Életerőpont veszteségen túl következő Képesség 

próbádat (legyen az bármelyik képességedre vonatkozó) automatikusan Sikertelenségként könyveld 

el! Próbálod a pipát a helyére tenni, de ügyetlenséged miatt az a földre esik és elreped. Nem törődve 

a kárral, amit okoztál, kitámolyogsz a kriptából. Most benyithatsz a szemközti ajtón, amennyiben 

még nem jártál ott - lapozz a 263-ra. Vagy továbbhaladhatsz a folyosón. Lapozz a 108-ra.  

 

 

59 

Válaszod hallatán a Kék Garabonciás arcát mélységes szomorúság önti el. ’Hát nem érted? Nincs idő 

mást keresni. Immáron nem csupán a magad életéért vagy felelős, hanem mindenért, ami téged 

körbevesz. Mit tennél a következő hetekben, míg a Bíbor Úrnő célba nem ér? Fogadókban 

heverésznél, és söntéspultok mellett tivornyáznál? Ha Magnacor felébred nem lesz többé fogadó, 

kocsma, nem lesznek épp várak, városok, a világ fortyogó lávatengerbe süllyed, odavész minden és 

mindenki, Te, Én, az ismerőseid, barátaid, az összes teremtmény, akihez valaha is közöd volt. 

Valóban ezt szeretnéd?’ 

 

Meglágyulsz szavai hallatán s jelzed, hajlandó vagy visszamenni a Bórim hegybe? Lapozz a 178-ra. 

Ha kitartasz eredeti döntésed mellett, - lapozz a 483-ra. 

 

60 

A törpe örömteli arccal megveregeti vállad, majd ismét előre indul. A tűzlabdás eset óta 

észrevehetően csendesebb, figyelmét inkább a tájékozódásnak szenteli. Jobbra kanyarodtok, majd 

balra, s felmentek egy meredek lépcsősoron, ami egy kettes elágazáshoz visz. Azt mondja, ez a 

szakasz már nem igazán ismerős számára sem, de végül jobbra indul el. Lapozz a 26-ra.  



 

 
 

61 

A lábnehezék a földre hull, a kallantyú alázuhan, a fogoly torkán lévő hurok pedig kioldódik. A törpe 

nagy levegőt vesz, de nincs időd foglalkozni vele, mivel a szemközti fal ajtaján át egy torzonborz, 

félszemű törpe ront ki ordítva és támad gondolkodás nélkül rád. Ellenfeled őrült, s nem kérdéses a 

kínzómester játékai vették el eszét, holott korábban Harrag-Ú-Thor igaz őre lehetett. Küzdj meg vele! 

 

Őrült törpe  Küzdőérték: 1  Életerő: 6 

 

Ha legyőzted, lapozz a 426-ra. 

 

62 

’A választás, maga volt a próba! Te gyáván választottál, ezért nem kelhetsz át ezen a kapun.’ Ezt 

követően a hang nem szól többet, s kihuny szemeiben a zöldes derengés. Tanácstalanul várakozol 

egy darabig, majd megpróbálod belökni az ajtót, de az tömör sziklából készült, így képtelen vagy 

megmozdítani. Tudomásul véve a helyzetet visszakullogsz a folyosón, s most a másik úton indulsz 

el. Lapozz a 155-re.   

 

63 

A járat egy T elágazásba torkollik. Balra, mintha világosabb lenne, s a falakba díszköveket ágyaztak, 

melyekbe felnyitott ládák aranytallérokkal teli képeit vésték. A jobb oldali járat átlagosnak tűnik. 

Mielőtt el tudnád dönteni, merre indulj, a barlang váratlanul rázkódni kezd. Hevesebben, mint 

korábban, így megrettensz, nehogy leszakadjon a mennyezet és a törmelék maga alá temessen. Kis 

idő múlva a földrengés alábbhagy, majd megszűnik, sűrűn szállongó sziklaport és padlóra hullott 

kődarabokat hagyva maga után. Balsejtelmekkel tölt el a gondolat, hogy ha minden rengés erősebb a 

korábbinál, akkor néhány alkalommal később az egyik biztosan beomlasztja Harrag-Ú-Thor 

folyosórendszerét.  Leporolod ruhád és sietősen körbenézel, merre indulj tovább. Ha balra mennél, - 

lapozz a 18-ra. Ha jobbra fordulnál, - lapozz a 240-re. 

 

64 

A kijárathoz közeledve egy lépésed után a padló egyik kőkockája benyomódik, s abban a pillanatban 

vasrácsok zuhannak le az alagutak szájába. Odarohansz a hozzád legközelebb esőhöz és próbálod 

megemelni, de túl nehéz számodra. Miután körbepróbálod az összest, ráébredsz, csapdába kerültél, 

melyből csupán egyetlen úton juthatsz ki, és az lefelé vezet. Nagyon sóhajtva visszamész a 

felvonóhoz. Lapozz a 270-re. 

 

65 

Szíved majd kiugrik mellkasodból, úgy zakatol, ám hiába az esztelen rohanás, a járatokban újabb és 

újabb zsoldosok tűnnek fel, akik a nyomodba szegődnek és tartják a lépést veled. Érzed, erőd fogytán, 

s hamarosan lassítanod kell. Azonban ekkor vérfagyasztó üvöltés hangja söpör végig a folyosókon. 

A kiáltást csakhamar egy másik követi, majd kisvártatva csatazajra leszel figyelmes. Vállad fölött 

visszapillantva látod, a zsoldosok összecsapnak valakikkel, s a küzdelem lelassítja üldözésed. A 

törpék egy bujdosó csapata kelt volna pártfogásodra? A választ, a következő elágazásnál kapod meg, 

mivel onnan három hörgő élőholt botorkál elő és indul feléd. Az Élőholt  



 
 

horda, aminek nyugalmát megzavartad árasztotta el a folyosókat és kezdett harcba mindenkivel, aki 

él és mozog! Visszahátrálsz egy elágazásnyit, és ezúttal egy lépcsősoron indulsz felfelé. A lépcsők 

egy durvábban megmunkált alagútszakaszhoz vezetnek, ami leginkább egy bányára emlékeztet. 

Veled szemben a nyers sziklafalban egy rozsdás kis vasajtó, de a folyosó balkéz felé tovább 

folytatódik. Alig, hogy szétnézel, a járat végén két zsoldos tűnik fel kivont fegyverekkel, s amint 

észrevesznek, feléd kezdenek rohanni. Az összecsapást választva szembeszállsz velük? Ha igen, - 

lapozz az 5-re. Amennyiben tovább menekülnél, a kis vasajtón keresztül nyílik rá módod. Ez esetben 

lapozz a 402-re.      

 

66 

A fegyver valóban nehéz, ám súlyelosztása első osztályú, - suhintasz vele párat a levegőbe és úgy 

érzed, képes lennél forgatására. Ha akarod magaddal viheted. (Harcértéke 1. Ha a hosszúkardod 

elraknád, és a Csatakardot vennéd igénybe, mint fő fegyvert, akkor, míg vele harcolsz, minden sikeres 

találatod után, amit ellenfelednek bevinnél (azaz ha legalább 1-et sebeznél rajta) másodjára is 

felcsaphatod a könyvet egy véletlenszerű oldalon, s ha ott 3 Kardot látsz, akkor további 1 sebzést 

kioszthatsz.) Megküzdtél már a Kriptafantommal? Ha igen, lapozz a 374-re. Amennyiben nem, 

folytasd tovább az olvasást! Töprengésed hirtelen mozgás zavarja meg a terem túlsó oldaláról. Arra 

kapod fejed, szinte az utolsó pillanatban, hogy észrevedd, egy törpe csatabárd repül egyenesen feléd! 

Tedd próbára Gyorsaságod!  

 

Ha sikerült Gyorsaság próbád, - lapozz a 31-re. 

Amennyiben kudarccal végződött, - lapozz a 415-re. 

 

 

67 

Szélvészként száguldva törsz át a termen, így bár tömérdek csoszogó élőholt vesz körbe, egy sem 

képes sebet ejteni rajtad. A kivezető ajtót szinte feltéped, majd rohansz, ahogy csak lábad bírja. Írd 

fel Ellenségeid listájára: „Élőholt horda”. Lapozz a 256-ra. 

 

 

68 

Mit próbálsz használni ellenük? (Természetesen csak olyan tárgyat választhatsz, ami a birtokodban 

van.) 

 

Vörös, drágaköves gyűrűt? Lapozz a 126-ra. 

A Tűzlabda tekercsét? Lapozz a 173-ra. 

Lámpaolajat? Lapozz a 412-re. 

Fáklyát? Lapozz a 113-ra.  

 

69 

Körültekintésednek hála egy csapda sem képes kárt tenni benned. Karcolás nélkül átjutsz a 

Farkasvermen és elhagyod azt a túlsó falban lévő ajtón át. Ez rajtad kívül eddig csak keveseknek 

sikerült.  Lapozz a 149-re. 

 



  
 

70 

Ottogar intelme ellenére nekivágsz a lépcsősornak. Odafenn egy tömör sziklafal fogad benneteket, 

egy óriási, zárt fakapuval közepén. Vaskos félfáinak faragványain törpe hősök viaskodnak rút ork 

bajnokokkal, miközben mitikus szárnyas bestiák köröznek fejük fölött. A kapu lapjának közepén egy 

vicsorgó arany oroszlánfej, csillogó zöld drágakő szemekkel, szemfogai közt kopogtató karikával. 

Alatta egy oroszlánmancsot formázó kilincs.  

  

Mit teszel? 

  

Bekopogtatsz az ajtón? Lapozz a 324-re. 

Kopogtatás nélkül benyitsz? Lapozz a 294-re. 

 

71 

Egy sziklába vájt folyosóra jutottál. A durván megmunkált falak kőcsipkéi kísérteties árnyakat vetnek 

fáklyád fényében. Óvatosan előreindulsz. A járat néhány lépés megtétele után két irányba ágazik. 

Amint azon töprengsz, melyik utat válaszd, a bal oldali felől halk zörrenések hangjai ütik meg füledet, 

mintha valaki vasdarabokat csapkodna időnként egymáshoz. Jobbról, semmi különöset sem hallasz. 

Ha ezek után balra mennél, - lapozz a 212-re. Amennyiben jobbra indulnál, lapozz a 91-re. 

 

72 

Lendületet veszel és átpattansz a következő oszlopra, de amint megérkezel az, és az összes többi is 

süllyedésbe kezd. A part már csak két méterre van tőled, ám mindössze néhány centi választ el attól, 

hogy lábad a pokoli lávaszőnyeghez érjen. Nincs időd jobb tervet kieszelni, azonnal ugranod kell! 

Tégy Ügyesség próbát a Nehéz próbák szabálya szerint! (A sikerhez legalább két Kard szimbólum 

szükséges.) Amennyiben teljesítetted a próbát, - lapozz a 37-re. Ha kudarcot vallottál, - lapozz a 19-

re.   

73 

A törpe nem olyan rég lehet halott, nyakába egy kis tűt látsz fúródva, de haláláért közvetlenül nem 

ez a sérülés okolható, hanem egy másik, jóval nagyobb szúrás, ami a hátán érte szerencsétlent. Az 

erszényében két aranypénzt találsz, amit ha akarsz, eltehetsz (ez esetben vezesd fel Kalandlapodra). 

Más érdekességre nem bukkansz nála, azonban felkelti érdeklődésed a kis faládikó, amin keze 

nyugszik.  

 

Megpróbálod kinyitni a ládikát? Ha igen, - lapozz a 481-re. 

Amennyiben inkább szétnéznél a szobában, ha még eddig nem tetted meg, - lapozz a 423-ra. 

De megkísérelheted a mennyezeti csapóajtót is lenyitni, - lapozz a 372-re. 

 

74 

A kíméletlen küzdelem a Manticust is próbára teszi, így végül titkos fegyverét hívja segítségül. 

Kiugrik a harcból és feléd fordul, a fejét borító kígyósörény pedig zöld gallérként ágaskodik fel a 

magasba. Ahogy a száz szempár rád mered, tested azonnal megdermed! Mintha csak kimondatlan 

parancsuknak engedelmeskednél, kiejted kardod kezedből és mozdulatlan maradsz, akár egy 

kőszobor. A Manticus fújtatva melléd ballag, utoljára még végigmér, majd ujjnyi karmait a torkodba 

mélyeszti. Továbbra is dermedten állsz, míg véred elönti tested és csak aztán rogysz össze ernyedten, 

hogy az élet végleg távozott belőled. Kalandod itt véget ért! 



 
 

75 

A varázsalagút túloldalán kelepce fogad, s ti egyenesen belesétáltok! Amint megjelentek, tizenkét 

csatabárdos törpe zombi sereglik körétek, s mögöttük ott magasodik Hellatrix, a Bíbor Úrnő 

személyesen! Számított érkezésetekre! Megdermedve méred fel a másfél ember magas, négykezű, 

bíbor ruhába öltözött, kecses-, de félelmetes nőalakot. Fején fekete koronát visel, ami keskeny 

szarvak szimmetrikus összefonódásának tűnik, ruhájáról hosszú selyemcsíkok-, vagy pókokat idéző 

nyúlánk tapogatócsápok lógnak alá. Mielőtt bármit tehetnétek, hosszú ujjaival csapatotok felé int, 

minek hatására a két Szellőpille körül bíborszín csillagok örvénye jelenik meg, melyek heves 

forgásba kezdenek, majd hirtelen belerobbannak a parányi teremtményekbe. Megdöbbenve látod, 

amint két kis segítőd teste élettelenül hullik a földre s ezzel egy időben az általuk nyitott varázsalagút 

is semmivé enyészik! A Bíbor Úrnő gonoszul elmosolyodik. Száját nem mozgatja, hangja mégis 

megszólal a fejedben: ‘Meglep, hogy itt találsz? Már nem csak neked vannak jövendőmondó 

barátaid.’ Ekkor veszed észre a csenevész lényt, aki elszürkült szárnyakkal a varázslónő fekete 

koronás feje körül repdes. Kószaszárny! Hellatrix valamilyen szentségtelen mágiával visszahozta az 

élők közé, és a kis teremtmény most őt szolgálja! A varázslónő rád mutat, s körülötted is épp oly 

kavargó csillagörvény születik, ami a szellőpillékkel végzett az imént. Kitörni próbálsz, de képtelen 

vagy rá, így csak tehetetlenül vergődsz, míg az lassan felemel. Hellatrix kedvtelve figyeli kínlódásod, 

majd befelé lebegtet, a háta mögött épülő szokatlan hajószerűséghez. ‘Ez az ajándék kalandor, amiért 

eddig eljutottál. Megcsodálhatod a Repülő Várost, amin azon kevesek kapnak helyet, akiket 

kiválasztok, hogy túléljék Magnacor ébredését. Rajtuk kívül minden élő hamuvá lesz, s mikor a láva 

kihűl, mi pedig alászállunk, miénk lesz egész Brillia!’ Tíz méteres magasságban a varázslónő egészen 

az épülő hajóvázig reptet, ami körül egy regimentnyi ezüstruhás törpe sürgölődik. Ekkor hangja újra 

felcseng a fejedben: ‘Ideje elbúcsúznunk.’ Riadtan nézed, amint keskeny száját újabb gonosz 

mosolyra húzza, majd egyenesen rád mutat. Lapozz a 239-re. 

  

  

76 

Az ital békanyálszerűen habzik. Néhány korty után megállapítod, nem csak a látványa, az íze is olyan! 

Egy perc sem telik bele, s elkezd viaskodni a gyomroddal! Vesztesz 1 Életerő pontot! Csalódottan 

csapod le kupádat a pultra. Lapozz a 318-ra. 

 

 

77 

Egy villámgyors mozdulattal lerántod a gyűrűt a zombi ujjáról! Az rád bődül, de semmit sem tehet, 

csak kifejezéstelen arccal nézi, amint kincsét elorzod. (Vezesd fel ellenségeid közé Gollo-t és Edurin-

t!) Továbbállsz s még a folyosón megvizsgálod a szerzeményed, ám külleme nem árul el semmit 

képességeiről. Ha bír is varázserővel, azt jelenleg nem tudod felhasználni, ezért egyelőre a 

hátizsákodba teszed. (Vezesd fel Kalandlapodra a vörös drágaköves gyűrűt.)  Lapozz a 449-re. 

 

 

78 

Jobb ötlet híján az egyik elágazásnál futásnak eredsz, de néhány lépés megtétele után egy dobótőr 

pengéje fúródik lapockáid közé. A találat földre terít, de nem öl meg. Mikor percekkel később 

Belisard hozzálát a kifaggatásodhoz, elátkozod az aljas tőrt, amiért életben hagyott. Kalandod itt 

véget ért! 

 

 

 



 
 

 
 

„Megdermedve méred fel a másfél ember magas, négykezű, bíbor ruhába öltözött, kecses-, de 

félelmetes nőalakot.” 

 

 

 



  
 

79 

Végre módodban áll szemügyre venni az uralkodó testét őrző szarkofágot. Fedőlapján, maga Dühös 

Sigg domborműve, aranyveretes teljes vértben, elszántan hunyorító szemekkel, keze teste előtt 

összekulcsolva. Szemed elkerekedik, amint meglátod, az ujjai közt heverő kard vöröses pengéjét, 

amin most is apró lángnyelvek futnak körbe-körbe, markolata pedig egy főnixfejben végződik. Ez 

Sigg legendás kardja, a Tűzmadár! Érte nyúlsz és óvatosan megemeled. Egy törpe számára pallos 

lehetett, neked hosszúkardnak tűnik. Suhintasz vele néhányat a levegőben, s elhatározod, magaddal 

viszed, hisz megharcoltál érte. (Írd fel a Kalandlapodra!) Bár a te kezedben nem annyira hatékony, 

mint Dühös Siggében volt, így is kivételes fegyver. Harcértéke 2. (Ha jelenlegi fegyvered lecseréled 

erre, akkor a Harcérték változás alapján állapítsd meg Küzdőértéked, hiszen lehet, a Harci Alapodban 

beállt változás a Küzdőértékedet is megnövelte). Valamint, ha harc közben olyan oldalon csapnád fel 

a könyvet, ahol a Végzet kockái 3 kard szimbólumot mutatnak, az automatikusan ellenfeled halálát 

jelenti. (Akkor is, ha a Küzdőértéked nincs 3. Az olyan ellenfelekkel szemben, melyek nem 

győzhetőek le az összecsapás adott részében, lapozz arra a fejezetre, ami a harc alatt van megadva a 

küzdelem folytatásaként. Mivel a fegyver képessége harcban fejti ki hatását, így természetesen a 

kombinált értéket mutató Végzet Kockája Kardnak minősül.) Új szerzeményedben gyönyörködve 

hagyod hátad mögött a feldúlt kriptát. Lapozz a 200-ra. 

 

80 

Elhessegeted a két Szellőpillét, így is elég bajt hoztak már a nyakadra, nem hiányzik, hogy a 

kótyagosságukkal még tovább nehezítsék kijutásod. Reméled, megjelenésük nem okozott feltűnést a 

barlangot benépesítő teremtmények közt. Az utolsó lépcsőfokok egyikére lépsz, mikor szikrázó 

forgószél jelenik meg körülötted, ami ellentmondást nem tűrve felszippant és magával ragad! 

Tehetetlenül állsz a jelenség közepén, amint az felemel és kirepít a lépcsőkről. A szikrázó forgószél 

a Lelkek Kútja fölött áll meg veled, épp a legközepén. A levegőben imbolyogsz, a tó méretű fekete 

üreg fölött, ahol a láthatatlan erő tart, s a következő pillanatban megpillantod azt is, akitől ez a 

különleges varázslat ered. A Lelkek Kútja homályba vesző szélén egy másfél embernyi, négykezű, 

bíbor ruhába öltözött, kecses-, de félelmetes nőalak magasodik. Fején fekete koronát visel, ami 

keskeny szarvak szimmetrikus összefonódásának tűnik, ruhájáról hosszú selyemcsíkok-, vagy 

pókokat idéző nyúlánk tapogatócsápok lógnak alá. Gyászosan ünnepélyes viselete, rubinköves 

gyűrűkkel ékített vékony ujjai, és rideg, szemlélődő szépsége idegenné teszik Harrag-Ú-Thor szikár 

sziklái, és törpekezek által megmunkált robosztus kődíszei közt. A Bíbor Úrnő ibolyaszín pillantását 

rád veti. Szája nem mozdul, a fejedben hallod hangját. ’Látni akartam ki vagy, mielőtt vége.’ 

Válaszolni szeretnél, ám válasz helyett üvöltés tör elő torkodból, amint a láthatatlan erő váratlanul 

elereszt, és te tehetetlenül zuhansz a Lelkek Kútja mélyére. Magaddal viszed a Bíbor Úrnő hideg 

tekintetét, s a szemeiből áradó végtelen közönyt, amivel Brillia sorsát követte az elmúlt ezer év során. 

Kalandod itt véget ért. 

 

81 

Kirontasz a teremből és bevágod az ajtót a hátad mögött. Épp jókor, ugyanis a lándzsa hangos 

koppanással a lapjába csapódik és hegye a feléd eső oldalon bukkan elő. Gondolkodás nélkül ugrasz 

be a szemközti ajtón és rohansz végig a mögötte lévő folyosón. (Ellenségeid közé vezesd fel: „Holtak 

hada”.) Lapozz a 284-re. 
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A pénz nagyot csendül, amint a ládába pottyan. (Vond le Kalandlapodról.) Viszont úgy tűnik nem 

megfelelő érmét választottál, mert a két lovag karja egyszerre mozdul, és súlyos pörölyükkel 

lesújtanak. Szerencsére időben reagálsz és hátrébb szökkensz, elkerülve a pusztító erejű ütést. 

Azonban legnagyobb megdöbbenésedre a szobrok nem téged céloztak, hanem a híd járólapjainak 

közepét! Azok, az őket érő ütés hatására a híd teljes hosszában csapóajtóként nyílnak le, eltüntetvén 

lábad alól a talajt! Tégy egy Gyorsaság és egy Ügyesség próbát, hogy megtudd, képes vagy e elkapni 

a híd stabil korlátját mielőtt a folyóba zuhannál! 

 

Ha mindkettő sikeres volt, - lapozz az 57-re. 

Amennyiben bármelyikkel is kudarcot vallottál, - lapozz a 487-re. 

 

83 

Néhány sikertelen felmászási kísérlet után úgy döntesz, inkább feladod, mert nem szeretnél sok időt 

itt tölteni, nehogy üldözőid beérjenek. Ezért inkább a sínpárt követve indulsz tovább. Lapozz a 227-

re. 

84 

A kőszobrok nem moccannak közeledtedre, így háborítatlanul eléred Ulrim szarkofágját. A törpe 

neve illett külleméhez, mivel a fedélre vésett mása alapján szakálla sűrű és kusza volt, akár egy 

szederbokor, szemöldöke pedig olyan bozontos, hogy szeme ki sem látszott alóla. Megpróbálod 

felnyitni Ulrim szarkofágját? Lapozz a 459-re. Vagy inkább más lehetőségek után nézel? Lapozz a 

374-re. 

 

85 

Pengéd szinte súrolja Klappon fülét, de nem érinti. A Pokorc horda tapsolva ünnepli teljesítményed! 

Lejössz a székről, s Gebére nézel, - most rajta a sor. Ő magabiztosan megropogtatja csontjait, kihúzza 

magát, a székhez cammog és feláll tetejére. Mintha egyensúlyozni próbálna egy pillanatra, de a széke 

dőlni kezd, ő pedig simán Klappon mellkasába vágja a tőrt, amitől a vén pokorc holtan rogy össze. A 

tömeg felhördül és egy pokorcként fujjolni kezd! Ezt követően két manó Klappon testéhez ballag és 

sopánkodva elhúzza azt. Jutalmad várva Puktumpra nézel, aki savanyú arccal nyújtja feléd a ládikát. 

Egy láncra fűzött Troll-zápfog van benne! (Vezesd fel Kalandlapodra!) Ha a könyv hasábjain 

bármikor arra kapsz utasítást, hogy növeld meg az Életerő pontjaid számát, a mágikus tárgy a 

fejezetben említetten túl további 1 Életerő pontot gyógyít rajtad, legfeljebb Életerőd kezdeti értékéig! 

Az ereklye használható az étel és italkészleted elfogyasztása esetén, valamint Kötszer felrakásakor 

is. Nyakadba akasztod a Troll-zápfogat, visszaveszed téted az asztalról, majd búcsút intesz a 

manóknak. Azok ügyet sem vetnek rád, egyfolytában csak Gebét szapulják, aki panaszosan 

magyarázkodik köztük. Ezt követően elhagyod a pokorcok szállását. Lapozz a 397-re.  

 

86 

Odabenn félhomály fogad, mivel csak egy parányi Holdkő világít a jobb és a bal oldali falba ágyazva. 

A helyiség egy gyéren berendezett fapadlós lakószoba, falai mentén apró szekrények, egy falnak 

támasztott létra, vastag keretes ágy, fölötte két keresztbe felszögelt díszszekercével, oldalán egy 

szögletes faládikával. Sajnos a szoba lakója már nem lehet segítségedre küldetésedben, mivel  



 
 

az ágy mellett a földön heverve egy fekete szakállas törpe holttestét pillantod meg, akinek vaskesztyűs 

keze a ládika fedelén nyugszik. Jobban körbenézve a mennyezeten egy csapóajtó körvonalait is 

felfedezed, amit talán a létrára állva tudsz kinyitni.  

 

Mit teszel? 

 

Átkutatod a szobát, valamilyen használható tárgy reményében? Lapozz a 423-ra. 

Megvizsgálod a törpe holttestét? Lapozz a 73-ra. 

A létra segítségével lenyitod a csapóajtót? Lapozz a 372-re.  

 

87 

Ottogar hozzád siet és aggodalmaskodva érdeklődik állapotod iránt. Te válasz helyett leteremted, 

amiért veszélybe sodorta az életed, de sanyarú ábrázatát látván nem vagy képes őszintén haragudni 

rá. Hagyod, hogy ezek után is ő vezessen? Lapozz a 60-ra. Vagy inkább magad mész előre? Lapozz 

a 124-re. 

 

88 

Szavaidat meglepett csend követi, majd a szoba átalakul. Az egyik fala félkörívben elfordul, 

eltűntetve két könyves szekrényt, megjelenítve viszont egy robosztus ágyat, ami eddig rejtve volt 

előled. Az ágyból egy erőtlen hang szól feléd: ’Lépj közelebb, és mondj el mindent! Ne félj az Eleven 

Páncéltól, aki fogadott. Csak egy gép, nem jelent rád veszélyt.’ Úgy teszel, ahogy kért. Döbbeneted 

alig tudod palástolni, mikor meglátod Pörölykovács Eketort, Harrag-Ú-Thor építőmesterét. Egy 

aszott, csont-sovány törpe az, aki szinte beleveszik a dunyhák halmaiba, beesett arccal, szemmel 

láthatóan egy lépésre a másvilág kapujától. ’Nincs sok időm fiam, tehát beszélj.’ Rekedtes kérését 

hallván elmondod mindazt, amit eddig megtudtál a kazamaták elfoglalásáról. Eketor gondterhelten 

néz fel rád. ’Akkor valóban rajtad áll vagy bukik minden! Ne időzz nálam sokat, a perceim meg 

vannak számlálva.’ Eketor segítségül a kazamaták csapdáiról oszt meg veled titkokat. Elmondja, a 

Bórim hegyet korábban bányaként használták, ezért Harrag-Ú-Thor sok járatát ennek kürtői és tárnái 

alkotják. Ezek egy részét felújították, de egy másik részét, ahol a régi sínek még mindig a padlón 

futnak érintetlenül hagyták. Az ilyen öreg alagutakat jobb nem háborgatni, mert a falaik rozogák. 

Valamint azt is a lelkedre köti, kerülj el minden olyan szobát, ami rengeteg kinccsel kecsegtet, mert 

azok egészen biztosan kelepcék. Beszél egy Farkasverem nevű helyről is, ami veszedelmesebbnél-

veszedelmesebb szerkezetek gyűjtőhelye, ám az egészet az teszi igazán halálossá, hogy a termet sűrű 

sötétség takarja. Ezen túl megemlít egy hatalmas kőből faragott hattyút, ami egy óriási barlang fölött 

található, fejét a szakadék fölé nyújtva. Innen úgy juthatsz tovább, ha kimerészkedsz a madár fejéig 

és megnyomod a csőrét. Végezetül megkér, vidd magaddal a gyógy-elixírjét, amit az ágya lábánál 

lévő ládában találsz. Sajnos neki ez már nem használ, mivel a koron nem segít az orvosság. (Írd fel a 

Kalandlapodra! Az elixírt bármikor felhörpintheted az Étkezés szabályai szerint. Elfogyasztása 5 

Életerő pontot gyógyít rajtad, - legfeljebb Életerőd kezdeti értékéig.) Látszik Eketoron mennyire 

kifárasztja a beszéd, így nem is terheled további kérdésekkel. Megköszönöd segítségét, és elindulsz 

vissza. (Vezesd fel Eketor nevét a barátaid lajstromába!) Odafönn benyitnál a másik ajtón? Lapozz a 

93-ra. Vagy továbbmész a folyosón az eredeti irányba? Lapozz a 223-ra. 

 

 



 
 

89 

’A választás maga volt a próba! Te bátran választottál, így átkelhetsz!’. Ezt követően szemeiben 

kihuny a zöldes ragyogás, majd a sziklakapu recsegve-ropogva behúzódik a falba, szabad átjárást 

biztosítva számodra. Lapozz a 492-re. 

 

90 

Előveszed az ellopott tárgyat a hátizsákodból, s a szellem felé nyújtod. Ő megkérdi, hol találtad, mire 

elmondod, hogy egy raktár titkos rekeszében, de nem tudod ki tette oda. A szellem megkér, nyisd fel 

koporsóját és helyezd bele a medált. Így teszel, s visszaengeded a kincset a csonttá vált harcos 

mellkasára. Amint az ezüstlánc utolsó szeme is a koporsóba hull, Dwarun szelleme fakulni kezd, 

mintha csak füstből lenne, amit szétfúj a szél. Távolodó hangon még köszönetet mond neked, amiért 

visszaszolgáltattad ellopott ékét, s nyugalommal ajándékoztad meg. Hálája jeléül elárulja egy titkát. 

Kriptája egy különleges kincset őriz, amit neked adományoz. Egy elrejtett fali fiókban-, amit a mécses 

tartók elforgatásával leszel képes kinyitni, kivételes tárgyra lelhetsz. A tárgy, a Jövőlátás Gyűrűje, 

amit még egykori ura, Elgor Bal-Bardachir készített és ruházott rá. A gyűrűt használva egyszeri 

alkalommal képes leszel kifürkészni a jövő titkait és annak tudatában meghozni döntésed. (Ez a játék 

nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy egyetlen egyszer kalandjaid során, mikor választhatsz két vagy 

több fejezet közül megnézheted, hogy az egyik fejezetre lapozva mi történne veled, s ha nem tetszik, 

amit ott látsz, akkor visszalapozhatsz ez eredeti fejezetre és egy másik lehetőség mellett dönthetsz.) 

Végső titkát rád bízva a szellem elenyészik a levegőben, te pedig úgy járva el, mint ismertette, 

felkutatod a Jövőlátás Gyűrűjét s ujjadra húzod. (Vezesd fel Kalandlapodra!) Érzed, milyen páratlan 

ritkaságra bukkantál s büszkén hagyod hátad mögött a néhai testőr nyughelyét. A folyosón folytatod 

utad tovább. Lapozz a 320-ra. 
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A járat tizenöt métert jobbra vezet, majd balra fordul. A kanyar után azonban visszafogod lépteidet, 

ugyanis két botorkáló alakot veszel észre kevéssel előtted. Bár háttal állnak, de testalkatuk alapján 

azonnal ráeszmélsz, törpékkel van dolgod! Hallaniuk kellett közeledésed, azonban mégsem fordulnak 

feléd, csak csoszogó léptekkel vonszolják magukat az éjsötét folyosón.  

  

Visszafordulsz, s balra indulsz el, ahonnan a csörrenéseket hallottad? Lapozz a 212-re. 

Utánuk sietsz és útbaigazítást kérsz? Lapozz a 160-ra. 

 

 

92 

Oldalra kapod fejed, így a lövedék ártalmatlanul húz el melletted. Ezt követően előtted a terem 

sötétjéből egy félelmetesen hosszú kard keskeny pengéje bontakozik ki. A csillogó acél hegye szíved 

felé mutat, gazdája pedig a Bíbor Úrnő egy másik csatlósa, a Homályvadász. A fekete leples 

bérgyilkos álcaruhájában tökéletesen rejtőzött eddig a sötétben, de most, hogy fúvócsövével 

elhibázott, fegyverével próbálja elvenni életed. Szerepel az ellenségeid közt a Homályvadász? 

 

Ha igen, - lapozz a 249-re. 

Amennyiben nem, - lapozz a 314-re. 

 



  
 

93 

Az ajtó egy vaksötét szobára nyílik, - ellentétben az általad nemrégiben meglátogatott helyiségekkel, 

itt egyetlen Holdkő sem világít. A hátizsákodba nyúlsz, hogy fáklyát keress, mikor is bentről motyogó 

hangokat hallasz, majd surranó neszt, minek eredményeként fehérlő csontok és törpe koponyák 

gurulnak az ajtónyílásba a szoba koromfekete belseje felől. Van odabenn valaki, aki észrevett téged! 

Hátrébb lépsz és becsapod az ajtót magad előtt, majd úgy döntesz, inkább nem időzöl itt tovább, 

hanem továbbsietsz a folyosón. Lapozz a 223-ra, és ellenségeid közé vezesd fel a Nammanth nevet! 

 

94 

Elkerülsz egy gerendát, oldalra perdülsz egy következő elől, de a harmadikat nem veszed észre s az 

a mellkasodnak csapódik, majd a falhoz présel. Az utolsó hang mit életedben hallasz bordacsontjaid 

reccsenése, az utolsó kép, amit látsz pedig szegény Ottogar, akinek fejét zúzza szét az egyik fadarab. 

Kalandod itt véget ért! 

 

95 

Felhúzod a gyűrűt és Hellatrixre koncentrálsz, de semmi sem történik. Úgy tűnik a gyűrű nem több, 

mint egy közönséges ékszer! A Bíbor Úrnő érdeklődve figyeli próbálkozásod, de hamar rád ún. Első 

legyintése a szakadék fölé repít a második pedig egyszerűen elenged. Üvöltve zuhansz a mélybe és 

halálra zúzod magad az éles sziklákon. Kalandod itt véget ért. 
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’Ó, ez csak szemét! Csupa olyasmi, amit széthagynak a hóttak, akik őrködnek. De ha mutatsz 

érdekest, én is megmutatom a kincsem!’ Nem tartod valószínűnek, hogy a manó kincse lázba hozhat, 

de tehetsz egy próbát vele.  

 

Mit kínálsz fel a manónak a kincséért cserébe?  

 

Kártyapaklit? Lapozz a 170-re. 

Ezüst tükröt? Lapozz a 6-ra. 

Nap veretes alkarvédőt? Lapoz a 259-re. 

 

97 

‘Ha elkerülted volna eddig, beszélj Pörölykovács Eketorral! Harrag-Ú-Thor-t ő építette, így mindent 

tud a csapdáiról, veszedelmeiről. Emlékeim szerint műve befejezése után idelenn maradt a mélyben. 

Ha nem halt meg azóta, és szóba is áll veled, akkor az ő tanácsainak nagy hasznát fogod venni.’ 

Lapozz a 225-re. 

 

98 

Felidézed, amit Eketor mondott a Farkasverem csapdáiról. Ez két pontot jelent majd neked, mikor az 

átkelésed sikerességét megállapítod. Most lapozz a 289-re, és nézd meg, mi segíthet még a 

hátizsákodból.  
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A teremben lévő dermedt csendet egészen addig semmi sem töri meg, míg meg nem érinted az egyik 

törpét. Azonban mikor hozzáérsz, torkából másvilági sóhaj tör elő, majd nehézkesen megmoccan, és 

vele együtt elevenedik meg a teljes élőholt hadosztály! Akit megbolygattál sújtásra emeli nehéz 

kalapácsát és feléd csap! Szerencsédre túl lassú, fegyvere otromba feje csak a levegőt szeli 

hátratáncoló alakod előtt, majd hangosan csattan a kőpadlón. Újra nekiveselkedik, s közben morogva 

a többi holt is fenyegető közelségbe vonszolja magát. Azonnal felismered, semmi esélyed e zombi-

sereg ellen ezért futnod kell, ha kedves az életed! Megperdülsz és az ajtó felé ugrasz, ám ekkor a 

holtak tömegében egy csontos kéz a lándzsája után nyúl majd feléd repíti azt! 

 

Tedd próbára Gyorsaságodat! 

 

Sikeres volt? Lapozz a 81-re. 

Vagy nem jártál sikerrel? Lapozz a 136-ra. 
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A pöröly drabális méretű, nem mindennapi erő szükségeltetik a megemeléséhez. Ahogy lehajolsz, 

észreveszed, a fejébe apró szöveget véstek: „Kopogtató”. Ezen kívül más említésre méltót nem 

fedezel fel rajta.  

 

Mit csinálsz? 

 

Megkísérled felemelni a pörölyt és azzal döngetni be az ajtón? Lapozz a 341-re. 

A kilinccsel próbálkozol? Lapozz a 375-re. 

 

101 

Egy percnyi gyaloglás után egy ismerős terembe értek. Hátrapillantasz és a barlangszáj fölött, 

ahonnan kiléptetek „A Törpék barátainak” szöveget olvasod. Visszaértetek az előző terembe! 

Megfordultok és újra elmentek az előző elágazáshoz, ám most már balra indultok. Lapozz az 55-re! 

 

102 

Miután visszaértél, az újonnan világítani kezdett Holdkövek felé indulsz. (Amennyiben volt köteled, 

azt összetekered és visszateszed hátizsákodba.) A kis kövek sziklafalba vájt kapaszkodókra hívják fel 

figyelmed, melyek létrafokok módjára követik egymást. Mindegyikbe egy-egy törpe nevet véstek, de 

nem tudod mi célból. Elkezdesz rajtuk mászni felfelé, s hamarosan egy szűk barlangnyíláshoz 

vezetnek, ami eddig a sötétben rejtőzött. Bebújsz rajta és egy keskeny szobában találod magad. 

Lapozz a 86-ra. 

 

103 

Ahogy átvágsz a barlangon, a denevérek felsivítanak, és a magasba emelkednek, de más szokatlan 

nem történik, így gond nélkül eléred a kijáratot. Egy újabb folyosóra jutsz, ami néhány méter múlva 

egy megvasalt faajtóhoz visz. Lenyomod kilincsét és benyitsz. Lapozz a 432-re. 

 

 

 



 
 

 
 

„…mikor hozzáérsz, torkából másvilági sóhaj tör elő, majd nehézkesen megmoccan, és vele együtt 

elevenedik meg a teljes élőholt hadosztály!” 
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A tárna árnyas részéhez rohansz, de ott nem bukkansz kivezető alagútra, csak néhány repedésre a 

falon, melyek még ahhoz is túl szűkek, hogy elrejtőzz bennük. Vizsgálódásodnak a rozsdás ajtó 

kicsapódása vet véget, amit a zsoldosok berohanása követ. Négyen vannak, egy robosztus barbár, 

mindkét kezében villogó élű csatabárdokkal, két magas láncinges, hosszúkardokkal, s egy görbe tőrös 

alacsony alak, akinek szemeiből csak úgy süt a rosszindulat. Szembefordulsz velük, de túlerejük 

nyilvánvaló, így ellenállás helyett inkább megadod magad kompániájuknak. Az egyik láncinges 

elveszi a fegyvered s a hátizsákod, majd mozdulatlanságra utasít. A többiek közben idegesen 

vitatkozni kezdenek az élőholtak felbukkanásának okáról, s azt mérlegelik, merre keressék a 

legbiztonságosabb utat, vissza Belisard szálláshelyére. Egy perccel később már annyira elmerülnek a 

latolgatásban, hogy az őrizetedre kevesebb figyelmet fordítanak, így talán elérkezett számodra a 

cselekvés ideje! Megpróbálsz kirontani a folyosóra, abban bízva, a zsoldosok a holtaktól való 

félelmükben nem követnek, - lapozz a 49-re. Megkísérled a felszerelésed kitépni a páncélos harcos 

kezéből, majd a csille fékét kioldva elszelelni innen, - lapozz a 308-ra. Ha jobban belegondolva 

mindkét ötletet túl kockázatosnak érzed, kivárhatod, hátha kínál a sors újabb lehetőséget, - lapozz a 

189-re. 
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’Rossz válasz’. Mondatát befejezvén csettint egyet, minek hatására elkezdesz átalakulni és töpörödni, 

egészen addig, míg patkány formájúra és méretűre nem zsugorodsz. Amint szörnyű átváltozásod 

megtörténik a varázsló elereszt, te pedig az ajtóhoz futsz négy aprólábadon, azt remélvén, Ottogar 

majd benyit ide, s kimenekülhetsz, mint azon szerencsétlenek, akiket egy perce te magad engedtél 

szabadon. Kalandod itt véget ért.       
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A belső szoba még büdösebb, mint a külső volt, s úgy látod hevenyészett kínzókamrává alakították 

át. Odabenn egy nagy vérfoltos asztal áll, különféle rút szerszámokkal tetején. A falakba horgas végű 

szegeket vertek, melyekhez egy törpét rögzítettek, aki úgy tűnik, az életéért küzd! Egy nyakába vetett 

hurok fojtogatja, s azt is látod miként. Kötelékei végét a szobában szétszórt tárgyakhoz erősítették 

(polc szélére tett ládához, asztal sarkán egyensúlyozó üvegkannához, egy székről lelógó 

lábnehezékhez, valamint a szemközti fal ajtajának súlyos kallantyújához). Az elmebeteg kínzómester 

a törpe küszködésében lelte örömét, amint azt figyelte miként próbálja foglya a kötelek mozgatásával 

a tárgyak egyensúlyát fenntartani, s ezzel elkerülni, hogy leessenek, és halálos mértékben 

megfeszítsék a nyakán átkötött hurkot. Azonnal ki kell szabadítanod, de tudod, ha átvágsz egy kötelet, 

egy másik szála lazává válik, ami kibillentheti a tárgyakat kényes egyensúlyukból! 

 

Hol vágod át?  

 

A láda előtt? Lapozz a 151-re. 

Az üveg kannánál? Lapozz a 335-re. 

A lábnehezéknél? Lapozz a 61-re. 

Vagy a kallantyúnál? Lapozz a 373-ra. 
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Néhány pillanattal később egy négy fős csoport fordul ki a kanyarból. Az élen, egy patkányképű, 

vézna alak halad, övébe dugott görbe tőrökkel, mögötte két láncinges marcona fickó, hosszú 

kardokkal oldalukon, alkarjukra erősített kis pajzsokkal, a sort pedig egy félmeztelen tagbaszakadt 

barbár zárja, loncsos barna hajjal, s két egykezes csatabárddal, melyeket a hátára szíjazott. Mikor 

megpillantanak, elkurjantják magukat, majd fegyvert rántva feléd rohannak. Szemmel látható 

túlerőben vannak, s néhány szívdobbanás alatt körbevehetnek! Ha bevárod őket, hogy megküzdj 

velük, - lapozz a 137-re. Amennyiben elszelelnél a bal oldali folyosón át, - lapozz az 53-ra. Ha az 

előtted lévő alagúton menekülnél, - lapozz a 245-re. 
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A járat egy szakadék fölött fekvő hídhoz vezet. A szakadék mélyén vörösen izzó lávafolyam 

hömpölyög, s leheli hőjét a magasba. A híd oldalán vaskos csavartkorlát fut, négy oszlopfőjénél pedig 

egy-egy törpe kőből faragott, életnagyságú szobra magasodik. Uralkodók, vagy főméltóságok 

lehetnek, mert több fején koronát látsz, míg egyikük turbánt visel. Ez utóbbi varázslóbotra 

támaszkodik, egy másik, roppant teljes vértben, lángnyelvekkel futtatott törpe pallosra. A harmadik, 

aki félmeztelen és szakállát hét fonatba rendezte két csatabárdot tart feje fölött izmos karjaiban, az 

utolsó, akinek pocakja akkora, mint egy liszteszsák pedig nyitott fedelű sörös kupát. Amint a hídra 

lépsz füledet szárnyak suhogásának hangja csapja meg a mélyből. Megérzésed rosszat súg, ezért futni 

kezdesz, de így sem vagy képes elérni a túloldalt. A szakadékból egy hajlott hátú, vézna teremtmény 

emelkedik fel köpeny nagyságú, lebernyeges denevérszárnyakkal, majd a hídról levezető út közepére 

ereszkedik. Fekete bőrét hátcsigolyáinál tőrszerű csonttaréj üti át, acsargó szörnypofájából 

füstpamacsok gomolyognak. E visszataszító bestia a Dargadlon, Brillia barlangjainak ritka lakója, aki 

húsoddal csitítaná szűnni nem akaró éhségét! 

 

Küzdj meg vele! 

 

A szörnyeteg a levegőbe emelkedik, ahonnan karomcsapásain túl tüzes leheletével is támad. A 

tűzlehelet miatt minden harci kör végén nyisd ki a könyvet véletlenszerűen, és vonj le magadtól 1 

Életerő pontot abban az esetben, ha olyan oldalon nyílt ki a könyv, ahol a Végzet Kockái 3 Koponyát 

mutatnak! 

 

Dargadlon  Küzdőérték: 2  Életerő: 8 

 

Ha legyőzted, lapozz a 444-re. 

 

109 

A Fekete Apát biztosan ismeri a kiutat, s a zsoldosok vezéreként pedig tétlenségre intheti őket, amíg 

el nem hagyod a Bórim hegy járatait. Kezed nyújtod az öregember felé, aki kedvesen elmosolyodik, 

amint megragadja azt. Elkezded húzni, de amint a másik kezével is sikerül megkapaszkodnia a híd 

peremében minden erejét összeszedve hatalmasat ránt rajtad. Felkiáltasz, amint átesel a gonosz 

vénember fölött és üvöltesz, üvöltesz, mígnem a szakadék aljának csapódva örök némaság tapasztja 

be szád. Bolond voltál, amiért hittél neki, halálodért csak magad okolhatod. Kalandod itt véget ért.  

 

 



  
 

 
 

„Fekete bőrét hátcsigolyáinál tőrszerű csonttaréj üti át, acsargó szörnypofájából füstpamacsok 

gomolyognak.” 

 

 



 
 

110 

Vállalkozásod siker koronázza! Diadalittasan üvöltesz fel, amint az üst végre lezuhan a magasból. 

Ám a szerencse elpártol tőled! A gépgyík váratlanul oldalra lép, így a terebélyes hamveder a földre 

pottyan, a legcsekélyebb kárt sem téve a Xenithon halálmasinában! Az üst belsejében lévő hamu a 

magasba lövell, és szürke porfüggönnyel terít be mindkettőtöket. Nincs időd beleborzadni kiknek a 

maradványai lehettek, mivel a sűrű felhőben az orrodig sem látsz, így a termet szegélyező fáklyák 

derengését követve félig vakon próbálsz kijutni belőle. Hamarosan sikerül is, ám mikor levegő után 

kapkodva visszatekintesz, szíved összeszorul. A Xenithon gépgyík küzdelemre készen cammog elő 

a porfelhőből… Lapozz a 255-re.  
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’No gyere, bíborszuka fattya, hadd mutassam meg, van még aki vigyázza Harrag-Ú-Thor termeit!’ – 

dörgi bosszúsan, majd neked ront. Ellenfeled nem zombi, hanem nagyon is élő, sőt, úgy tűnik egy 

oldalon álltok, ám az őr nincs tisztában ezzel, s neked időre van szükséged, míg meggyőzöd igazadról. 

 

Védd magad! 

 

Teremőr  Küzdőérték: 2  Életerő: 12 

 

Mivel nem akarod tovább dühíteni te nem támadod őt, ő viszont ennek ellenére vadul próbál tángálni 

fejszéjével. Ha túlélsz 2 harci fordulót, elegendő időt nyersz ellenfeled meggyőzéséhez. Ez esetben, 

- lapozz a 371-re. 
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Szerepel az Ellenségeid közt a „Holtak hada”?  

Ha igen, lapozz a 187-re.  

Amennyiben nem, lapozz a 244-re. 
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Meggyújtod a fáklyád s a lángjával próbálod megállítani az ellened özönlő Velőszipolyokat! (Húzz 

le 1 fáklyát a Kalandlapodról!) Bár a bogarak félnek a tűztől, de egy fáklyával képtelenség 

védekezned minden oldalról, a dögevők pedig megszámlálhatatlanul sokan vannak. Kétségbeesetten 

hadakozol, ám amint egyfelől elűzöd őket, a másik oldalról másznak rád és kezdik el húsod 

marcangolását. Fájdalmadban még a fáklyád is elejted, ami hamarosan eltűnik a bogárhad hömpölygő 

sokaságában. Egy keserves perc után végül békén hagynak és továbbvonulnak, de fűrészes csáprágóik 

iszonyatos módon felszabdalták tested. Nyisd ki a könyvet véletlenszerűen három alkalommal, s 

számold meg az oldalak tetején lévő Végzet Kockái hány Koponyát mutatnak. Összesen ennyi Életerő 

pontot vesztesz a küzdelem során! Ha még életben vagy, lapozz a 472-re.   
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Az előrelendülő gerenda szinte súrolja a fejed, ahogy elhúz fölötted, de szerencsére nem sebez meg. 

A két zsoldost viszont nem kíméli, hangos csattanással nekik vágódik, ők pedig felnyögve métereket 

repülnek hátra, majd némán elterülnek a terem padlóján. Elhajolva a visszamozduló farönk elől 

kirohansz a teremből. Lapozz a 184-re.   
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’Akkor kövesd sorsod útját és távozz, mert e sírboltban csak a végzet vár reád!’ – morogja a lény.  

Úgy teszel, ahogy kér és elhagyod a kriptát a folyosón folytatva utad tovább? Lapozz a 36-ra. 

Azt feleled, ’Első szóra csak a gyávák futnak el, de a lelkem bátor’, - s maradsz? Lapozz a 356-ra. 
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’Nem öllek meg. Abból nem származna semmi hasznom.’ – dörgi a lény. ’De választásra kötelezlek. 

Halld Cypherix ajánlatát!’. Lapozz a 202-re. 
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Kisvártatva egy elágazáshoz érsz, ahol jobbra fordulhatsz, vagy mehetsz tovább egyenesen. Az 

egyenesen haladó alagút hamarosan lejteni kezd, s a Holdkövek sápadt fényében látod, legalább száz 

méter hosszan folytatódik, mígnem egy hatalmas kétszárnyú ajtóban ér véget. Jobbra a járat egy kis 

kamra-ajtóhoz visz, amire mindenféle apróságot szegeztek. A madzagon lógó csontot, lukas kanalat, 

és tépett kártyalapot szemlélve az ajtó talán egy szeméttárolóra nyílhat. Ha egyenesen indulnál 

tovább, lapozz a 313-ra. Ha a jobb oldali ajtó mögé néznél be, - lapozz a 453-ra. 
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A fáklyát meggyújtva bevilágíthatod a közvetlen környezeted. Ezért egy fáklya elhasználása (ebben 

az esetben húzd ki a Kalandlapodról) egy pontot jelent majd neked, mikor a termen való átkelés 

sikerességét megállapítod. Hiába is használnál el több fáklyát, fénykörük nem lesz jelentősen 

szélesebb, így a próba során a fáklyák által szerezhető maximális pontszám az egy. Most lapozz vissza 

a 289-re és nézd meg rendelkezel-e bármi más használhatóval.  
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Az egyik villámnyaláb telibe talál, amitől egy métert repülsz hátra és elvágódsz a földön. Vesztesz 5 

Életerő pontot! (Ha még életben vagy olvass tovább!) A vakító fehér cikázás még egy kis ideig 

folytatódik a fejed fölött, de szerencsédre újabb villámcsapás már nem ér, így hálás vagy a sorsnak, 

amiért nem jutottál azon teremtmény sorsára, aki a másik urnát kinyitotta, és mindössze egy fekete 

hamukupac maradt belőle. A barlang fémtüskéi felerősítették a villám erejét, így téged is veszélybe 

sodortak, de úgy gondolod, ha az urnát nem itt nyitnád ki, hanem valahol máshol, akkor a benne rejlő 

nyers energia hasznodra válna, ezért egyet magadhoz veszel. (Vezesd fel Kalandlapodra, mint 

„Villámszelence”.) E tárgyat harcban bármikor felhasználhatod egy támadásod helyett, egyszeri 

alkalommal. Ilyen esetben egy általad választott Harci Körben nyisd ki a könyvet, hogy megállapítsd 

ellenfeled eltalált-e téged, s vond le az oldal tetején lévő Koponya szimbólumokat az aktuális Életerő 

pontjaidból. Azonban a Kard szimbólumokat ezúttal hagyd figyelmen kívül, és vonj le 5 Életerőt 

ellenfeledtől a villám sebzése miatt! Ezt követően az urna erejét veszti és többet már nem 

használhatod. Ha eddig még nem próbálkoztál vele, felmászhatsz a trónon ülő törpeszoborhoz, - 

lapozz a 220-ra. Vagy jobb lehetőség híján el is hagyhatod a termet. Lapozz a 256-ra.  
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Az ajtó mögött a járat tovább folytatódik, bal kéz felé azonban egy félköríves alkóvot pillantasz meg. 

A piciny helyiségben egy kőpad található, mellette falikút, amibe egy sárkányfej formájú 

kovácsoltvas csap szájából víz csordogál. Megkóstolnád a vizet? Ha igen, - lapozz a 236-ra. 

Amennyiben nem, úgy továbbgyalogolsz a folyosón. Lapozz a 214-re. 
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A manók helyet szorítanak egymás közt, majd aki az asztalhoz hívott megismertet a játékkal. ’Lukas-

kübli’ névre hallgat, s a szabályai túl kaotikusak ahhoz, hogy észben tartsd őket, de a végső győzelem 

megszerzéséhez egyaránt szükség van szerencsére és nagy hangra is, mivel csak az nyerhet meg egy 

Lukas kübli összecsapást, aki a végén ezt elég erélyesen állítja. A játékot természetesen tétre játsszák, 

így a pokorcok kérik, ajánlj fel valamit előtte! (Bármelyik tárgyadat felkínálhatod, ami a 

Kalandlapodon szerepel.) Ők pénzt tesznek fel ellened. Miután a tétek az asztalra kerültek, belevágtok 

a játékba! Nyisd ki a könyvet egy véletlenszerű oldalon! Ha az oldal tetején lévő Végzet Kockái közül 

az első kardot mutat, lapozz a 288-ra. Ha koponyát, - lapozz a 381-re.  
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A kis tű a nyakadba fúródik! Tégy Szívósság próbát! Ha sikeres, szervezeted elég erős ahhoz, hogy 

legyőzze a mérget, ellenben ha sikertelen, veszítesz 2 Életerő pontot, valamint következő Képesség 

próbádat (legyen az bármelyik képességedre vonatkozó) automatikusan Sikertelenségként könyveld 

el! Kihúzod a tűt a nyakadból és a földre dobod. Ezt követően előtted a terem sötétjéből egy 

félelmetesen hosszú kard keskeny pengéje bontakozik ki. A csillogó acél hegye szíved felé mutat, 

gazdája pedig nem más, mint a Bíbor Úrnő egy másik csatlósa, a Homályvadász. A fekete leples 

bérgyilkos álcaruhájában tökéletesen rejtőzött eddig a sötétben, de most, hogy fúvócsövével 

előkészítette a harcot, kardjával próbálja elvenni életed. Szerepel ellenségeid közt a Homályvadász? 

 

Ha igen, - lapozz a 249-re. 

Amennyiben nem, - lapozz a 314-re. 
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A járat tizenöt méter megtétele után egy hármas elágazáshoz vezet. Balra egy megvasalt faajtó, 

azonban kilincsét lenyomva rájössz, zárva van. Így mehetsz tovább előre a folyosón, - lapozz a 199-

re. Vagy jobbra, - lapozz a 336-ra. 

 

 

124 

A tűzlabdás baleset egyetlen előnyeként Ottogar végre lakatot tett a szájára, így csendben folytatjátok 

tovább utatok. A folyosó jobbra kanyarodik, majd kisvártatva egy T elágazásba torkollik. Ha balra 

indulnál, lapozz az 55-re. Ha jobbra mennél, lapozz a 101-re. 
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Kilépsz a teremből, de azon nyomban hátrahőkölsz, mivel a zsoldosok hátrahagytak egy őrszemet, 

aki meglepetten fordul veled szembe. Reflexből az arcába öklözöl, amitől a láncinges figura 

ernyedten esik össze. Gyorsan visszahúzod a szobába, és átkutatod az ájult férfit. Erszényében egy 

aranytallérra bukkansz, tarisznyájában pedig egy adag Ételre és Italra, valamint egy kis üvegcsére, 

amiben egy „Oroszlánvér” nevű harci ajzószert találsz. (Bármelyik harcod kezdetén felhasználhatod. 

Ekkor az adott harc erejéig Küzdőértéked 1-el növekszik, ám ebben az összecsapásban nem 

folytathatsz Védekező Harcot. Az üvegcse egy adagot tartalmaz az ajzószerből. Talált tárgyaidat 

vezesd fel a Kalandlapodra!) Ezt követően hátrahagyod a férfit és kiosonsz a szobából. Az alagút 

jobbra kanyarodik és elvezet néhány leágazás mellett, de te maradsz a fő járaton. Egy perccel később 

azonban kiáltozás hangjait hallod mögüled, valamint csizmák talpainak pergő dobogását. Valakik a 

nyomodra bukkantak! Felgyorsítod a lépteidet és futásnak eredsz! Zihálva rohansz végig a járaton, 

de üldözőid nem adják fel, sőt kiabálva kérnek segítséget a környező alagutakban strázsáló társaiktól, 

hogy csatlakozzanak hajszolásodhoz! Futsz, ahogyan csak lábad bírja, de a helyzet kezd egyre 

reménytelenebbé válni. Szerepel ellenséged közt az „Élőholt Horda”? Ha igen, - lapozz a 65-re. 

Amennyiben nem, - lapozz a 366-ra. 
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Bizakodva ujjadra húzod a gyűrűt, s a bogarak felé tartod, de az teljesen hatástalan a dögevőkkel 

szemben! Fekete áradatuk elborít, és leteper lábadról. Kétségbeesett sikoltásaid messzire 

hallatszanak, aztán hirtelen elcsendesedsz, s már csak az ezernyi apró csáprágó csattogása dúlja fel a 

folyosó nyugalmát. Ahogy a Velőszipolyok továbbhömpölyögnek ez a hang is megszűnik, de belőled 

addigra nem marad más, csak egy szárazra tisztított hófehér csontváz. Kalandod itt véget ért.   
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Az inas férfi párducmozgással szeli a métereket. Az arcát nem látod, mivel fejét fekete lepel borítja, 

de kivont kardjából arra következtetsz, ellenséges szándékkal közelít. Te is előveszed kardod és 

felkészülsz fogadására. Mikor a híd elejére ér, a fickó szó nélkül rád veti magát. Küzdj meg vele! 

 

Homályvadász  Küzdőérték: 2  Életerő: 9 

 

Második sikeres találatod után, - lapozz a 286-ra. 
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A termen való átjutás igen körülményes, mivel a plafonról aláhullott szikladarabok néhol derékig érő 

halmokat emeltek, de nagy nehezen boldogultok. A szemben lévő folyosón továbbhaladva hamarosan 

egy éles kanyarhoz értek, ami balra fordít, majd ismét balra és aztán hosszan vezet egyenesen előre. 

Ezt követően egy elágazásnál jobbra fordultok. Lapozz a 330-ra. 

 

 

 



  
 

 
 

„Az arcát nem látod, mivel fejét fekete lepel borítja, de kivont kardjából arra következtetsz, 

ellenséges szándékkal közelít.” 
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Tedd próbára Ügyességed! 

  

Sikerrel jártál? Lapozz a 163-ra. 

Elvétetted? Lapozz a 241-re. 
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A folyosó itt világosabbá válik és kiszélesedik, aztán a jobb oldali falban egy hatalmas 

márványlépcsősor tűnik fel, ami legalább kétszáz lépcsőfokot számlál. ‘A Királyok Kriptája.’ – mutat 

Ottogar a lépcsősor tetejére. ‘Dicső uralkodók végső nyughelye. Szent terület, ahová remélhetően a 

Bíbor Úrnő sötét mágiájának nem ért el hatása. Viszont oda nem nyerhetsz bebocsátást. E csarnokot, 

csak törpe látogathatja.’ 

 

Mit teszel? 

 

Továbbhaladnál a folyosón? Lapozz a 152-re. 

Inkább felmennél a Királyok Kriptájába vezető lépcsősoron? Lapozz a 70-re. 
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’Hát vannak a hóttak. Azok ott vannak mindenütt. Szétdobálják a gönceiket én meg szedhetem. A 

zsódosok, mint te. Meg mi, pokóccok. Meg hát még lehetnek itt mások is, mert két pajtásom is ettűnt, 

a napokban, Mukish és Yammog, aztán őket csak nem a sötéccség nyelte el. Mindig ott sündörögtek, 

a kanyar után a jobb oldali lépcső alatt.’ A pár mondat alapján, amit a manótól hallottál úgy véled 

nem érdemes több időt áldoznod rá, így elköszönsz tőle és továbbmész megkezdett utadon. Lapozz a 

482-re. 
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Egy bal kanyart követően húsz métert gyalogolsz a folyosón, majd egy vasajtóhoz érsz. Az ajtó a 

jobb oldali falból nyílik, s a „Gabald” nevet olvasod lapján. A folyosó ezt követően tovább halad, így 

ha nem szeretnél belépni a törpe nyughelyére, folytathatod utad a megkezdett irányban. Ha benyitnál 

Gabald kriptájába, - lapozz a 319-re. Ha továbbmész a folyosón, - lapozz a 243-ra. 
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Az ajtó egy teremre nyílik, de amint bepillantasz, menten összerezzensz, mivel egy halott ork hasal a 

helyiség padlóján. A tetem alatt alvadt vértócsa, hátába egy kétélű csatabárd állítva. A jelek szerint 

nem túl régóta lehet halott. Fáklyáddal körbepásztázol odabenn, s a lobogó fény a falakon díszelgő 

mellvérteket, körpajzsokat világít meg, valamint melléjük függesztett csatabárdokat és tüskés 

buzogányokat. A terem közepén, épp veled szemben négy vértes törpe kőszobra fog közre egy padlón 

heverő szarkofágot, aminek fedelére a benne nyugvó törpe hadúr mását faragták. A négy őrző közül 

három kezében egy-egy csatabárdot látsz, de az egyik marka üres, - végignézve az előtted elterülő 

ork hulláján, nem nehéz kitalálni hová tűnhetett fegyvere. Ha szétnéznél Torzonborz Ulrim 

nyughelyén, - lapozz a 374-re. Amennyiben nem háborgatnád e helyet, mint ahogy a szerencsétlenül 

járt ork tette, hanem inkább folytatnád megkezdett utad a folyosón, - lapozz a 123-ra. 
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A csarnok végén lévő kétszárnyú kapu óriási, legalább tíz méternyire magasodik föléd, ám néhány 

rovásjeltől eltekintve teljesen dísztelen. Elképzelni sem tudod, miért építettek ilyen elképesztő 

bejáratot maguknak az emberektől is alacsonyabb törpék. Kilincset nem látsz rajta, így az első 

pillanatban nem tudod, hogyan nyithatnád ki, de végül úgy döntesz, nekifeszülsz egyik felének, hátha 

az erődet használva sikerrel jársz. A robosztus kapu, amit egy faltörő kossal is nehéz lenne betörni, 

úgy nyílik befelé érintésed nyomán, akárha egy selyemfüggönyt tolnál magad előtt. A lélegzeted is 

elakad a csodálkozástól, - úgy tűnik a törpék súlyközömbösítő varázsrúnákat véstek az ajtó lapjára, 

ezért boldogulsz ennyire könnyen! A kapun belépve egy több-száz méteres terem képe tárul eléd, ami 

méreteiben alig marad el a Lelkek Kútjának helyt adó hihetetlen barlangcsarnoktól. Az óriási tér 

közepén egy sziget terpeszkedik, amit egy szakadék mélységes gyűrűje vesz körbe. A szakadék fölé 

egy keskeny, korlát nélküli kőhíd hajol, ami egyedüli átjáróként köti össze a szigetet a barlang külső 

peremével. Odabenn parázs munka zajlik. A szigeten, egy fatornyokkal övezett hatalmas 

fémszerkezet tornyosul, amit ezüstös ruhába öltözött szakáll nélküli, kopasz törpék százai lepnek el. 

A tornyok tetején méretes Holdkövek ragyognak, lidérces fénnyel világítva be a különös építményt. 

Jobban szemügyre véve a szerkezetet, az egy gigászi méretű hajóra hasonlít. A törpék építőmesterek 

és mérnökök lehetnek, akik szerszámaikkal a szokatlan járműszerűségen dolgoznak, mivel az 

szemlátomást félkész állapotban van. Az oldalán terebélyes szárnyakként fémlapok sorakoznak 

egymás fölött, a tetején pedig árbocokra emlékeztető rudak meredeznek, de sűrűbben, mintsem 

alkalmasak lennének vitorlák felvonására. Olyan szerkezet készülését sikerült megpillantanod, amit 

talán még soha nem építettek Brillián! Szemlélődésed közben felsejlenek benned Kószaszárny zagyva 

szavai: „…felébred a Lávasárkány, rengnek földek, hegyek! Leomlanak tornyok, falak, s minden 

város romba dől, csak egyetlen egy nem, - az, amelyik az égen repül!” Az itt épülő szerkezet lenne 

hát a Repülő Város? Lehetséges volna, hogy a szédült kis teremtmény valahogyan ennek a 

találmánynak az elkészültére célzott és ezt próbálta tudtodra adni? Ha a Bíbor Úrnő és csatlósai 

valahogyan képesek lennének előidézni egy világrengető kataklizmát, ami elpusztítaná Brillia 

városait, akkor valóban csak azok élhetnék túl az apokalipszist, akik a magasból figyelik azt, e Repülő 

Városon. Ez lenne hát az úrnő célja? Porig rombolni a világot és végignézni, amint az megsemmisül? 

De miért tenne ilyet olyasvalaki, aki nemrég még azon rend sorait gyarapította, aminek feladata a 

világ megoltalmazása? 

 

Továbbfolytatnád vizsgálódásod, a hídon át belopózva a szigetre? Lapozz a 355-re. 

Amennyiben úgy érzed eleget láttál és inkább elhagyod ezt a termet, - lapozz a 378-ra. 
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A szörny levágott feje élettelenül hullik eléd. Felpillantasz, s rémülten látod, amint a hálók sűrű 

szövedékéből egy újabb Arachnyton szemei merednek rád. Azon nyomban futásnak eredsz, és meg 

sem állsz, a következő teremig. Lapozz a 213-ra. 
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Mikor az ajtóhoz érsz hirtelen elviselhetetlen fájdalom hasít testedbe, ami a földre teper. A lándzsa a 

combodba fúródott! Kínban égve vonszolod ki magad a folyosóra, de igyekezeted mit sem ér... Az 

életre kelt harcosok hada hamarosan körbevesz és egy-egy csatabárd-, vagy kalapács csapással 

fizetnek nyugalmuk megzavarásáért. Kalandod itt véget ért.  
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A harcosok bekerítenek és megvetően méregetnek. Legelőször a görbe tőrös alak szúr feléd, de 

sikerrel hárítod a támadását, majd az egyik hosszúkardos csapását véded ki. A tőrös újra próbálkozik, 

ám ismét leszereled, s elugrasz a másik hosszúkardos sújtása elől. Viszont e közben nem tudod 

elkerülni a barbár erőteljes ütését, amivel tarkódat célozza, s amitől azonnal eszméletedet veszted. 

Ájultan rogysz össze ellenfeleid lába előtt… Lapozz a 476-ra. 
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A járat hamarosan jobbra fordul, majd egy ajtóban ér véget. Kinyitod és kilépsz rajta. Amint 

becsukódik mögötted rádöbbensz, titkos ajtó lehetett, ugyanis erről az oldalról egyáltalán nem látható 

lapja, mivel az sziklaszerűnek néz ki. Jobb kéz felől a Királyok Kriptájának kivezető lépcsősorát 

látod, ezért balra fordulsz. Lapozz a 63-ra. 
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’Eljött a szabadulás pillanata!’ – üvölti a démon diadalittasan. Szája széle sátáni mosolyra húzódik, 

karjait a magasba lendíti, ám tekintetét a tiédbe fúrja és meredten bámulni kezd. Lábaid 

megremegnek, s ösztönösen ellenkezni próbálnál, de képtelen vagy elszakítani pillantásod az övétől. 

Szénfekete szemei szinte hipnotizálnak. Lassan a külvilág körvonalai kezdenek elmosódni és már 

semmi másra nem tudsz figyelni csak a sötétségre, ami a szemeiből árad és nőttön-nő, tekergőzve 

kúszik feléd, majd körbevesz, addig-addig míg végül minden fény kihuny számodra és a túlvilági 

sötétség teljesen bekebelez. Ebben a pillanatban ájultan rogysz a padlóra. Lapozz a 358-ra. 
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A pénz nagyot csendül, amint a ládába pottyan. (Vond le Kalandlapodról.) Viszont úgy tűnik nem 

megfelelő érmét választottál, mert a két lovag karja egyszerre mozdul, és súlyos pörölyükkel 

lesújtanak. Szerencsére időben reagálsz és hátrébb szökkensz, elkerülve a pusztító erejű ütést. 

Azonban legnagyobb megdöbbenésedre a szobrok nem téged céloztak, hanem a híd járólapjainak 

közepét! Azok, az őket érő ütés hatására a híd teljes hosszában lenyílnak, mint egy csapóajtó, 

eltüntetvén lábad alól a talajt! 

 

Tégy egy Gyorsaság és egy Ügyesség próbát, hogy megtudd, képes vagy e elkapni a híd stabil 

korlátját mielőtt a folyóba zuhannál! 

 

Ha mindkettő sikeres volt, lapozz az 57-re. 

Amennyiben bármelyikkel is kudarcot vallottál, lapozz a 487-re. 
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Amint közelebb settenkedsz az irdatlan koponyához, meghallod, amit dörmögésnek véltél, az 

valójában dúdolás. Mintha valamilyen dallamot is felfedeznél benne. Az ajtó méretű száj előtt 

megállva bekiáltasz, s közlöd, szeretnél beszélni a benn lévővel. A dúdolás azonnal abbamarad, majd 

kisvártatva csoszogás hangjait hallod, és egy aszott, csupa-ránc törpe nő feje bukkan elő a sötétből. 

Tejfehér haja tarkójánál összefonva, arca szélét keretező szakállának lelógó tincsei végén egy-egy 

apró csengettyű billeg. Amint meglát, barátságosan elmosolyodik, majd megszólal. ’Jól 

elcsavarogtál, fiacskám, már elfogyott a leves, neked nem maradt! Éhes volt Naspolya néne,  



  
 

megette az egész kondérral!’ Próbálsz vele szót váltani, s elmondani miért vagy itt, de egy percen 

belül felfogod, bár jóindulatú az öregasszony, ám az eszét az ifjú korában felejtette, így csupa 

zagyvaságot hord össze neked. Indulni próbálnál, viszont még utánad kiált. ’Ha adsz nekem 

ajándékot, Naspolya néne meghálálja azt!’ Ha felkínálnál neki valamit hátizsákodból, lapozz a 233-

ra. Ha nem törődsz a vén habókossal, távozhatsz a túloldalon lévő járaton, - lapozz a 103-ra. 
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Az otromba állat lábai épp telibe találják a kocsit, szörnyű ereje pedig egyszerűen felbillenti azt! 

Kirepülsz a csilléből, s legalább tizenöt métert bukfencezel a sötét barlangban, mielőtt egy 

sziklafalnak csapódva meg nem állnál. Vesztesz 4 Életerő pontot! Ha még életben vagy nagy nehezen 

talpra küzdöd magad, s fegyvered előrántva várod a pók támadását. Az azonban a rémes csattanás 

hangjára inkább elmenekült és meghúzódott vacka egyik titkos szegletében. Ennek ellenére mégis 

szerencsétlennek érzed magad, mivel szétnézel, de a félhomályban sehol sem találod a hátizsákod! 

Átnézed fájdalmas esésed teljes hosszát, de vizsgálódásod nem koronázza siker. (Kalandlapodról 

húzd le a teljes felszerelés listád, amit a hátizsákodban tartottál.) A veszteségtől elkeseredve 

sántikálsz ki a roppantó-pók odújából. Lapozz a 283-ra.   
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Úgy véled, ha kardoddal próbálnád levágni csuklóját és nem sikerül elsőre, a sérülés miatt lehet, 

később már tudná azt a rácson kidugni, ezért elteszed fegyvered, s inkább a rizikósabb megoldást 

választod: puszta kézzel kísérled meg lehúzni gyűrűjét az ujjáról. Közelebb lépsz a rácshoz, mire a 

két élőholt torokhangon felhörren, és feléd kap! A vasrudak ezúttal is feltartóztatják őket, így csontos 

ujjaikkal csupán a levegőt markolják és nem képesek megsebezni. Várod a megfelelő alkalmat, majd 

mikor a gyűrűs újra kidugja kezét a rácson, hirtelen felé nyúlsz. Tedd próbára Gyorsaságod! Ha 

sikeres voltál, - lapozz a 77-re. Amennyiben kudarcot vallottál, - lapozz a 174-re. 
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Egy újabb párducugrás és a lávamedence közepén magasodsz, a második oszlop tetején. Ebben a 

pillanatban ismét meghallod a kattogó hangokat, melyeket követően az iménti állomásköved 

visszasüpped a lávába, ám előtted két másik emelkedik ki az olvadt kőzet vöröslő ingoványából. 

Mindkettő hasonló távolságra van tőled, így nem érted a helyiség építői miért állítanak választás elé, 

azonban úgy tűnik, hosszan nem tűnődhetsz erről, mivel jelenlegi menedéked elkezd lassan 

alámerülni. Azonnal döntened kell, merre ugorj, különben a fortyogó láva elevenen eléget! Ha a jobb 

oldali oszlopra vetődnél, - lapozz a 451-re. Amennyiben a bal oldalit választanád, - lapozz a 72-re.   
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Földet érésedkor a fatákolmány nagyot reccsen, de megtart, így lépteidet lelassítva továbbindulsz az 

alagútban. Az hamarosan visszakanyarodik, ám a kanyarban egy jobbra vezető járatot fedezel fel, ami 

inkább tűnik hasadéknak a falban, mint egy valaha is sűrűn használt alagútnak. Mit teszel? Ha 

figyelmed kívül hagyod és továbbmész a szakadék felé, - lapozz a 473-ra. Amennyiben letérsz az 

útról és a hasadékon keresztül mész tovább, - lapozz 394-re. 
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Alig mozdítasz egy centit a rácsokon, mikor váratlanul felharsan Floryn kiáltása. Túl távol van tőled, 

így nem érted mit akar tudtodra adni, azonban mikor visszaindulsz, hogy megkérdezd, a folyosó 

csendes nyugalmát vérfagyasztó morgások és szűkölések tépik szét. Azonnal eszedbe ötlik az élőholt 

sereg, aminek megzavartad nyugalmát. Ők áraszthatták el a hátrahagyott járatokat! Tovább kell 

menned, amilyen gyorsan csak lehet, de ahhoz előbb fel kell emelned az utat elzáró vasrácsot. Tégy 

Erő próbát a Nehéz próbák szabálya szerint! (Sikert legalább 2 Kard szimbólum által könyvelhetsz 

el.) 

 

Ha próbálkozásod siker koronázta, lapozz a 306-ra. 

Amennyiben nem jártál sikerrel, lapozz a 172-re. 
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Kardélre hányod ellenfeleidet, de látod, amint újak közelednek feléd dühös arccal. Száznál is több 

építőmester serénykedik a kolosszális méretekkel rendelkező repülő város építésén és tudod, minddel 

képtelen lennél elbánni, ezért inkább a menekülés mellett döntesz. Az egyik gerendán lecsúszol a 

földre, és futásnak eredsz, átrohanva a szakadék felett ívelő hídon, ahonnan Belisardot letaszítottad, 

majd eliszkolsz a barlangból. Visszajutsz a nagy csarnokba, amit törpe hatalmasságok szobrai 

kereteznek, és azon töprengsz, merre folytasd utad. Megkísérelsz kitörni a Lelkek Kútja mellett a 

Bórim hegyből, vagy inkább elrejtőzöl Harrag-Ú-Thor járataiban, kivárva mihez kezd a megszálló 

zsoldos had ezek után? Akármelyiket is választod, mindkét lehetőség kockázatos és szükség lesz erőd 

mellett a leleményességedre is hozzá. Kalandjaid még egészen biztosan nem érnek véget, de ezek 

története már nem itt kerül elmesélésre. 
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’Te bolond!’ – morogja az ork az agyarai közt.  ’Floryn nyavalyás testőre vagy, különben tudnád, 

hogy a zsoldosoknak nincsenek barátaik!’ Ezzel előrántja irdatlan csatabárdját és neked ront! 

 

Küzdj meg vele! 

 

Ork zsoldos  Küzdőérték: 2  Életerő: 8 

 

Ha legyőzöd, lapozz a 242-re. 
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Az ajtón kilépvén egy titáni barlangcsarnokba lyukadsz, ami hihetetlen méreteivel ámulatba ejt. Úgy 

véled gyomrában egy város is elférne, hosszát képtelenség felmérned, ám magasságát legalább száz 

méterre becsülöd, az oldalaiból kikandikáló Holdkövek gyér vezérlőfényében. Homályba vesző falain 

gyökeresen szétnyíló érc erek csillognak, hol rézszín ragyogással, hol ezüstös derengéssel, mintha a 

természet egy mélységbe rejtett kincseskamrájában járnál. A Farkasveremből kilépve egy kis 

sziklateraszra érkeztél, ami a csarnok alsó harmadára esik. Innen keskeny, kőkorlátos lépcső indul 

felfelé és lefelé is. Eltűnődsz, melyik utat válaszd. Ha a magasba vezetőn indulnál, - lapozz a 282-re. 

Amennyiben inkább lefelé ereszkednél, - lapozz a 175-re.  
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A hosszú folyosó végül egy kör alakú terembe vezet, ahonnan két járat is visz tovább jobbra és balra. 

A terem plafonjába egy jókora kristályt ágyaztak, ami sárgán derengve világítja meg a helyiséget. 

Ottogar rámutat. ’Holdkő. Ha sötét van, ez világít. A kazamaták középső részére értünk, ahol már 

sűrűn találni ilyet. Innentől kezdve nincs szükség a fáklyára.’ Eloltod fáklyád és eldobod, mivel úgyis 

szinte teljesen leégett. Ezután felméritek a két járatot. A bal oldali fölé „A Törpék ellenségeinek” 

feliratot vésték, a jobb oldali fölé viszont „A Törpék barátainak” szöveget. Ottogar némi habozás után 

a bal oldalit választja. Lapozz a 465-re. 
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A láda a földre hull, a kallantyú és az üvegkanna alázuhan, a fogoly torkán lévő hurok pedig 

meghúzódik. A törpe hörögni kezd, de nincs időd foglalkozni vele, mivel a szemközti fal ajtaján át 

egy torzonborz, félszemű törpe ront ki ordítva és támad gondolkodás nélkül rád. Ellenfeled őrült, s 

nem kérdéses a kínzómester játékai vették el eszét, holott korábban Harrag-Ú-Thor igaz őre lehetett.  

 

Küzdj meg vele! 

 

Őrült törpe  Küzdőérték: 1  Életerő: 6 

 

Ha legyőzted, lapozz a 495-re. 
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A folyosó egyenesen folytatódik, majd jobbra fordul. Egy nagyon hosszú járatban haladtok, s azt 

veszed észre, társad kezd lemaradozni. Visszafordulsz, megnézi miért, s látod, komoly 

gondolkodásban van, bajusza végét elmélyülten csavargatja. Megkérded, min töpreng, mire ő ezt 

feleli: ’Egyre kintebb jutunk a Bórim hegyből, de számtalan járatot hagyunk a hátunk mögött, amin 

élőholtak kószálnak, s a Bíbor Úrnő zsoldosai ellenőriznek. Ez nem helyes. A te küldetésed a kiút 

megtalálása s a varázslók értesítése áruló társuk mesterkedéséről, de az enyém Harrag-Ú-Thor 

védelme, s alagútjainak megtisztítása. Úgy érzem, nem mehetek veled tovább, vissza kell fordulnom.’ 

Próbálod győzködni a törpét az út folytatásáról, de eltökélte magát, így belátod hasztalan erőltetned. 

Elköszöntök hát egymástól és továbbindultok a magatok útján. A folyosó végén még visszaintesz 

Ottogarnak, aki öklét megemeli és buzdító harci kiáltással búcsúztat téged. Lapozz a 138-ra.  

 

 

153 

Viharüstök Yorgo, a törpe történelem egyik legzordabb alakja volt. Mendemondák szólnak 

kegyetlenségéről, mivel mindent elkövetett, hogy a viharok erejét az égről lecsalja, és szolgálatába 

állítsa. Megszállottságában még az élőáldozattól sem riadt vissza, kínlódó törpék haláltusájától 

remélte elérni célja beteljesülését. E rettegett alak kriptájából lopni a dőreségek dőresége, amiért a 

büntetés csupán halál lehet! Amint megérinted a púpos törpe drágakőszemét, abból egy pusztító erejű 

villám hasít elő és csattan egyenesen beléd. Ájultan zuhansz le a trónus elé, ahol menthetetlenül 

nyakad szeged. Kalandod itt véget ért! 

 



 
 

154 

A Bíbor Úrnő mágiája úgy látszik nem csupán a törpék holttesteit támasztotta fel, hanem más túlvilági 

teremtményeket is Harrag-Ú-Thorba csalt. A kripta túlsó felén a föld fölött egy lábbal, egy áttetsző 

fekete kámzsás árnyalak lebeg. Púpos háta akár egy vénemberé, karmos ujjai fenyegetően nyúlnak ki 

leple alól. Az egyik kezét felemeli, mire a melletted földre hullt csatabárd mozogni kezd, és a 

jelenéshez röppen. Az úgy ragadja meg, mint egy hús-vér lény, majd feléd száll, hogy a bárd élét 

beléd mártsa!  

 

Küzdj meg vele! 

 

Kriptafantom  Küzdőérték: 2  Életerő: 6 

 

Ha győztél, a rémség semmivé lesz, te pedig folytathatod a helyiség felderítését. Lapozz a 374-re. 

 

 

155 

A járat itt teljesen barlangszerű, a törpe építőmesterek nem igazán törődtek a kidolgozásával. 

Helyenként falból kiálló éles kőperemeket kerülgetsz, máskor padlón felejtett kavicshalmokat, vagy 

a nyakad kell behúznod, hogy be ne verd a fejed egy mennyezetről lenyúló szikladudorba. Már épp a 

visszaforduláson gondolkodsz, mivel az alagút, mintha sehová sem vezetne, mikor egy lépésed után, 

a járat porában rúnák zöld vésetei villannak fel! Egy varázscsapdát hoztál működésbe! A következő 

pillanatban baljós morajlás harsan, majd recsegve-ropogva egy embermagas kőgólem válik el a 

sziklafaltól! Bár elhaladtál mellette, de észre sem vetted, érdes teste annyira belesimult környezetébe! 

Ez egy mágikus teremtmény, az átjáró védelméért felelős Kő-őr, aki ellenséget lát benned, mivel 

ereidben nem törpe vér csörgedez. 

 

Küzdj meg vele! 

 

Mivel ellenfeled testét tömör kő alkotja, kardoddal nehezen boldogulsz ellene. Ezért sikeres 

támadásaid csak 1 Életerő pontot tudnak rajta sebezni, függetlenül a Végzet Kockái által mutatott 

értéktől. 

 

Kő-őr  Küzdőérték: 1  Életerő: 8 

 

Ha legyőzted, lapozz a 254-re.  

 

156 

Könyökig nyúlsz a lukban, majd megragadod a fogantyút és eltekered azt. Ebben a pillanatban, a 

nyílás elejének fémpereme összeszűkül és rászorul az alkarodra, a falhoz béklyózva téged. Próbálod 

kiszabadítani belőle magad, de hiába is erőlködsz, nem vagy képes rá. Percekkel később újabb 

kétségbeesett szabadulási kísérletet teszel, erőfeszítéseid azonban most sem vezetnek sikerre. 

Tehetetlen dühödben végül segítségért kiáltasz, ám senki sem érkezik, aki megmentene. A 

lávaszőnyeg ontotta hőségtől hamarosan elájulsz, és soha többé nem térsz már magadhoz. Kalandod 

itt véget ért. 



 
 

157 

A király kriptája egy óriási barlang, ami egy régvolt csata pillanatképét örökíti meg, küzdő pozícióba 

állított agyagszobrok segítségével. Körös-körül törpék és orkok másai vicsorognak egymásra, elfek 

és emberek harcolnak vállvetve, sőt még hatalmas gránitóriások figuráit is látod, amint épp 

buzogányos dombi trollokat püfölnek. A barlang túlsó felében egy kicsi sírkamrában díszes koporsó 

fekszik, nyolc hatalmas mécsessel körülvéve, melyek kísérteties zöld fénnyel világítják meg a 

helyiséget. Ahogy felméred minden csendes és nyugodt, csak egy-két sovány patkányra figyelsz fel, 

amelyek jöttödre kirohannak a barlangból a nyitott ajtón át. Szétnéznél a teremben? Lapozz a 398-ra. 

Vagy távozol innen s egy másik ajtót választasz? Lapozz a 200-ra. 

 

158 

Az oszlopot a térdeid közé véve, majd átkarolva óvatosan leereszkedsz a szakadékba. Néhány 

tenyeredbe fúródott szálka okozta seben túl, semmilyen bántódásod nem esik. A szakadék alján egy 

sziklafalból nyíló járaton át távozol, ami hamarosan egy rozsdás kilincses kis ajtóhoz vezet, amin 

benyitsz. Lapozz a 191-re. 

 

159 

Válladra kapod a súlyos fegyvert, meglendíted és az ajtónak csapod fejét. Elsőre a pöröly éktelen 

dörején túl semmi sem történik, ezért újra lesújtasz. Második csapásod már annál sikeresebb, az ajtó 

résnyire kinyílik. Visszaállítod a rendhagyó kopogtatót a helyére és belépsz az ajtón. Lapozz a 463-

ra. 

 

160 

Megszaporázod lépteidet, majd mikor beéred a két törpét, az egyik vállát megkocogtatod. Az megáll, 

visszafordul, de amint arcába nézel, megfagy a vér az ereidben! Egy foszlott, ősz szakállal keretezett 

koponya mered rád, tátongó, fekete szemgödrökkel! A másik is visszanéz ijesztő csontvázarccal! A 

két élőholt felhördül, majd mohón torkod felé kap! Hátrébb ugrasz, és kivont karddal bevárod őket. 

Küzdj meg velük! 

  

Élőholt törpék  Küzdőérték: 1  Életerő: 8 

  

Ha legyőzöd őket, lapozz a  20-ra. 

 

161 

A helyzet kétségbeejtő! Amint egy élőholtat elkerülsz egy másik áll az utadba és rothadó kezével 

feléd kap! Ügyeskedsz egy darabig és próbálod keresni a soraik közt megnyíló réseket, de végül 

teljesen bekerítenek, botorkáló hordájuk áttörhetetlen gyűrűvé áll össze körülötted. Megrettenve 

nézed a tekintetüket, de a szürke, üveges szemekben nem látsz irgalmat, csak a közelgő halál 

borzalmát. Hátizsákodból kell előhalásznod valamit, hogy ebből a csávából kikeveredj! Mit vennél 

elő? (Természetesen, csak ha rendelkezel vele.) 

 

Vörös drágaköves gyűrűt? Lapozz a 21-re. 

A tűzlabda tekercsét? Lapozz a 204-re. 

Mennydörgés Szerkentyűt? Lapozz a 429-re. 

 

Amennyiben egyik sincs nálad, - lapozz a 411-re.  



 
 

162 

’Magnacorn a Lávasárkány, Brillia mélyén aludt! De a Bíbor Úrnő leásott hozzá a Lelkek Kútján át! 

Minél közelebb jutottak élőholt vájárai, annál haragosabban forgolódott, s rengette meg a világot, 

míg végül felébredt! Csak egy dolgot tehettél Brillia megmentése érdekében, legyőzted Hellatrixot, 

mielőtt terve megvalósult volna!’ Társalgásotokat egy félszemű, vörös ruhás fickó zavarja meg, aki 

a mögötted lévő alagútban tűnik fel. Az alak a Bíbor Úrnő bérence! Övéről két harci sarlót akaszt le 

és neked ront! Kószaszárny ekkor felsivít: ’Jajj, végem, végem, nem menthetsz meg semmiképp!’ 

Csatátok valóban veszélyt jelenthet a törékeny teremtményre, így rárivallsz, hogy rejtőzzön el, 

nehogy baja essen! Mit mondasz neki?  

 

Bújjon el az egyik kivezető alagútban? Lapozz a 310-re.  

Maradjon a teremben, csak repüljön tisztes távolba a küzdelemtől? Lapozz a 349-re. 

 

 

163 

Errog találmánya épp a Bíbor Úrnő előtt csapódik a földbe. Az ezt követő égzengető robbanás az 

egész barlangot megrázza, repedések százait hasítja a falakon és sziklaesőt zúdít a szigetre. A téged 

rabul ejtő mágia hatása is megszűnik, s üvöltve zuhansz az alattad épülő hajó félkész vázára. Nyisd 

ki a könyvet véletlenszerűen egymás után négyszer, és számold össze, hogy a lapok tetején a Végzet 

kockái összesen hány Koponya szimbólumot mutatnak. (Ez esetben a kombinált szimbólum 

Koponyának számít.) Az összeget, vond le Életerődből!  

  

Ha még élsz, lapozz a 230-ra. 

 

164 

Az ital egészségesen habzik és nagyon kellemes illatot áraszt. Belekortyolsz, s annyira ízlik, hogy az 

egészet ledöntöd torkodon! Elismerően nézel a kupára, majd Timerikre is, s bár nem hallja, hangot 

adsz elégedettségednek: ’Ez ám a gyógyszer!’ Nyersz 2 Életerő pontot! Most lapozz vissza a 318-ra. 

 

165 

A férfi a földre zuhan és eldől, mint egy zsák krumpli. Mellélépsz, de felsegíteni már nincs időd, mert 

kicsapódik a szemközti fal eddig zárt faajtaja és egy ormótlan, kövér férfi lép ki rajta. A kínzómester 

sebhelyes, izzadt felsőtestét semmi sem fedi, fején azonban egy egész arcot eltakaró gladiátorsisakot 

visel. Meglepődik jelenléteden, de amint átlátja a helyzetet, korbácsával neked támad! Védd magad! 

 

Kínzómester  Küzdőérték: 2  Életerő: 9 

 

Ha legyőzted, lapozz a 491-re. 

 

166 

Az ajtó mögött egy elágazást látsz, ami egyenesen és jobbra visz tovább. Hirtelen ötlettől vezérelve 

egyenesen indulsz el. A járatot hamarosan egy faajtó zárja el, amin benyitsz. Lapozz a 432-re. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

„A kínzómester sebhelyes, izzadt felsőtestét semmi sem fedi, fején azonban egy egész arcot eltakaró 

gladiátorsisakot visel.” 
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Előveszed a kötelet hátizsákodból. Egyik végét átkötöd a kőkorláton, a másikat pedig a saját 

derekadon, ezzel garantálván, hogy akkor se zuhanj a mélybe, ha elveszítenéd az egyensúlyod, majd 

nekivágsz a hajmeresztő útnak. Talán a biztonságérzetből ered, de egyszer sem csúszol meg, így 

hamarosan egy lépésnyi távolságra kerülsz a madár fejétől. Ekkor azonban köteled megakad! 

Visszapillantasz és látod, teljes hosszában kifeszítetted. Mivel célod csupán egy lépésre van tőled, 

leguggolsz és kioldod a kötelet, majd a hattyú fejéig kapaszkodsz. Lapozz 422-re. 

 

168 

A harci elefánt melléd léptet, majd rejtélyes utasa hozzád szól nyakából. ‘Nem szellemet látsz, de 

azért ne nyugodj meg, találkozásunk nem feltétlenül jelent jót neked, idegen! Én vagyok az Élő 

Testamentum, Elgor Bal-Bardachir esszenciahordozója, aki a varázslófejedelem halála után is őrzi 

lelke szilánkjait és birtokolja varázshatalma egy részét! Te viszont nem vagy törpe, így jelenléteddel 

meggyalázod a kripta szentségét! Pusztán emiatt végezhetnék veled, de mivel unalmam hatalmasabb, 

mint szigorom, ezért inkább próbára teszlek. Ha sikerrel kiállod, elengedlek, sőt jutalomban is 

részesülsz. Ellenben, ha nem… akkor megismered miért rettegték ellenfelei az Elgor Bal-Bardachir 

nevet!’ 

 

Belemész a játékába? Lapozz a 32-re. 

Inkább megtámadod? Lapozz a 489-re. 

 

169 

Ellenfeled élettelen teste némán zuhan a mélybe, ám nincs időd megpihenni, hiszen a következő 

harcos, egy izmos, könnyűvértes lándzsás máris a helyébe lép! Bár eddigi legnehezebb 

összecsapásodon már túl vagy, hiszen Belisardot legyőzted, lehet mégis a halál kapujában állsz, mivel 

erőd rohamosan apad, a zsoldosok pedig még mindig hárman vannak. Mentőötleten töröd a fejed, 

talán elfuthatnál, vagy az épülő szerkezet gerendái közt folytathatnád a küzdelmet, de ellenfeled nem 

ajándékoz meg a nyugodt gondolkodás lehetőségével, hanem fegyverével feléd döfve próbál kitörni 

a hídról. Küzdj meg vele! 

  

Lándzsamester  Küzdőérték: 1  Életerő: 9 

 

Ha túléltél két harci fordulót, lapozz a 224-re. 

 

170 

’Ide vele, Pimpoknak!’ – rikkant a manó mohón. ’Az enyimet elvette a többi ember… Ezt adom 

cserébe!’ Egy hosszú rozsdás kulcsot húz elő zsebéből, aminek a feje egy 8-ast mintáz. Nem tudod 

mit nyithat, de úgy véled több szükséged lehet rá kalandjaid során, mint egy kártyapaklira, ezért 

belemész az üzletbe. A manó ujjongva vágja zsebre a kártyapaklit és hosszasan hálálkodik neked. 

(Vezesd fel barátaid közé Pimpok nevét, és a kulcsot, mint felszerelési tárgyat, a kártyapaklit pedig 

húzd le listádról.) Búcsút intesz a különös teremtménynek és folytatod tovább utad. Lapozz a 482-re. 

 

171 

Végigszagolgatva a tizenkét szelencét és áttanulmányozva a hozzájuk társított pipákat, három kelti 

fel érdeklődésed. Egy mohaillatú dohány, melyhez hosszú zöld szárú sárkányfejes pipa tartozik; egy 

kesernyés szagot árasztó pipafű, tömzsi, barna szárú-, és vadkan pofát formázó pipafejjel; valamint 

egy édeskés aromájú füstölnivaló, amihez egy levélmintás oldalú pipát helyeztek. 



 
 

Melyikből füstölnél el szívesen egy kis dohányt?  

 

A sárkányfejesből? Lapozz a 277-re. 

A vadkan pofájúból? Lapozz a 11-re. 

A levélmintásból? Lapozz az 58-ra. 

  

 

172 

Teljes erődből nekifeszülsz a rácsnak, ám az meg sem moccan, mintha beragadt volna! Szíved 

hevesebben kezd verni, amint a támolygó élőholtak hörgései egyre közelebbről hallatszódnak. 

Tovább küzdesz, de minden erőfeszítésed hiábavaló, a rács nem mozdul, a holtak pedig lassan mögéd 

kerülnek. Végső elkeseredésedben megpróbálod magad átpréselni a fém rudak közt, de a rés túl 

keskeny számodra. Az élőholtak áradata hamarosan beér, s te iszonyatos sikolyokat hallatva tűnsz el 

falánk sokaságukban. Kalandod itt véget ért.  

 

173 

Eltéped a tekercset (Húzd ki kalandlapodról!), s egy hatalmas tűzlabda manifesztálódik előtted. Kilő 

a bogarak irányába és szétrobban köztük. Ugyan a varázslat tengernyit megsüt belőlük, de nem 

mindet, így még mindig vészesen sok támad rád. Hősiesen hadakozol, de a számtalan mohó szájjal 

szinte képtelenség viaskodni. Alaposan összeharapdálnak, mire nagy sokára lerázod őket magadról. 

Vesztesz 3 Életerő pontot! Ha még életben vagy fájdalmas arccal nézed a bogarakat, amint eltűnnek 

a folyosó sötétjében, és a falak kis repedéseiben. Lapozz a 472-re. 

 

 

174 

Megragadod a gyűrűt, de az vesztedre beleakad a zombi csontos ujjának egyik bütykébe. Amíg ezzel 

bajlódsz, társa megmar! Vesztesz 2 Életerő pontot. Hátraugrasz, és úgy határozol, nem vesződsz 

többet a két élőholttal, hanem lemondván a gyűrűről inkább továbbmész. (Vezesd fel ellenségeid közé 

Gollo-t és Edurin-t!) Lapozz a 449-re. 

 

 

175 

Lefelé indulsz, de rövidesen megtorpansz, ugyanis a lépcsősor alján két fegyveres alakot pillantasz 

meg, akik felfelé igyekeznek. Még messze járnak tőled, ezért nem fedeztek fel, s úgy vélekedsz addig 

vagy biztonságban, amíg ez így is marad. Sarkon fordulsz tehát és sietősen elindulsz a lépcsősor teteje 

felé, ahol remélhetően lerázhatod őket. Lapozz a 282-re. 

 

 

176 

Hátrálsz néhány métert, majd nekiveselkedsz és a leszakadt híd széléről elrugaszkodsz! 

 

Tedd próbára Ügyességed! 

 

Sikerrel jártál? Lapozz a 145-re. 

Nem sikerült a próbád? Lapozz a 353-ra. 

 



 
 

177 

A ládában egy varázstekercsre bukkansz, ami a „Gránitbőr” bűvigéit hordozza magán. Ha eltéped, a 

tekercsbe foglalt mágia kifejti hatását és rövid ideig rendkívül ellenállóvá tesz fizikális behatásokkal 

szemben. Ez a játék nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy amelyik harc elején felhasználod a 

tekercset, abban a harcban harci körönként legfeljebb 1-et sérülhetsz, függetlenül a Végzet Kockái 

által mutatott eredménytől. Mivel a képesség igénybe vételéhez a tekercset el kell tépni, így hatását 

a játékban csak egyszer használhatod. Elteszed jutalmad, majd az ajtóig hátrálsz, ami az Élő 

Testamentum intésére magától kinyílik. Néhány lépéssel később ismét az előtérben állsz, ahol egy 

újabb ajtóval próbálkozhatsz. Lapozz a 200-ra. 

 

178 

A varázsló elmosolyodik. ’Tudtam, hogy a Szellőpillék egy igazi hőssel térnek vissza. Hálás vagyok, 

amiért nem futamodsz meg és szembenézel sorsoddal. Kis barátaim vissza tudnak vinni oda, 

nagyjából oda, ahonnan eljöttél, de aztán saját erődből kell boldogulnod és megkeresned a Bíbor Úrnő 

szállását. Mivel a Lelkek Kútja központi szerepet játszik sötét terve kivitelezésében, gyanítom, 

arrafelé kell keresned. De tanácsokon túl mással is segítelek, hisz Harrag-Ú-Thor próbái igencsak 

megviselhettek.’ Ezzel szemét lehunyja, tenyerét pedig homlokod felé tartja. Kezét fehéres derengés 

veszi körbe, ami egyre tágulni kezd, és hamarosan beborít téged is. A hófehér fény bűverejű sugarai 

minden sebed összeforrasztják, a régiek hegeit pedig eltűntetik. Varázslata hamarosan véget ér, de 

addigra teljesen felgyógyulsz. Állítsd vissza Életerő pontjaid számát a kezdeti értékre! Megköszönöd 

támogatását, azonban ő fejével nemet int és jelzi, ő tartozik köszönettel neked rendkívüli bátorságod 

és tetterőd miatt. (Vezesd fel a Kék Garabonciás nevét a Barátaid közé!) Mikor készen állsz az 

indulásra a szellőpillék felé nézel, akik mágikus jeleket rónak a levegőbe, s megnyitják a villódzó 

varázsalagutat, ami visszavezet a Bórim hegybe. A szellőpillék berepülnek az alagútba. Te búcsút 

intesz a Kék Garabonciásnak és néhány pillanattal később követed őket… Lapozz a 75-re. 

 

179 

A kilincs lenyomásakor kattanást hallasz a hátad mögül. Gyorsan visszafordulsz, de nem veszel észre 

semmi változást. Gyanakodva nyitsz be a szobába, ami kicsi, kör alakú és teljesen üres. Csalódottan 

lépsz vissza a folyosóra, s jobb híján a Sárkányfejes ajtón át távozol, - lapozz a 120-ra. 

 

180 

A megtépázott járat hamarosan egy csigalépcsőhöz visz, amin úgy döntesz, lemész. A lépcsősor 

legalább tízet tekeredik, mire leérsz az aljára. Egy kis előszobába jutottál, amiből egy megvasalt faajtó 

vezet ki, törpe vésetekkel szemöldökfáján. „Az Építő lakhelye. Kétszer gondold át, jó okkal érkeztél-

e, mielőtt megzavarnád.” Az ajtó előtt egy ember magas, fejére állított fapöröly nyugszik.   

 

Mit teszel? 

 

Benyitsz az ajtón? Lapozz a 375-re. 

Megvizsgálod a pörölyt? Lapoz a 100-ra. 

Visszamész a lépcsőn és benyitsz a másik ajtón? Lapozz a 93-ra.  

Vagy a lépcsőn felgyalogolva továbbmész a folyosón? Lapozz a 223-ra. 



 
 

181 

A tükröd felfogja a bejáratot megvilágító fénysugarat és messzire vetíti azt, így általa a terem jelentős 

részét felderítheted. Ezért tükröd itt hagyása (ebben az esetben húzd ki a Kalandlapodról) három 

pontot jelent majd neked, mikor a termen való átkelés sikerességét megállapítod. Most lapozz vissza 

a 289-re és nézd meg rendelkezel-e bármi más használhatóval.  

 

 

182 

Kardod csapásra emelve rontasz a Bíbor Úrnő felé, aki az utolsó pillanatban feleszmél, és egy 

varázslatot bocsát feléd! Szíved állhatatosságát próbálja megtörni! Mágiája érzéseid célozza, 

lelkesedésed szipolyozza és a dühöd, amivel a támadásba veted magad. Varázsa hatásosnak tűnik, 

mert ugyan kardvágásnyi közelségbe kerülsz hozzá, de végül megtorpansz. Hellatrix bűbája féregként 

kezdi rágni szíved, s most, hogy Belisard kesztyűje már nem véd ártó varázslataitól, csupán egyetlen 

dolog menthet meg a bukástól: barátaid támogatása. A barátaidé, akik valahol távol rád gondolnak, 

és gondolataik ereje páncélként övezi szíved. De milyen erős ez a vért? 

  

Nézd meg Kalandlapodon barátaid névsorát! 

  

Ha legalább 7 vagy több barátot összegyűjtöttél kalandjaid során, - lapozz az 500-ra. 

Ha 7-nél kevesebb barátot sikerült szerezned, - lapozz a 2-re. 

 

 

183 

Átmászol néhány kőhalmon és végül eléred az oldalfal hozzád legközelebbi repedését. Bepillantasz, 

de az eléd táruló látványtól elfintorodsz. Egy szinte felismerhetetlenségig összezúzott törpe harcos 

teste fekszik odabenn, behorpadt sisakján csillant meg a Holdkő fénye. Mögüled hirtelen követ 

karistoló bogárlábak hangja üti meg füled! Épp időben fordulsz hátra, hogy megpillantsd a túlsó fali 

lyukból előrenyomuló két szelvényes-testű Sziklarágót, amint acélkemény csáprágóikat csattogtatva 

törnek utat felétek! Ottogar felmordul, majd nekiugrik az egyiknek, te pedig a másikkal veszed fel a 

harcot.  

  

Sziklarágó   Küzdőérték: 1  Életerő: 7 

  

Ha legyőzted, lapozz a 281-re. 

 

 

184 

Az átjárón kilépve egy T elágazás fogad. Nincs időd alaposabban szemügyre venni az utakat, mivel 

a mögötted lévő teremből kiáltozás és lábdobogás hangjai szállnak feléd, így ösztönödre hallgatva a 

jobb oldalit választod és futásnak eredsz. A folyosóról több leágazás is nyílik, de te az eredetin 

maradsz, ami végül balra kanyarodik. Zihálva rohansz végig a járaton, de üldözőid nem adják fel, sőt 

kiabálva kérnek segítséget a környező alagutakban strázsáló társaiktól, hogy csatlakozzanak 

hajszolásodhoz! Futsz, ahogyan csak lábad bírja, de a helyzet egyre reménytelenebbé kezd válni, 

amint a Bíbor Úrnő még több pribékje tűnik fel a folyosókon. Szerepel ellenséged közt az „Élőholt 

horda”? Ha igen, - lapozz a 65-re. Amennyiben nem, - lapozz a 366-ra. 

  

 

 



 
 

185 

Őrjöngve csapkodsz magad körül, de a csontváz karok túl sokan vannak, képtelen vagy lerázni őket 

magadról! Az egyik végül olyan erővel ránt meg, amitől elveszíted egyensúlyod és a hátadra esel. 

Felüvöltesz, amint a földön fekve sorsod tudatosul benned. A karok túlvilági erőtől átjárva rángatnak 

magukkal a vízbe, majd le a meder aljára, ahol a szörnyű szellem él, aki őket mozgatja. E pokoli 

lidérc már azelőtt elkezd felzabálni, hogy a tüdőd vízzel telne meg, nem hagyva mást belőled, mint 

két leszakadt kart, amelyek halálod után őt szolgálhatják. Kalandod itt véget ért.  

  

186 

Egy kötéltornász is megirigyelné mutatványod, ahogy a feneketlennek tűnő szakadék fölött lépdelsz 

a kőszobor kecses nyakán. Félpercnyi lélegzet visszafojtott séta után végül eléred a hattyú fejét! 

Lapozz a 422-re. 

 

187 

A lépcsők legalján jársz, mikor hörgő s nyöszörgő hangokra leszel figyelmes a fölötted futó járatból. 

Megállsz, és szemeid összeszűkítve vizslatod a sötétet, ám amint megpillantod a borzongató hangok 

forrását, menten összeszorul szíved! A lépcsőn élőholt törpék kompániája kezd lefelé áramlani! 

Rögtön rádöbbensz, a zombi had az, amit nemrég felébresztettél! Túl sokan vannak ahhoz, hogy 

megküzdj velük, ezért inkább sarkon fordulsz, és kiutat keresve visszarohansz az elágazásig. 

Kétségbeesetten téped fel mindkét ajtót, de csakhamar rájössz, zsákutcába jutottál, ahonnan nincs 

menekvés. A nyomodban lihegő holtak hada perceken belül utolér és mohón csattogó állkapcsok 

százával tűntet el az élők sorából, mintha sosem léteztél volna. Kalandod itt véget ért! 

 

188 

A lépcsősor egy néhány méter széles szakadékhoz vezet, ami mélyén egy barlangi folyó vize csobog. 

A szakadék fölé íves átkelőt építettek, amin gond nélkül átgyalogolsz. Tíz-húsz lépés múlva az 

alagútból elágazás nyílik jobbra, de tekinteted a járat folytatása ragadja meg, mivel úgy tűnik, az 

kiszélesedik s egy impozáns lovagszobrokkal díszített hídhoz vezet, - így arra mész tovább. Lapozz 

a 285-re. 

 

189 

A zsoldosok kivárnak negyed órát, aztán kikémlelnek. Az élőholtak időközben felszívódtak a 

kazamatákban, így megpróbáltatások nélkül vissza tudnak kísérni Belisardhoz. A Fekete Apát nem 

repes örömében, mikor meghallja a holt sereg elszabadulásának történetét, s azt is hamar kitalálja, 

kinek köszönhető ez a kellemetlenség. Büntetését látván a zsoldosok megegyeznek abban, 

szerencsésebb lettél volna, ha ők hánynak kardélre. Kalandod itt véget ért. 

 

190 

Gull Dagmar szemmel láthatóan eltöpreng kéréseden, majd megrázza fejét. ‘Amit egyszer szentül 

megfogadtam, azt nem árulom el senki kedvéért. Mindazonáltal segíteni akarok neked. A Bíbor Úrnő 

csatlósai ellen szükség lesz minden erődre, sőt, talán többre is. Az biztos, nincs még egy olyan része 

Harrag-Ú-Thornak, ahol annyi hasznos eszközre bukkanhatnál, mint a Királyok Kriptájában. Azokkal 

birtokodban könnyebben dacolhatnál a gonosszal! Így csupán egy dolgot tehetek, hogy téged is 

támogassalak és esküm is megtartsam!’ Az öreg elkomorodik, majd hátán lévő  

 



 
 

csatacsákánya felé nyúl. Megdöbbensz a lovag cselekedetén, és Ottogarra nézel, aki keserűen pillant 

rád, majd végül bólintással jelzi, igaza van a vén kapuőrnek. 

  

Készen állsz megküzdeni vele? Lapozz a 377-re. 

Inkább visszakozol, s távoztok innen, majd a lépcső alján jobbra fordultok? Lapozz a 152-re.  

 

 

191 

Az ajtó Harrag-Ú-Thor újabb járatainak egyikére nyílik, egy széles lépcsősor közepére. A boltozatos 

mennyezet aprólékos kőfaragások díszítik, melyek mintha egy történetet mondanának el, egy 

hajdanvolt öldöklő csatáról, ami végén maroknyi bátor törpe nézett farkasszemet az őket bekerítő 

orkok dühödt seregével. Nem állsz le hosszasan nézelődni, ezért a történet befejezése rejtély marad 

előtted, hanem inkább gyorsan eldöntöd, lefelé vagy felfelé akarsz indulni a lépcsősoron. (Felfelé egy 

folyosót látsz, lefelé pedig egy díszesebb csarnokot.) Ha felfelé indulnál, - lapozz a 38-ra. 

Amennyiben inkább lefelé mennél, - lapozz a 296-ra.  

 

 

192 

Mérgesen az asztalra csapsz, mire a pokorcok menten elnémulnak. Ingerülten a tudtukra adod, hogy 

a játék varracosai változatában, a nálad maradt kártyák a nyerő lapok, így a jogos győztese te vagy 

az összecsapásnak. Félelmetes külsőd végett a megszeppent pokorcok nem mernek vitába szállni 

veled, így békén hagyják a téted és a magukét tolják eléd. Az asztalra három pénzérmét helyeztek, 

egy nyolcszögletű bronztallért, egy ezüst tallért, és egy aranytallért. Bármelyiket választhatod, de a 

három közül csak egyet tehetsz el. Ezek után a manók szétszélednek, csak egy marad az asztal 

közelében, aki lapos pillantásokat vet rád. (Vezesd fel Ellenségeid közé Puktump nevét!) Nem 

foglalkozol a csendben fortyogó manóval, hanem felszedelőzködsz és elhagyod a pokorcok szállását. 

Lapozz a 397-re.  

 

193 

A szoba egy poros raktárhelyiség, ahhoz hasonló, mint amiben te is megjelentél, ebben azonban 

szerszámokat tárolnak. Odabenn ládákban heverő kalapácsokat és vésőket látsz, valamint falnak 

támasztott csákányokat és ásókat, de mind kisebb az emberek által használtaktól, amiből arra 

következtetsz, törpe eszközök lehetnek. Az egyik ládában egy tekercs kötelet is felfedezel, amit ha 

akarsz, eltehetsz. (Ebben az esetben írd fel a Kalandlapodra!) Mivel egyéb érdekességre nem 

bukkansz, bezárod magad mögött az ajtót. Ha még nem jártál arra, most benyithatsz a másik ajtón is. 

Lapozz a 321-re. Ha inkább visszaindulnál a folyosón, amin érkeztél, lapozz a 112-re. 

 

 

194 

Milyen érmét dobsz bele? (Természetesen, csak ha rendelkezel vele.) 

 

Aranytallért? Lapozz a 140-re. 

Ezüsttallért? Lapozz a 82-re. 

Nyolcszögletű bronztallért? Lapozz a 273-ra. 
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Az ajtó egy omladozó folyosóra nyílik, amit szemmel láthatóan életveszélyessé tettek az általad is 

megtapasztalt földrengések, melyek megrázták a Bórim hegyet. Az eléd táruló látvány alapján 

egyértelmű, vakmerőség lenne errefelé menni tovább. Ha ennek ellenére elindulsz a folyosón, - 

lapozz a 180-ra. Amennyiben visszalépsz és a másik ajtón nyitnál be, - lapozz a 93-ra. De 

továbbhaladhatsz a központi a járaton is, - lapozz a 223-ra. 

 

 

196 

A harc végén Ottogarhoz fordulsz megkérdezvén miért választotta a félszeműt. ’Ismertem életében.’ 

– feleli. ’Tyúktolvaj volt, aztán egy árokszéli csatában megmentett valami grófot és rögvest hősként 

ünnepelték, azért temették ide. De az én szememben mindig is tolvaj maradt.’ Rábólintasz társad 

eszmefuttatására, majd továbbindultok, magatok mögött hagyva a két csontkupacot. Lapozz a 130-

ra. 

 

197 

A zárszerkezetből mechanikus zörejt hallasz, percegő, kattogó hangokat, majd az ajtó lassan kitárul 

előtted! Lélegzet visszafojtva lépsz be rajta. Lapozz a 33-ra. 

 

 

198 

’Nincs erre idő. Ha hagyjuk megszökni Belisard belőlünk is orkeledelt csinál. Induljunk!’ 

Elhatározásukat követően távoznak, s hamarosan újra teljes némaság borul a szobára. Vársz még egy 

kicsit, hadd távolodjanak, aztán kikecmeregsz a koporsóból és leporolod magad. Elmosolyodsz, 

amiért sikerült túljárni a Bíbor Úrnő zsoldosainak eszén. Lapozz a 125-re. 

 

 

199 

A folyosó végén három masszív faajtó található, egy jobbra, egy balra, egy pedig előtted. A veled 

szemben lévő ajtóba egy sárkány fejét vésték, a balra lévőbe egy lakat képét, a jobbra találhatóba 

pedig egy kulcsot. Ha a sárkányfejes ajtón nyitnál be, lapozz a 120-ra. Ha a lakat jelesbe, - lapozz a 

238-ra. Amennyiben a kulcsosat választod, - lapozz a 8-ra. 

 

 

200 

Egy királyi kriptát kutatnál át, vagy megpihennél kicsit? Ne feledd, csak olyan lehetőséget 

választhatsz, amelyikkel még nem próbálkoztál korábban! 

  

Elgor Bal-Bardachir sírját keresnéd fel? Lapozz a 157-re. 

Vagy Dühös Sigg úrét? Lapozz a 275-re. 

Telhetetlen Timerik kriptájába lépnél be? Lapozz a 455-re. 

Esetleg Könnytelen Darrabar nyughelyére? Lapozz a 469-re. 

Ha némi időt pihenéssel is töltenél a főcsarnokban, - lapozz a 364-re. 

 

Ha mindegyikkel tettél már egy próbát, vagy elhagynád a Királyok Kriptáját, akkor a folyosó túlsó 

végében lévő ajtón át távozhatsz - lapozz a 485-re. 



  
 

201 

Odaát hideg van és sötétség. Nem tudod hol lehetsz, de messzire kerülhettél Harrag-Ú-Thor 

folyosóitól. Ülő helyzetbe küzdöd magad és körbenézel. A szabadban vagy, fejed fölött a csillagok 

tűi szúrják át parány hegyeikkel az ég tintaszín kárpitját. Melletted tábortűz lobog, fénye kísérteties 

táncot jár a kopár domb tetején. Neked háttal, a tűz felé fordulva egy kék köpenyes alak ücsörög, 

hátravetett csuklyával. Szőke haja az idefent fújó szél játékszereként kócos boglyává kuszálódott. 

Megmentőid, a két szellőpille az ücsörgő figura körül repdesnek és izgatottan újságolnak neki 

valamit, mire az hátrafordul, és barátságosan rád mosolyog, majd felkászálódik, és feléd indul. Egy 

meglepően fiatal férfi az, csupasz, hegyes állal és talányos kék szemekkel. Gyanakodva egyenesedsz 

fel, de ő még mindig mosolyogva kéri, inkább ülj le, és helyezd magad kényelembe, hiszen 

magyarázattal tartozik neked, de az egy igen hosszú történet, ami elmeséli miért is kerültél ide. 

Lapozz a 361-re. 

 

202 

’Ezt a kriptát önerőmből már soha nem hagyhatnám el. Ezért vagy megküzdünk, s ha legyőzöl véget 

ér számomra a vég nélküli várakozás ideje, vagy hagyod, hogy a testedbe költözzek, ahogyan Azaghul 

tette. Számára dicsőséget hozott szövetségem, nagy harcokat nyert, mivel olyan erővel ruháztam fel, 

mellyel csak kevesen bírnak, ám cserébe néhány szabályhoz alkalmazkodnia kellett. Sosem mehetett 

templomba később és némely tette véghezviteléhez beleegyezésem kellett kérnie. Neked csak annyit 

ígérhetek, ha benned laknék, az komoly előnyökhöz juttatna a Bíbor Úrnő katonáival vívott 

harcaidban. És most… választanod kell, de ne töprengj soká.’ Tudod, Cypherix komolyan beszél és 

ebből a helyzetből csak úgy lelsz kiutat, ha betartod szabályait és döntést hozol. Melyik utat 

választod? Engeded, hogy a démon tested lakója legyen? Lapozz a 139-re. Inkább megküzdenél vele? 

Lapozz a 28-ra. 

 

203 

Támadód első ütésed nyomán elterül a földön és fújtatva ott is marad. Végre van időd jobban 

szemügyre venni. Egy törpe az! Szemmel láthatóan nagyon megviselt állapotban van, ezüst láncingét 

vágásnyomok szabdalják, fejét horpadt sisak takarja, fél arcát véraláfutások és hegek fedik. A törpe 

rád néz, majd megvetően odaveti: ’Keresve sem találnék jobb helyet, hogy lelkem kileheljem, mint 

Félkarú-Errog kriptája! Döfj le te pokolfajzat, aztán menj csak vissza a Bíbor-boszorkához 

eldicsekedni vele!’ Leereszted a fegyvered, s felfeded kiléted a törpe előtt, aki történeted hallatán 

fellélegzik, ülő pozícióba küzdi magát, majd hátát Errog gránitkoporsójának támasztja. Medvebíró 

Udunnak hívják, s Harrag-Ú-Thor kazamatarendszerének egyik őre. Néhány társával próbálták 

visszafoglalni a járatokat, de a vállalkozás kudarcba fúlt, s a többiek elhullottak a harcok során. Ő 

maradt egyedül, aki továbbra sem tett le szándékáról, de a csatározások során súlyosan megsérült, így 

itt rejtőzött el Errog kriptájában, erejét összegyűjteni. Udun egy kis pálinkával is megkínál, amit 

örömmel elfogadsz. Az itóka kellemes forrósággal jár át! Nyersz 1 Életerő pontot. (Amivel nem 

lépheted át Életerőd kezdeti értékét.) Míg kortyolgatsz, a törpe elővesz valamit hátizsákjából. Egy 

fémlapkákból összeállított gömb az, aminek egyik felét vörösre, a másikat ezüstszínűre festették. Két 

kézre fogja, úgy adja át neked. ’Ez Errog utolsó találmánya, a Mennydörgés Szerkentyű. Tekerd el 

az ezüst félgömböt, aztán gurítsd az ellenségeid közé, majd fuss, ahogy a lábad bírja! Egy ilyennel 

törték be a Farkasfogi erőd nagykapuját. Veszedelmes találmány, amire itt bukkantam Errog 

hagyatéka közt, de úgy érzem neked nagyobb szükséged lesz  



 
 

rá, mint nekem!’ Átveszed tőle a szerkentyűt, majd óvatosan elteszed hátizsákodba. (Vezesd fel 

Kalandlapodra és add Medvebíró Udunt is a barátaid közé!) Megköszönöd a törpe ajándékát, majd 

egy kicsit még beszélgettek. Udun elmondja, ha kifelé nem akarsz az ugrálással vesződni, akkor a 

jobb oldali és a középső fogantyút egyszerre húzd meg, - ez a felszínre hozza a láva alatt rejtőző 

kőoszlopok valamennyi darabját, melyek így szinte híddá állnak össze számodra. Az azonban fontos, 

hogy egyszerre kell őket megrántanod, mert ha külön próbálkoznál velük, akkor minden bizonnyal 

az lenne életed utolsó húzása. Visszaadod Udun butykosát, és sok szerencsét kívánva elbúcsúzol tőle. 

Követve utasítását előcsalod a kőoszlopokat a lávaszőnyeg mélyéről, s hamarosan már az Errog 

kriptája előtti folyosón gyalogolsz. Lapozz a 12-re. 

 

 

204 

Eltéped a tekercset, s abban a pillanatban egy hatalmas tűzgolyó jelenik meg a semmiből, majd 

száguld a kijárat felé, ahol lángnyelveket hányva szétrobban. A varázslat fáklyaként lángoló élőholtak 

halmaival jelzi neked a kivezető út irányát, s te azon végigrohanva biztonságban eléred a terem ajtaját. 

(Ellenségeid közé vezesd fel az „Élőholt horda” nevét, a Tűzlabda tekercset pedig húzd ki 

Kalandlapodról!). Lapozz a 256-ra. 

 

205 

Az ork Hellatrix egyik zsoldosa lehetett. Átkutatod testét és övére erősítve egy bőrerszényben tíz 

rézpénzre-, valamint egy kétfejű kígyó amulettre bukkansz. A pénzt elteszed, de a baljósnak tűnő 

amuletten elgondolkodsz. Ha úgy döntesz, magaddal viszed, lapozz a 363-ra. Ha nem tartasz rá 

igényt, visszadobod a holttestre és folytatod a kripta felderítését. Lapozz a 374-re.  

 

206 

Az öreg jóízűen felkacag parancsod hallatán. ’Még mit nem, te bugris?!’ – mondja, majd kezét rád 

emeli. Tenyeréből egy kékes villámnyaláb csap ki, ami egyenesen neked vágódik és hátrarepít. 

Vesztesz 2 Életerő pontot! Ha még életben vagy talpra szökkensz, ám ekkor a vén varázslót fekete 

füstfelhő fonja körbe, ami teljesen elrejti testét a szemed elől. ’Még találkozunk!’ – hallod fenyegető 

hangját a gomolyog közepéről, azonban mikor a füst pillanatokkal később elillan, Belisardnak hűlt 

helyét találod! (Ellenségeid közé vezesd fel ’Belisard’ nevét.) Meghökkenve állsz egy kicsit, ám nem 

érzékelsz magad körül mozgás jelét, úgy tűnik egyedül maradtál a hatalmas szoborcsarnokban. 

 

Mit teszel? 

 

A jobbra lévő óriási kapuhoz mész? Lapozz a 134-re. 

Vagy a bal oldali lépcsősorhoz? Lapozz a 247-re. 

 

207 

Az alagút elkeskenyedik és egy árnyalattal sötétebbé válik, mivel itt a Holdkövek távolabb vannak 

elhelyezve egymástól, mint korábban. Ennek köszönhetően figyelmed elkerüli a padló egy téglalap 

alakú járóköve, ami néhány centivel kiemelkedik a többi közül. Rálépsz, és meghökkensz, amint a 

kőlap kattogó hangok kíséretében besüllyed a talajba. Ottogar rád rivall, és mozdulatlanságra int. 

Hozzád siet, majd a falat kezdi el vizsgálni, aztán komoly arccal közli, egy törpe gerendacsapdán  



 
 

állsz, amit a lépésed aktivált. Ha megpróbálsz lelépni róla a falból egy gerenda csapódik ki, 

szilánkossá törve csontjaidat. Kellő gyorsasággal viszont lehet esélyed elkerülni az ütést. Szerinte két 

dolgot tehettek most. Vagy próbálsz önerőből leugrani róla, vagy ő nekifut és lendületből előretaszít. 

Egyik lehetőség sincs igazán ínyedre, de nem jut eszedbe jobb ötlet.  

 

Melyiket választod? 

 

Saját erődből előrelendülsz? Lapozz a 248-ra. 

Hagyod, hogy a törpe lesodorjon? Lapozz a 333-ra. 

 

208 

A lépcsősor végén a járat rövidesen balra kanyarodik, majd tizenöt méter megtétele után egy 

elágazásba torkollik. A balra lévő folyosó szabadon járható, ám az egyenesen tovább vivő egy súlyos 

vasrácsos ajtóval van elzárva. A rács túloldalán egy szakadt nemesi ruhát viselő férfi kushad, 

szemmel láthatóan igen megviselt állapotban. Megsérülhetett, mert öltözetét alvadt vércsíkok 

szabdalják. Fiatalnak tűnik, talán húsz is alig múlt, vállig érő haját egy míves fejpánt szorítja 

homlokához. Mikor észrevesz, keserűen elmosolyodik és hozzád szól: ’Te lennél hát, aki véget vet a 

szenvedésemnek?’ Megnyugtatod, hogy nem szeretnéd bántani s elmondod neki, utazó vagy csupán, 

aki egy varázslat hatására a kazamatákba került, de fogalmad sincs, merre lehetsz, ki ő, s arról sem 

miként jutsz innen napvilágra. Beszámolód hallatán felcsillan a szeme, s így szól: ’Akkor hát van 

remény! Valaki bejutott! Talán az istenek akarták így, ők küldtek segítségül! A Bórim hegy mélyén 

jársz, Harrag-Ú-Thor kriptarendszerében, ahol a törpe hatalmasságok és harcosok nyugszanak. Én 

Floryn herceg vagyok, apám-, Sólyomszirti Zargar király sírját látogattam meg, aki itt pihen harcosai 

egy részével, mivel együtt estek el a törpékkel, Monthar mezején. Épp befejeztem látogatásom, mikor 

megtámadtak bennünket, zsoldosok, akik szinte az összes testőrömet lemészárolták. Én és néhány 

emberem nagy nehezen el tudtunk menekülni és elrejtőzni a járatokban. Az elmúlt heteket azzal 

töltöttük, hogy megtudjuk, ki szállta meg a törpék szent nyughelyét és miért. Vizsgálódásunk során 

az összes kísérőm elhullott vagy fogságba esett, de halld, mire jutottunk! Hellatrix, a Bíbor Úrnő 

rohanta le embereivel e helyet. Ő, aki egyike a hét hatalmas varázslónak, akik világunk, Brillia békéjét 

őrzik, a zsarnokság útjára lépett! Az Úrnő démoni mágiája által feltámasztotta Harrag-Ú-Thor 

holtjait, és saját uralma alá hajtotta őket. Ezernyi törpe harcos kelt ki sírjából, hogy őt szolgálja. Nem 

sikerült kiderítenem mit akar, de az biztos, hogy a harcosok felét a Lelkek kútjában dolgoztatja, ásnak 

és mélyítik valamiért. A másik felét seregekbe rendezte, s a kripták üres termeiben állomásoztatja, 

vagy őrjáratokra küldi, hogy senki ne juthasson be, vagy ki a Bórim hegyből! Nekem sem sikerült, 

de talán te képes vagy rá!’ Szavába vágsz, hisz együttes erővel többre mennétek, de mikor próbálod 

feszegetni a kettőtöket elválasztó rácsot, az meg sem moccan, így nem vagy képes kimenekíteni a 

herceget. Az ifjú, már beletörődött sorsába így arra kér, ne pazarold az erődet rá, majd folytatja 

történetét. ’Az én legutóbbi összecsapásom az élőholtakkal azt hiszem az életembe került, csúnyán 

megsérültem és úgy érzem, nem húzom már sokáig. De ha ki tudnád vinni ezt a hírt a felszínre, el a 

Hétszín Varázslók Páholyába, akik közé árulása előtt a Bíbor Úrnő is tartozott, akkor talán lenne 

esély. Régi társai segíthetnének a Bórim hegy megtisztításában és a hitszegő nőszemély elűzésében.’ 

Ezt követően leveszi fejpántját és feléd nyújtja. ’Ezt vedd fel! Általa képes leszel olvasni a törpe írást 

és beszélni a nyelvüket! Így talán szerezhetsz magadnak szövetségeseket a kazamaták mélyén, és 

elkerülhetsz néhány csapdát. Most menj, járj szerencsével! Míg szívem az utolsót nem üti, gondolni 

fogok rád.’ (Vezesd fel Florynt, a barátaid listájába, s írd fel a fejpántot a Kalandlapra.) Próbálod 

megemészteni a rengeteg információt, de nem könnyű feladat. Bár nem vagy érzékeny lélek, a 

hallottak mégis felzaklatnak. Célod a kijutás, de megígéred Florynnak, ha élve kiverekeded magad a 

felszínre, elviszed a baljós hírt a varázslók páholyába, tegyenek ők igazságot, renegát rendtársuk 

fölött. Mivel nem tudsz segíteni a rács túloldalán sínylődő szerencsétlennek, elbúcsúzol tőle és 

folytatod utad. Lapozz a 382-re. 



 
 

 
 

„A rács túloldalán egy szakadt nemesi ruhát viselő férfi kushad, szemmel láthatóan igen megviselt 

állapotban.” 



 
 

209 

Cypherix szinte teljes pusztítást végzett magánya napjai alatt. A fegyverek nyelei eltörve, az 

imádkozó sámlik szétaprítva, a démon szinte semmit sem hagyott érintetlenül. Némi vizsgálódás után 

azért egy kivételre mégiscsak akadsz az egyik sarokban. Egy kis bőrerszény az, ami belsejében egy 

Arany Szerencsepénzt őriz. A bűvös tárgy jóvoltából kalandjaid során 3-szor újranyithatsz, mikor a 

könyv azt kéri tőled, hogy valami módon használd a Végzet Kockáit, s nem tetszik az eredmény, amit 

első könyvnyitásod hozott. (Legyen ez Képességpróba, harc, vagy bármely más eset, mikor igénybe 

kellene venned őket. Egy esemény kapcsán azonban a szerencsepénz csak egyszer használható. Azaz 

ha kihasználod képességét, s újra kinyitod a könyvet, akkor mindenképp a második könyvnyitás 

eredményét kell figyelembe venned. Ne feledd, a szerencsepénz 3 töltöttel rendelkezik, - így a 

harmadik használat után kimerül, s nem marad más, mint egy közönséges aranytallér.) Új 

szerzeményed vidáman megpörgeted ujjaid között, majd erszényedbe pottyantod és elhagyod a 

helyiséget. Lapozz a 316-ra. 

 

210 

A csapokat szemügyre véve a pultból kétféle sör is kinyerhető. Melyikből csapolsz számára? 

 

A Fügerügyi Has-balzsamból? Lapozz az 52-re. 

Vagy a Békalaki Böfögtetőből? Lapozz a 369-re. 

 

211 

Az egyik fickó nem válaszol, de a másik erőtlenül felnéz rád és azt motyogja, igen, Floryn embere. 

Ezen túlmenően megkér, szabadítsd ki, mert nem bírja már sokáig a szenvedést. Elvágod a kötelét, 

ahogy kéri? Lapozz a 165-re. Sorsára hagyod és benyitsz a szemközti ajtón? Lapozz a 467-re. 

 

212 

A folyosó tizenöt métert visz balra, majd jobbra kanyarodik. Út közben újra és újra felcsendül a fémes 

zörrenés, melynek hangjai a kanyar után felerősödnek. Ez elővigyázatosságra int, így csupán 

araszolva haladsz előre, ám pillanatokon belül megtorpansz. A sziklafolyosó bal oldalán egy járatot 

pillantasz meg, ami rozsdás vasráccsal van lezárva. A rács túloldalán két toprongyos törpe, akik 

kinyújtott karral próbálnak kitörni, ám a fém rudak nem engedik őket, - ez okozza a zörrenéseket. A 

törpék bőre szürke s foszlott, akár az ezeréves pergamen, semmibe meredő szemükre zöldes árnyat 

vont a halál… Ezek élőholtak! A felismerés elborzaszt. Egy katakombába kerültél volna? A folyosó 

szerencsére elég széles, eloldalazhatsz úgy, hogy a két törpe ne tudjon megérinteni, - azonban az 

egyik figura mutatóujján, egy vörös drágaköves gyűrűt veszel észre, ami értékesnek tűnik. Ha elég 

fürge vagy talán sebesülés nélkül leszedheted. Amennyiben megpróbálkozol vele, - lapozz a 143-ra. 

Ha nem kockáztatsz és otthagyod őket, lapozz a 449-re  

 

213 

Az út egy kupolás barlangcsarnokba vezet, amit három alagúton át is elhagyhatsz, ám túl sok itt a 

látnivaló ahhoz, hogy rögvest a kijárattal törődj! Körben a barlang falánál ugyanis különféle 

teremtmények csontvázai sorakoznak, mintha csak egy vadász trófeatermében járnál. Látsz itt 

maradványokat ágaskodó medvétől, acsargó oroszlántól, egy félelmetes háromfejű hidrától, sőt egy 

öt méteres óriás csontvázát is felfedezed, akinek csontos markába egykori fegyverét, egy hatalmas 

fahusángot illesztettek. Ám az ő méretei is elmaradnak a helyiség  



 
 

közepén száját tátó kolosszális farkas-koponya nagyságához képest. E koponya olyan irdatlan, hogy 

állkapcsai között egy álló ember is elférne. Az állat szájából szablyaként előugró szemfogakat 

szemlélve lélekben hálás vagy, amiért éltében nem találkoztál e bestiával, csupán csak holtában. A 

barlang nesztelen, a falak mindössze lépteid visszhangjait verik vissza, amint elindulsz befelé.   

 

Ellenőrizd Kalandlapodat! Ha rendelkezel legalább egy ellenséggel, - lapozz a 267-re. 

Amennyiben egyetlen ellenségre sem tettél szert kalandjaid során, - lapozz a 334-re. 

 

 

214 

Az út egyenesen halad, majd hamarosan jobb kanyart vesz. Ugyan a bal oldali falában is található 

egy ajtó, de az zártnak bizonyul, így követed a járatot ötven méter hosszan, mikor is egy megvasalt 

faajtó zárja el az utat. Ennek is lenyomod a kilincsét, s ez enged. Lapozz a 432-re. 

 

215 

Égi pártfogóid vigyázzák lépteidet, mert egyetlen gerenda sem csapódik beléd, így hamarosan átérsz 

az alagút túlsó felére. Visszapillantasz, de Ottogart nem látod sehol. Aztán észreveszed a földön 

elterülve. Mivel a csapda már aktiválódott veszélytelenül vissza tudsz futni érte és kihúzod a folyosó 

végére. Szájából vér csorog és köhécsel, az egyik gerenda telibe találhatta, de azt állítja, jól van, csak 

kicsit pihennie kell. Fájdalomcsillapító gyanánt nagyot kortyol pálinkás butykosából, majd beköti 

sebeit, amit a gerendától szerzett. Miután elkészült még hagyod, hadd feküdjön negyed órát és csak 

aztán vágtok neki az útnak. Lapozz a 340-re.  

 

 

216 

Elhaladtok néhány elágazás mellett, majd felbaktattok egy oszlopokkal keretezett széles lépcsősoron. 

A zsoldosok beszélgetését hallgatva a könyörtelen Fekete Apát-, Belisard színe elé visznek, aki a 

Bíbor úrnő jobb keze. El szeretnéd kerülni a találkozást e rovott hírű alakkal, ezért gondolataidban 

kétségbeesetten kutatod a menekülés lehetséges módjait, de újra és újra fegyveredhez lyukadsz ki, 

amit egészen biztosan nem tudsz megkaparintani. Az időd közben vészesen fogy… Szerepel 

Ellenségeid listáján az „Élőholt horda”? Amennyiben igen, lapozz a 17-re. Ha nem, lapozz a 78-ra. 

 

217 

Melyik ajtón szeretnél bemenni?  

 

A bal oldalin? Lapozz a 453-ra.  

A jobb oldalin? Lapozz a 354-re. 

A középsőn? Lapozz a 309-re. 

 

218 

A két szitakötő szárnyú lény felderül döntésed hallatán, majd a levegőbe mágikus jeleket rajzolva egy 

újabb térkaput nyitnak, ahhoz hasonlót, amin át a Bórim hegybe érkeztél. A lilán pulzáló jelenség 

alapos kavarodást okoz a Lelkek Kútját körülvevő teremtmények között, de túl távol vannak ahhoz, 

hogy árthassanak neked. A két apróság berepül térkapuba, s amint eltűnnek te is követed őket. Lapozz 

a 201-re.   
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Az ajtó egy újabb folyosóra nyílik, melynek oldalfalába orkokkal csatározó törpe harcosok képeit 

faragták. Mellettük elhaladva a folyosó hamarosan jobbra ágazik és egy ajtóban ér véget, ám az 

elágazásnál egyenesen is tovább lehet haladni. Arrafelé pillantva a folyosó végén egy nagyobb 

barlanghelyiséget látsz, ahonnan derengő fény szüremlik vissza a járatba. Ha a barlang felé indulsz, 

- lapozz a 232-re. Ha a jobbra lévő ajtón át távozol innen, - lapozz a 166-ra. 

 

 

220 

A trónus három méter magas és bővelkedik faragott felhő, valamint villámmotívumokban, így 

könnyen meg tudsz kapaszkodni bennük és hamar felküzdöd magad a tetejéig. A törpe szobra 

közelebbről megtekintve még visszataszítóbb, mint lentről, mivel készítő nagy hangsúlyt fektettek az 

élethű ábrázolásmódra, így ragyás arca, püffedt orra és foghíjas szája zavarba ejtő részletességgel 

kerültek kidolgozásra. Szemei helyén viszont két nyolcszögletű zöld drágakő ragyog, amelyek lehet, 

mágikus hatalommal bírnak, de ha azzal nem is, mindenképp értékesek. Amint vizslatod őket, mintha 

a zöld kövekben sziporka fények gyúlnának, alattomos sárgás csillogással. Ha megpróbálod őket 

kipattintani a helyükről, - lapozz a 153-ra. Ellenben ha meggondoltad magad és még nem próbálkoztál 

vele, lemászhatsz és felnyithatsz egy rézurnát, megnézni mi van a belsejében. Ez esetben lapozz a 

424-re. De ha nem háborgatnád tovább Yorgo nyughelyét el is hagyhatod azt, - lapozz a 256-ra.  

   

 

221 

Mikor fegyvert rántasz, a teremtmény visszasandít rád, mintha megérezné szándékodat. Amint 

elindulsz felé kivont karddal, elengedi talicskáját és felsivít: ’Pimpok jó manó, nem való neki 

büntetés!’ - azzal sipítozva elrohan. Utána futnál, de mire a folyosó közepén hagyott talicskáján 

átverekszed magad, a manó felszívódik a sötétben. Aggodalommal gondolsz arra, kinek számolhat 

be ittlétedről. (Vezesd fel Pimpok nevét az ellenségeid közé!) 

 

Átkutatod a hátrahagyott talicskát? Lapozz a 268-ra. 

Elsietsz a találkozás helyszínéről? Lapozz a 482-re. 

 

 

222 

’A kesztyűje miatt! Legyőzöd Belisardot és felveszed kesztyűjét! Így bukik el a Bíbor Úrnő!’ 

Társalgásotokat egy félszemű, vörös ruhás fickó zavarja meg, aki a mögötted lévő alagútban tűnik 

fel. Az alak a Bíbor Úrnő bérence! Övéről két harci sarlót akaszt le és neked ront! Kószaszárny ekkor 

felsivít: ’Jajj, végem, végem, nem menthetsz meg semmiképp!’ Csatátok valóban veszélyt jelenthet 

a törékeny teremtményre, így rárivallsz, hogy rejtőzzön el, nehogy baja essen! Mit mondasz neki? 

Bújjon el az egyik kivezető alagútban? Lapozz a 310-re. Maradjon a teremben, csak repüljön tisztes 

távolba a küzdelemtől? Lapozz a 349-re. 
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A folyosó hamarosan jobbra kanyarodik és egy hármas elágazásba torkollik. Jobbra és balra egy-egy 

árnyas folyosó vezet tovább, az egyenesen vivő oldalfalait azonban sűrűn ékítették ragyogó 

holdkövekkel, mintha jelezni akarták volna Harrag-Ú-Thor látogatói számára, hogy ez a helyes irány. 

Te melyiket választod? Ha jobbra fordulnál, - lapozz a 3-ra. Ha balra indulnál, - lapozz a 400-ra. 

Amennyiben egyenesen haladnál tovább, - lapozz a 41-re. 

 

 

224 

A küzdelem hevében először észre sem veszed, amint a terembe újabb vendégek érkeznek. Akkor 

tűnik fel jelenlétük csupán, amikor melléd érnek és zümmögő hanggal elhúznak melletted. Két 

Szellőpille az! Az egyik eltűnik a hátad mögött, ám a másik a fejed körül imbolyogva sipítozik 

valamit: ‘Már mindenhol kerestünk, de végül megtalálunk! Láttunk, ahogy a csillével száguldasz, így 

bukkanunk rád! Kimenekülsz innen, a kapun át! Követtél bennünket és találkozol a Kék 

Garabonciással!’ A lándzsamester ez idő alatt sem mérsékeli döfései lendületét, te viszont hátrálásra 

kényszerülsz, mivel nem tudsz egyszerre támadni és odafigyelni a Szellőpille üzenetére. Védekezésed 

sajnos lehetőséget ad ellenfelednek a partra lépésre, s amint a lándzsás átjut, a többi előtt is megnyílik 

az út. Kétségbeesetten tekintesz fenyegető ellenfeleidre, majd a melletted repdeső piciny szellőpillére, 

amint visszavonulásba fogsz. Egy pillanatra úgy tűnik, mintha a sors is ellened szegődne, sarkad egy 

talajból kiálló kődarabba ütközik, te pedig egyensúlyod elveszítve hátra zuhansz! Ám esés közben 

valami különös történik! Egy lilán pulzáló és fényes szikrákat vető varázskapu nyílik mögötted a 

szellőpillék mágikus erejének jóvoltából, amin egyszerűen átesel! Még látod, amint a két kis szárnyas 

bajkeverő is utánad repül, aztán elsötétül a világ körülötted. Lapozz a 201-re.   

 

 

225 

Mi iránt érdeklődsz a lovagtól? 

 

Kik nyugszanak odabenn? Lapozz a 280-ra. 

Átvághatsz-e a Királyi Kriptákon? Lapozz a 4-re. 

Mit tud Harrag-Ú-Thor csapdáiról? Lapozz a 97-re. 

Hogyan érheted el a felszínre vezető kijáratot? Lapozz a 384-re. 

 

Ne feledd, csak olyan lehetőséget választhatsz, amivel nem próbálkoztál még korábban! 

 

Ha befejezted vele a beszélgetést visszamehettek a lépcsőkön, és folytathatjátok az utatok jobbra. 

Lapozz a 152-re. 

 

226 

A kulcs pontosan illik a lukba, így izgatottan elfordítod, aztán megrántod a fékkart. A kocsi 

iszonyatosat ránt, mikor fémkerekei megállnak, és szikrákat szórva fülsértő csikorgás közepette 

lassítani kezd. Néhányszor felengeded a féket, majd újra berántod ezzel próbálván elkerülni a 

felborulást, s érzékeled, amint minden egyes próbálkozás lassít valamelyest a csillén.  Az kisvártatva 

teljesen megáll, és bár kezeid remegnek, de mégis épp bőrrel szállsz ki a kicsiny lélekvesztőből. 

Lapozz a 47-re. 

 

 



 
 

227 

Futásnak eredsz és berohansz az előtted nyíló alagútba. Harminc méterrel később azonban lefékezed 

lépteidet, ugyanis az alagút egy fahídban folytatódik, ám a híd közepe leszakadt, így csupán egy 

jókora ugrással tudnál átjutni túlsó felére. A szakadék egyébként nem túl mély, ám az alján éles 

szikladarabok hevernek szerteszét, ezért a lezuhanás mindenképp fájdalmas következményekkel 

járna. Ahogy látod, alant is nyílik egy járat az egyik sziklafalban, tehát dönthetsz a híd tartópillérén 

való lemászás mellett is. Mit teszel? 

 

Lendületet veszel és megpróbálsz átugrani a túloldalra? Lapozz a 176-ra. 

A híd pillérén leereszkedsz a szakadékba? Lapozz a 158-ra. 

 

228 

Perceken keresztül lógsz a verem fölött, ám erőd még kitart. Aztán egyszer csak kattogást és 

fogaskerekek nyekergését hallod a mélyből, majd a csapóajtó visszazáródik eredeti helyére. Felhúzod 

lábad, hogy a felhajló padlódarab oda ne szorítsa a falhoz, aztán mikor a folyosó visszanyerte eredeti 

képét elengeded a kilincset és talpadra állsz. Kezeid remegnek az átélt kihívás hatására, de ez jó lecke 

volt számodra, hogy megtanuld, a könnyű gazdagodás reménye mindig csak illúzió. Ezután folytatod 

megkezdett utad a folyosón, - lapozz a 304-re. 

 

229 

A járat húsz méter múlva egy hármas elágazáshoz ér. Úgy tűnik a hátrahagyott rács kitart, mivel egy 

darabig még hallod a kísérteties hörgéseket magad mögül, majd a hangok lassan elülnek, - az élőholt 

csapat valószínűleg egy átjárható út keresésébe fogott. Fellélegezve szemügyre veszed 

lehetőségeidet. Jobbra és balra egy-egy vaskos faajtó zárja le az utat, az előtted levő járat pedig egy 

tágasabb barlangba torkollik, ahonnan vöröses derengés szűrődik a folyosóra, ahol időzöl. Az ajtók 

kriptákba vezethetnek, erre következtetsz a lapjukba vésett nevekről. A jobb oldalin „Ershtrom, 

Dombálytető Főbírája” díszeleg, a bal oldalin pedig „Búsvölgyi Sallar” neve szerepel. Mit teszel? 

 

Benyitsz Ershtrom nyughelyére? Lapozz a 446-ra. 

Sallar kriptájába lépnél be? Lapozz a 263-ra. 

Vagy az ajtókkal nem törődve továbbmész egyenesen a járaton? Lapozz a 108-ra. 

 

230 

Becsapódásod pokoli fájdalommal jár, de legalább életben vagy! Nagy erőfeszítések árán talpra 

küzdöd magad, s látod, az iszonyatos pusztító erő, amit szabadjára engedtél az összes zombit a 

földnek teremtette, s talán a Bíbor Úrnővel is végzett, mert mozdulatlanul hever a sziget padlóján. 

Lehet sikerrel végrehajtottad a küldetést és megmentetted Brilliát Hellatrix tervétől? Nincs sok időd 

ezen morfondírozni, mivel a repülő város építését végző törpék egy csoportja feléd indul. Nem tűnnek 

edzett harcosnak, és főleg kalapácsokkal vannak felszerelkezve, de az első brigád, ami feléd 

masírozik, öt törpét számlál, így semmiképp sem szabad lebecsülnöd őket. Elővonod kardod és 

felkészülsz az összecsapásra.  

  

Xenithon építőmesterek              Küzdőérték: 2                  Életerő: 15 

  

Amint Életerejüket 9 alá viszed, Küzdőértékük 1-re csökken, hisz ütőképességüket túlerejük adja.   

  

Ha legyőzöd őket, lapozz a 147-re. 



 
 

231 

Könyökig nyúlsz a lukban, majd megragadod a fogantyút és eltekered azt. Ebben a pillanatban, a 

sziklafal egyik rejtett repedéséből tűzforró gőzoszlop lövell az arcodba! Felüvöltesz és kirántod a 

kezed az üregből! Vesztesz 5 Életerő pontot és 1-et Ügyességedből! (Csökkent Ügyességed 

figyelembe véve számold újra Harci Alapodat, hogy lásd, Küzdőértéked megváltozott-e!) Ha még 

életben vagy, átkozódva hátrálsz el a faltól. A fogantyú elfordítása azonban egy előnnyel is járt, a 

lávaszőnyeg mélyéről újabb oszlopok emelkednek a magasba, melyek így szinte hídként összeállva 

vezetnek el a sziklapárkánytól a kijáratig. Félig vakon, szédelegve a fájdalomtól úgy döntesz, feladod 

a próbálkozást Errog kriptájával és inkább kitámolyogsz innen. Hamarosan hátad mögött hagyod a 

barlangot és az eredeti járaton folytatod utad. Lapozz a 12-re. 

 

232 

Az átjárón túl egy barlangba lyukadsz, ám az út csakhamar véget ér egy szakadék szélénél. A 

szakadék legalább harminc méter széles, ám mélységét nem tudod felbecsülni, mivel alját sötétség 

borítja. A sziklapart két oldalát egy keskeny, koros kötélhíd köti össze. A híd kötélzetét négy 

embermagas tartóoszlopra rögzítették, melyek tetején egy-egy sárgásan világító kristályrög fénye 

derengi be a helyiséget. A híd stabilnak tűnik, valószínű elbírná súlyod. Vizsgálódásodat váratlanul 

egy emberalak felbukkanása zavarja meg, aki a túlparton lévő barlangszájból lép elő. Egész testét 

fedő sötét ruhája miatt szinte teljesen beleolvad környezetébe, jelenlétére a kivont kardlapján 

megcsillanó fények hívják fel figyelmedet. Vajon a Bíbor Úrnő egyik zsoldosa lehet, vagy Floryn 

egy elveszett embere? Az illető fellép a hídra és megpróbál átkelni rajta. Ha kivárod, míg átér, - lapozz 

a 127-re. Ha felszólítod, hogy ne közelítsen, - lapozz a 461-re. 

 

233 

Kiborítod a zsákod tartalmát és az öregasszony kedvtelve szemrevételezi a kincseidet. Szerepel a 

felszerelési tárgyaid közt valamelyik, a következőkből? Pipa és pipafű, vagy ezüst szakállkötő gyűrű, 

vagy vörös drágaköves gyűrű, vagy kék drágaköves gyűrű? Ha a négyből bármelyikkel rendelkezel 

és hajlandó vagy felkínálni az asszonynak, - lapozz a 269-re. Ha nincs semmi ilyened, vagy nem 

szeretnél megválni tulajdonodtól, akkor elbúcsúzol a furcsa szerzettől és a kijárat felé veszed az 

irányt. Lapozz a 103-ra. 

 

234 

Sebtiben átnézve a csille belsejét arra jössz rá, hogy egy kulcsot kellene a fékkar melletti résbe 

helyezni, s annak elfordítása tenné lehetővé a kar visszahúzását. Van a hátizsákodban egy hosszú 

rozsdás kulcsod? Ha igen, vond le a számot, amit a feje mintáz, ennek a fejezetnek a számából és 

lapozz az eredményre! Ha nincs ilyesmid, egyetlen esélyed a kocsi kisiklatása, - lapozz a 445-re. 

 

235 

’Rossz válasz’. Mondatát befejezvén csettint egyet, minek hatására elkezdesz átalakulni és töpörödni, 

egészen addig, míg patkány formájúra és méretűre nem zsugorodsz. Amint szörnyű átváltozásod 

megtörténik a varázsló elereszt, te pedig az ajtóhoz futsz négy aprólábadon, azt remélvén, Ottogar 

majd benyit ide, s kimenekülhetsz, mint azon szerencsétlenek, akiket egy perce te magad engedtél 

szabadon. Kalandod itt véget ért.       

 



 
 

236 

A víz kitűnő! Hűvös kortyaitól teljesen felfrissülsz! Nyersz 1 Életerő pontot! Feltöltöd vele kulacsod 

(Étel és Italkészleteidhez adj 1-et), majd újult erővel folytatod utad a folyosón.  

Lapozz a 214-re. 

 

237 

A Farkasverem, amin átvágni próbálsz egy veszedelmes csapdaszoba, amit tucatnyi halálos 

szerkezettel töltöttek meg, inga módjára lengő csatabárdtól kezdve, mennyezetről alálendülő szöges 

hengeren át, a padlóról felcsapódó lándzsasorig. Elég egyetlen elhibázott lépés, és ezen alamuszi 

csapdák egyike azonnal végez veled.  

 

Tedd próbára Ügyességed és Gyorsaságod!  

 

Ha mindkétszer sikeres voltál, lapozz a 391-re. 

Ha egy próbádat is elvétetted, lapozz a 452-re.  

 

238 

Egy raktárhelyiségre bukkantál! Üres ládákat, s dobozokat látsz egymásra halmozva, valamint az 

egyik polcon egy kis fémkannát, amiben lámpaolaj van. Ha gondolod, ezt magaddal viheted. (Ez 

esetben írd fel a Kalandlapodra!) Más említésre méltó nincs benn, így hátad mögött hagyod a raktárt. 

Ezek után vagy a Sárkányfejes ajtón nyitsz be, - lapozz a 120-ra. Vagy pedig azon, amire kulcsot 

véstek,- lapozz a 179-re.  

 

239 

Magadon viseled a Hárpiabőr kesztyűt?  

  

Ha igen, - lapozz a 454-re. 

Amennyiben nem, - lapozz a 329-re. 

 

 

240 

A járat kis idő elteltével egy elágazáshoz vezet, ami balra vinne, de maradhatsz az eredeti úton is. Ha 

balra indulnál, lapozz a 117-re. Amennyiben maradnál a jelenlegi irányban, - lapozz a 442-re. 

 

 

241 

Útjára ereszted a gömböt, de az célt téveszt és a Bíbor Úrnő helyett az egyik törpe zombinak csapódik. 

Az ezt követő égzengető robbanás az egész barlangot megrázza, téged pedig a szakadék fölé penderít. 

Bombád repedések százait hasítja a falakon és sziklaesőt zúdít a szigetre, amin ellenfeleid álltak. Az 

iszonyatos pusztító erő, amit szabadjára engedtél az összes zombit a földnek teremtette, némelyik 

törzsénél kettétépve, végtagjait veszítve-, mások egyszerűen mozdulatlanul hevernek a sziklapadlón. 

A robbanás a Bíbor Úrnőt sem kímélte, aki megpörkölődött ruhában, fémrepeszek által tépett sebektől 

vérezve térdel a zombik mellett. Tekintetében földöntúli indulatok viharai tombolnak. Rádöbbensz, 

belátta mekkora veszélyt jelentesz rá és tervére nézve, felismerte benned a méltó ellenfelet. Ez 

mosolyra késztet, de örömöd kérészéletű. Hellatrix bukásától féltve inkább abbahagyja a játszadozást 

veled és szabadon ereszt. Üvöltve zuhansz a szakadékba, aminek mélyén menthetetlenül halálra 

zúzod magad. Kalandot itt véget ért. 



 
 

 
 

„A Farkasverem, amin átvágni próbálsz egy veszedelmes csapdaszoba, amit tucatnyi halálos 

szerkezettel töltöttek meg…” 

 

 

 



  
 

242 

Mielőtt kilehelné lelkét, ellenfeled még annyit hörög: ’Engem legyőzhettél… de Belisard végül úgyis 

kibelez...’ Feje eztán a földre hanyatlik, s az ork nem mozdul többet. Átkutatod a holttestét, s négy 

ezüst tallért-, egy adag Ételt és Italt, valamint egy Kötszert találsz nála. Elteszed ezeket, majd azon 

kezdesz tanakodni, melyik ajtón nyiss be. Lapozz a 217-re.  

 

243 

A járat hamarosan bal kanyart vesz, ami után lelassítasz, mivel a mennyezetet itt sűrű, vastag pókháló 

borítja. Kivont fegyverrel lépsz be alá, szemeiddel szüntelen a piszkosfehér szövedéket kémlelve. A 

felénél jársz, mikor a háló egy része függönyként szétrebben, és egy kígyónyak bukkan elő mögüle. 

A kobrafejű lény csuklyája alól pókhálószálak csüngnek, nyolc csillogó szemével ellenségesen 

méreget. Amint megmozdulsz, a bestia feléd csap!  Küzdj meg vele! 

 

Arachnyton  Küzdőérték: 2  Életerő: 5 

 

Ha legyőzted, lapozz a 135-re. 

 

244 

Visszaérsz a lépcsőhöz, amin felmész és ezúttal a szemközti oldalon lévő lépcsősoron ereszkedsz alá. 

Lapozz a 208-ra. 

 

245 

A folyosón át besietsz a terembe, ami talán halotti torok helyszíne lehetett egykor. Most mindenesetre 

teljesen ki van ürítve, csak az oldalain hagytak fenn fekete és királykék bársony falvédőket. A 

helyiség igen magas, mennyezetét súlyos fagerendák sora tartja, a kijáratot jelentő boltíves átjárót 

pedig a terem túlsó végén látod. Futásnak eredsz, hogy minél távolabb kerülj a járőröktől, ám a terem 

közepén hirtelen megdermedsz, mivel az egyik padlón lévő kőlap csapdát sejtetve benyomódik talpad 

alatt. Riadtan nézel körbe, és csakhamar észreveszel egy vaskos farönköt, amit a kijárat fölé emeltek, 

egy szintre a mennyezetet tartó gerendákkal, így az teljesen beolvad közéjük, ám ezt vékony láncok 

tartják a magasban. Ha lelépsz a kőről, a vaskos gerenda valószínűleg alázuhan és a láncokon függve 

végigsöpör a termen, mint valami lengőteke. Ebben a pillanatban két láncinges alak bukkan fel a 

terem bejáratánál, akik azon nyomban rád förmednek! ’Ne mozdulj, kutya!’ Ettől könnyebbet nem is 

kívánhattak volna. Lázas gondolkodásba kezdesz, hogyan vágd ki magad a csávából!  

 

Kivárod, míg melléd érnek? Lapozz a 416-ra. 

Közelebb engeded őket, majd lelépsz a kőről, lesz, ami lesz? Lapozz a 368-ra. 

 

 

246 

A lépcső néhány méternyit lefelé vezet, majd egy félhomályba burkolózó folyosóra visz. A folyosó 

rövidesen balra kanyarodik, ám itt elidőzöl egy csöppet, mivel veled szemben és a jobb oldali falban 

is egy ajtót látsz. Kicsit hallgatózol. A nyöszörgés az ajtó mögül szüremlik ki, így azon nyitsz be. 

Lapozz a 271-re. 



 
 

247 

A csarnok a legvégén elkanyarodik és egy széles lépcsősor által vezet ki ahhoz a gigantikus 

barlangkürtőhöz, aminek közepén a Lelkek Kútja sötétlik. A csillés száguldásodnak köszönhetően 

láttad, odakinn százával nyüzsögnek különféle teremtmények, zsoldosok, pokorcok, a Bíbor Úrnő 

által feltámasztott élőholt törpék és még ki tudja hányfajta szerzet, akik hűséget fogadtak a rettegett 

varázslónőnek. Ez hasznodra válhat, mivel célod a felszínre jutás és ennyi teremtmény között talán 

el tudsz vegyülni, ha az úrnő egyik bérencének adod ki magad.  

 

Mit teszel?  

 

Kilépsz a csarnokból a lépcsőre és elindulsz lefelé a nyílt színen? Lapozz a 431-re. 

Visszafordulsz és előbb a csarnok túlsó végén lévő hatalmas kapunál nézel szét? Lapozz a 134-re. 

 

 

248 

Hátizsákod és fegyvered előre dobod, majd szinte guggolásból utánuk lendülsz. 

Tedd próbára Gyorsaságod! Mivel a feladat sikeres végrehajtására kevés esélyed van, így a Nehéz 

próbák szabályai szerint járj el! (Sikert legalább 2 Kard szimbólum által könyvelhetsz el.) 

 

Sikeres volt? Lapozz a 421-re. 

Sikertelen? Lapozz a 352-re. 

 

 

249 

’A sors jutalma, hogy újra találkozunk! Bosszúm lesz a végzeted! – sziszegi a harcos. Ellenfeled feléd 

mozdul, de látod, egyik lábára sántít, valószínűleg a szakadékba zuhanás következményeként, így 

jobb eséllyel veszed fel vele a harcot, mintha most találkoznátok először.  

 

Küzdj meg ellenfeleddel! 

 

Homályvadász  Küzdőérték: 2  Életerő: 6 

 

Ha legyőzted, lapozz a 486-ra. 

 

 

250 

Néhány másodperccel később az ajtó kitárul, s egy törpe lovag tűnik fel a bejáratban. Testén súlyos 

csatapáncél, vállát pajzs méretű acélszelvény védi, melyen egy koponya vicsorog fenyegetőn, hátára 

szíjazva méretes csatacsákány. A lovag már benne jár a korban, arcát dús, ősz szálaktól átjár dióbarna 

szakáll övezi, szemére húzva míves üstsisak. Gyanakodva végigmér, majd Ottogarhoz fordul 

kilétetek és érkezési célotok felől érdeklődve. Ottogar elmondja ki ő, és elmeséli neki a történeted, 

ami szemmel láthatóan megdöbbenti a lovagot, mivel úgy tűnik semmit sem érzékelt Harrag-Ú-Thor 

elfoglalásából. Ezt követően bemutatkozik, Gull Dagmar-nak hívják, s ő a Királyi Kripták őrzője, 

immáron huszonkilencedik éve. Megkérdi, miben segíthet benneteket. Mivel Gull Dagmar régóta 

lenn él a járatokban, szerfelett jól ismerheti őket, így bizonyára hasznos információkkal szolgálhat 

számotokra. Lapozz a 225-re. 



 
 

251 

A felcsapott oldal első két Végzet Kockája két Koponyát mutatott, vagy volt köztük legalább egy 

Kard? Ha legalább egy kardot találtál, akkor a tőröd elrepül és Klappon feje mellé fúródik, de eldőlsz 

dobás közben, így kiesel a versenyből. Ha mindkét kocka Koponyát mutatott, akkor sajnos szegény 

Klappon nem élte túl kudarcod. Így vagy úgy, Puktump felnevet és magasba lendíti Gebe kezét, őt 

kiáltva ki győztesnek. Te vitába szállsz vele, hiszen ellenfeled még nem is dobott, de mivel 

hőbörgésed következményeként egy tucat pokorc gyűlik köréd, inkább visszanyeled haragod és 

távozol a manók szállásáról. (Tétként felkínált tárgyad náluk marad.) Lapozz a 397-re. 

 

252 

Minden erődet bevetve próbálod a harcos kezét lefejteni a csille pereméről, azonban szorítása mint a 

satué, így nem boldogulsz. Hamarosan a kocsi kellőképp lelassul, így a páncélos is beér benneteket 

és ő is besegít, mire a jármű teljesen megáll. Fegyvert rántasz és harcba bocsátkozol velük, de a 

zsoldosok túlereje felőröl, egy perccel később ott vérzel el a csille falának dőlve. Ugyan nem tudod, 

de ez a halálnem százszor kegyesebb annál, mint amiben Belisard részesített volna, ha végül elé 

vezetnek. Kalandod itt véget ért! 

 

253 

Amint magadhoz rántod a sisakot, a tőrök hangos csörrenéssel összezárnak és pengéik teljesen elfedik 

a mélyedés száját. Fellélegzel, mert tudod, ha egy kicsit is lassabb vagy, talán karod bánja. (Vezesd 

fel kincsed a Kalandlapodra: Kosfejes bronzsisak.) Felpróbálod új szerzeményed, s úgy sem 

kényelmetlen, ha Floryn fejpántját is magadon hagyod. A bűverejű sisaknak hála, míg viseled, 

minden harcodban az első téged érő ütésből 1 sebzéspontot elnyel. (Ne feledd, harconként semlegesít 

1 pontot – az első sebzés pontot, és nem harci körönként.) A sisak képessége csak harcban 

érvényesíthető, azaz egyéb, harcon kívüli életerő veszteségekre nem fejti ki hatását. Megörülvén új 

felszerelési tárgyadnak távozol a sírhelyről. Amennyiben benyitnál a szemközti ajtón, ha még nem 

jártál ott - lapozz a 446-ra. Vagy tovább is haladhatsz a folyosón. Lapozz a 108-ra.  

 

254 

Ellenfeled kőteste szertegurul az alagútban, te pedig futásnak eredsz, mivel minél hamarabb ki akarsz 

jutni innen. A járat hamarosan balra fordul. Lapozz a 24-re. 

 

255 

Kétségbeesetten hátrálsz, a gépgyík pedig kérlelhetetlenül közelít feléd. Aztán mintha testéből, 

súrlódó, nyikorgó hangok törnének elő, s lendülete megtörik. Lábait lassabban emeli, fűrészlapjai 

lomhábban pörögnek, rémes állkapcsa nehézkesen kinyílik, majd fenn akad. Egy perc sem telik bele, 

s a gépezet minden mozgása megszűnik, a találmány végérvényesen megdermed előtted. Eleinte nem 

tudod miért, - aztán megérted. A por! Sigg áldozatainak hamvai szálltak be a gépezet illesztésein át 

annak belsejébe, s rakódtak rá fogaskerekeire, érzékeny huzalozására, amitől az egész lebénult. 

Óvatosan megközelíted, majd fegyvereddel megkocogtatod fejét, de ellenfeled továbbra  

 

 

 



 
 

sem mozdul. Sikerült legyőznöd az egyik leghatalmasabb törpe király vesztét okozó gépezetet! 

Elmosolyodsz és büszkeségtől átjárt mellkassal indulsz Sigg úr koporsója felé. Lapozz a 79-re. 

 

256 

A termet követő alagút hosszan vezet előre, majd egy ajtóban ér véget. Mivel semmit sem hallasz a 

túloldaláról, benyitsz rajta. Mögötte az alagút tovább folytatódik, és csakhamar két újabb ajtóhoz 

visz, de azokat zárva találod, így a folyosón mész tovább. Kisvártatva az elágazik három irányba. 

Balra és jobbra a járatok nagyon hasonlóak, keskenyek és csakhamar elkanyarodnak, ám az előtted 

levő tíz-tizenöt méter után egy boltíves átjáróban ér véget, ami után egy bútorozatlan, de nagy 

belmagasságú termet pillantasz meg. Amíg azon töprengsz, merre indulj, a jobb oldali folyosóról 

lépések hangjaira leszel figyelmes, amelyek a kanyar felé közelítenek. Nincs sok időd fülelni, de úgy 

véled többen tartanak irányodba, lehet a Bíbor Úrnő zsoldosai, akik felügyelik a katakombák e 

szakaszát! Mit teszel? Kivont fegyverrel bevárod az őrjáratot? Lapozz az 107-re. Bemenekülsz a bal 

oldali folyosóra? Lapozz az 53-ra. Az egyenesen vivő folyosón át oldasz kereket? Lapozz a 245-re. 

 

257 

A folyosó tíz méter után egy ajtó mellett visz el, melyen véset látható szemmagasságban: „Torzonborz 

Ulrim nyughelye”. Ha benyitnál rajta, - lapozz a 133-ra. Amennyiben továbbmennél a folyosón, - 

lapozz a 123-ra.  

 

258 

Mielőtt folytatná, rekedten közbeszólsz: ’Talán mégsem akarják feláldozni magukat.’ A Kék 

Garabonciás szava elakad és érdeklődve pillant rád. Elmeséled, amit láttál, a különös építményről az 

utolsó teremben, s Kószaszárny jóslatát a Repülő Városról, ami egyes egyedül túléli a világégést. A 

Kék Garabonciás tördelni kezdi kezét, és szinte magában motyogva folytatja: ’Az az őrült Xenithon 

Liga… Hagyományokat nem tisztelő törpék csoportja, akik erődök helyett gépezeteket építenek, 

harcot elkerülve az ármányt éltetik, csupaszra borotválják arcukat, és szembefordulnak a legszentebb 

törpe eszmékkel is. A Bíbor Úrnő hazug igéi hozzájuk is elértek és meghallgatásra leltek a józan ész 

szavával szemben. Ők is az árulók szolgálatába álltak! Tudom, még szinte fel sem lélegeztél a 

megpróbáltatásaid után, amit a Bórim hegy alagútjaiban éltél át, de mégis, vissza kell menned, hogy 

megállítsd őket! Erre te vagy egyedül képes! Még én sem mélyedtem Tápláló Álomba, így 

varázserőm csekély, ezért a Szellőpilléket eresztettem útnak, hogy találjanak egy hőst, aki képes 

szembeszállni a Bíbor Úrnővel. Ők téged választottak. Lehet, habókosnak tűnnek a szemedben, akik 

összevissza beszélnek, de mindez azért van, mert a pillék egyszerre érzékelik a jelen, a múlt, és a 

közeljövő eseményeit, ezért nem tudnak különbséget tenni köztük. Azért választottak téged 

Astamonban, mert látták a jövődet, látták, hogy képes lehetsz legyőzni a Bíbor Úrnőt! Vissza kell 

térned, igazzá téve látomásukat!’ A hallottak émelyítően hatnak rád, túl sok forog kockán, túl nagy a 

tét, amit veszíteni lehet. Belegondolva, a kijutásod a Bórim hegyből is csodával határos módon 

valósult meg. Ezek után önként visszatérni az úrnő színe elé őrültségnek tűnő vállalkozás lenne. Mit 

teszel? 

 

Visszautasítod, s kéred, keressen mást erre az öngyilkos feladatra? Lapozz az 59-re. 

Hajlandó vagy folytatni a küldetést és szembe szállni a Bíbor Úrnővel? Lapozz a 178-ra. 

 



 
 

259 

A pokorc tágra nyitja szemét az alkarvédő láttán, és mellénye zsebéből egy rozsdás szakálltűt húz 

elő. ’Nédd csak! Ez gyógyítja a viszketést!’ Heherészésbe fog, majd fülét kezdi kotorászni a tűvel. 

Ha szándékodban áll elcserélheted vele az alkarvédődet (ez esetben vezesd fel a változást 

Kalandlapodra), de el is állhatsz az üzlettől. A pokorc eztán fütyörészésbe fog és nekiáll átrendezni a 

szemétszállító kocsi rakományát, de te már nem akarsz több időt pazarolni rá, ezért a hátad mögött 

hagyod a félnótás figurát. Lapozz a 482-re.  

 

260 

Melyik oldalon indulsz tovább?  

 

A jobb oldali alagútban? Lapozz a 155-re. 

A bal oldali alagútban? Lapozz a 427-re. 

 

261 

A Farkasverem, amin átvágni próbálsz egy veszedelmes csapdaszoba, amit tucatnyi halálos 

szerkezettel töltöttek meg, inga módjára lengő csatabárdtól kezdve, mennyezetről alálendülő szöges 

hengeren át, a padlóról felcsapódó lándzsasorig. Elég egyetlen elhibázott lépés, és ezen alamuszi 

csapdák egyike azonnal végez veled. Neked esélyed sincs élve átjutni a szobán, de erre már csak 

akkor döbbensz rá, mikor egy borotvaéles penge a nyakad felé csap. Kalandod itt véget ért. 

 

262 

Felemeled lábad és csizmáddal az öreg kapaszkodó kezére tiporsz.  Belisard felüvölt, amint ujjaiból 

kiszökik az erő ő pedig menthetetlenül a mélybe zuhan. Karjaival kétségbeesetten hadonászik, majd 

a sötét végleg elnyeli, félelmetesen visszhangzó halálsikolyát engedve csak szabadon. Azonban, 

ahogy a hídra pillantasz, észreveszed, valami hátra maradt a gonosz vénember után: A lábaid előtt ott 

hever színes drágakövekkel futtatott kampós ujjú kesztyűje, aminek látványa egyszerre furcsán vonz 

és irtózattal jár át.  Ha lehajolsz érte, - lapozz a 478-ra. Amennyiben lerúgod a mélybe gazdája után, 

- lapozz a 325-re. 

 

263 

Az ajtó egy kicsiny szobába vezet, sötétzöld márvány padlóval és falakkal. A falakon aranyozott törpe 

vésetek, fohászok, melyek az elhunyt lelkéért könyörögnek. A helyiség közepén egy fekete 

márványkoporsó, kalligrafikus betűkkel fedőlapján. ’Búsvölgyi Sallar nyughelye. Elesett a Véres-

dombi ütközetben.’ A koporsó mögötti falban, mellkas magasságban egy üreg tátong, amiben egy 

bronzsisakot helyeztek el. A sisak lehajtott arcvédője egy kos haragos ábrázatát mintázza, oldalán 

föld felé meredő görbe szarvakkal. A különleges tárgyat azonban védőszerkezet oltalmazza, ugyanis 

fali-kamráját egy fémgyűrű keretezi, melyre egy tucat fűrészes pengéjű tőrt erősítettek, az üreg szája 

felé mutató hegyekkel. Szétnézel, de a sisakon kívül más érdekességet nem látsz itt. Azt igen 

kockázatos lenne kiemelni helyéről, viszont ha sikerülne, talán hasznát látnád viadalaid során. 

 

Ha megpróbálkozol a sisak elemelésével, - lapozz a 343-ra. 

Amennyiben nem bolygatnád a sírkamra nyugalmát, benyithatsz a szemközti ajtón, ha még nem jártál 

ott - lapozz a 446-ra.  

Vagy továbbhaladhatsz a folyosón. Lapozz a 108-ra.  

 



 
 

264 

Amint hátat fordítasz a teremtménynek, az felemeli fejét térdéről és most végre megpillanthatod 

sápatag rút pofáját, amit a sötétség mindeddig elfedett. Szemei fekete szénrögként ülnek mély 

szemgödrében, orra nincs is, szája azonban hegyes csőrként ugrik előre. Amint egy lépést tennél, 

ocsmány ajkai közül egy hosszú, zöld nyelv ugrik elő, akár egy marásra kész kígyó, ami rémisztően 

megnyúlik, s a bokádra tekeredik, mivel épp megfelelő távolságra állsz tőle. A rém gonoszul 

elvigyorodik, majd felpattan, és nyelvét visszahúzva próbál magához rántani. Körbepillantasz 

kapaszkodót keresve, s egy vaskos fali-mécsestartón akad meg a szemed, amit reflexszerűen 

megragadsz. A rémség iszonyatos erővel húz, de mindkét kezeddel stabilan kapaszkodsz, így 

egyelőre nem boldogul veled.  

 

Mit teszel?  

 

Egy kezed felszabadítod, hogy fegyvert ragadj és átvágd nyelvét? Lapozz a 299-re.  

Nem engeded el kapaszkodódat, s abban bízol, támadód ereje elfogy hamarost? Lapozz a 16-ra.  

 

 

265 

Végső csapásod után ellenfeled arcán rút vigyor terül szét, aminek képe a szemedbe ég és még akkor 

is magad előtt látod, miután a démon porrá vált és hamvai a kripta hideg kőpadlójára peregtek. A 

kimerítő harc után megpihensz egy kicsit. Miután szusszantál még szétnéznél a feldúlt helyiségben 

használható holmik után kutatva? Lapozz a 209-re. Vagy inkább távozol ebből az elátkozott 

sírkamrából? Lapozz a 316-ra. 

 

 

266 

’Negyvennégy éve fejeződtek be a munkálatok Harrag-Ú-Thorban, azóta ezrével temettek ide 

törpéket. A legtöbbjük harcos volt, de akadt köztük pár varázstudó is. Ha be akarsz nézni néhány 

kriptába, ezekét mindenképp kerüld! Bár ereikben nemesi vér csörgedezett, mégis, ők hozták a 

legnagyobb szégyent a törpe nép nevére. Viharüstök Yorgo, aki villámokat próbált befogni, Kra’Zaul 

a nekromanta, vagy Mohosdombi Tallard… Talán csak egy kivétel akadt, Elgor Bal-Bardachir, akit 

még királlyá is koronáztak. Ő imádta a játékokat és a hozzá érkezőket különféle próbák elé állította. 

Ezek általában elmepróbák voltak, melyeken, ha a megkérdezett sikeresen átjutott busás jutalom 

ütötte markát, de ha elbukott, Elgor átka könyörtelenül lesújtott rá. Állítólag az egyik unokaöccsét is 

vaddisznóvá változtatva, akit később saját rokonsága vadászott le, mit sem tudván a családtagjukat 

sújtó varázslatról.’ Története végén Ottogar horkantva felnevet, s te is próbálsz mosolyt erőltetni az 

arcodra.  

Lapozz a 150-re. 

 

 

267 

A következő lépésed után vasrácsok zuhannak az eddig nyitott alagútszájak elé, és az óriás csontváz 

üres szemgödreiben titokzatos parázsfény villan! A baljós villanást lidérces lángok gyúlása követi, 

melyek bíbor színnel festik be a gigász roppant koponyáját. Hallod, amint a megelevenedő 

teremtmény ujjai recsegve-ropogva megszorítják a félelmetes fahusángját, majd megemelik, s néhány 

szívdobbanással később a rég halott óriás cammogva feléd indul! Túlvilági kihívódat nem  



 
 

más, mint a Bíbor Úrnő keltette életre, mert úgy sejti, ezzel az ellenféllel még te sem vagy képes 

boldogulni! Előrántod fegyvered, hogy bebizonyítsd mekkorát tévedett! 

 

Barlangi Óriás  Küzdőérték: 3  Életerő: 13 

 

A küzdelem során minden alkalommal, ha olyan oldalon nyitod fel a könyvet, ahol a Végzet Kockái 

3 Koponyát mutatnak, csupán 2 Koponyát számíts fel a téged érő sebzés mértéke meghatározásához, 

viszont húzz ki a Kalandlapodról egy tárgyadat, mivel a Barlangi Óriás monumentális erejű ütése 

szétzúzta azt. (Ilyen tárgy lehet egy fáklya, egy adag Étel és Ital, bármilyen eszköz, amit barangolásod 

során találtál, akár még kardod is, de a pénzérméid függetlenül típusuktól soha.) 

 

Amennyiben legyűröd ellenfeled, - lapozz a 396-ra. 

 

 

268 

A sok rozsdás holmi és értéktelen kacat mellett egy ezüst tallért is találsz a manó talicskáján, amit ha 

akarsz, magadhoz vehetsz. Miután végeztél továbbindulsz megkezdett utadon. Lapozz a 482-re. 

 

 

269 

A választott tárgyat húzd ki Kalandlapodról! Az öregasszony csillogó szemekkel veszi át és rejti 

kötényébe. Megköszöni, majd indulna is vissza különös lakhelye belsejébe, mikor is utána szólsz és 

emlékezteted ígéretére. ’Ó, majd elfelejtettem fiam! Az ígéret bonthatatlan, főleg, ha egy törpééről 

van szó.’ Újra dudorászni kezd, mély, dörmögő hangon, de folyton csak egy sort szajkózik. ’vörös 

bajusz és rőt szakáll, balba nyúlj, s nem sújt halál…’ Egy darabig hallgatod, de végül elunod és jelzed, 

most már előrukkolhatna a jutalommal, amit ígért. Mire az asszony újra elmosolyodik: ’De hát ez 

volt az, fiacskám.’ Azzal sarkon fordul és eltűnik a sötétben. Egy pillanatig döbbenten állsz, majd 

megérted, a vénség ezt az értelmetlen mondókát adta cserébe, a te értékes tárgyadért! A fejed 

elvörösödik a pulykaméregtől, de türtőzteted magad és nem törsz rá a félnótásra, aki úgy véled, 

egyszerűen rászedett téged. Magadban dohogva vágsz át a barlangon. Bár nem sok hasznát láthatod, 

de Kalandlapod Barát listájára írd fel Naspolya néne nevét, mivel legalább az ő emlékezetében 

kellemes élmény marad e találkozás. S most lapozz a 103-ra. 

 

 

270 

Az emelő falapjára lépsz, amitől az kicsit kileng az émelyítő mélység fölött, de nem billen meg 

túlzottan. Visszanyervén az egyensúlyod megragadod a csörlőt, és lassan elkezded tekerni. A lap 

egyenletes tempóban ereszkedik, a kötél stabilan megtartja súlyod. Felpillantasz, és némileg 

aggodalmasan szemléled, amint a kútkáva fényköre távolodik, s te egyre mélyebbre szállsz alá a 

félelmetes sötétségbe. Néhány perccel később mikor a kávát csupán gyűrű méretűnek látod, 

szállítóeszközöd hangosan csattan egyet! Elérted a kút legalját. Odalenn egy falra akasztott lámpás, 

hajlongó lángnyelve egy törpe nyelvű feliratot világít meg az ódon kövekbe vésve: „Farkasverem”. 

A szöveg alatt egy kicsinyke ajtó, farkas-mancsot mintázó fekete kilinccsel. Amint a bejáratra nézel 

rossz érzés kerít hatalmába, de tudod nincs más választásod, mint benyitni. Lapozz a 475-re.  



  
 

271 

Amint kitárod az ajtót izzadtság és vizelet szagának visszataszító elegye csapja meg az orrod. 

Odabenn borzalmas látvány fogad! A mocskos falakon láncok csüngenek, a padlót alvadt vértócsák 

rozsdabarna foltjai pettyezik, s a mennyezeti gerendákról pedig két félmeztelen csont és bőr ember 

lóg alá, akiket a csuklójuknál fogva függesztettek oda. Egy tömlöcre bukkantál! Földalatti kriptákhoz 

nem szokás ilyesmit építeni, ezért ezt a szobát vélhetően Harrag-Ú-Thor lerohanása után nevezték ki 

a Bíbor Úrnő zsoldosai tömlöcnek. Lehet Floryn foglyul ejtett testőreit hozták ide? Tovább 

szemlélődve, a helyiség túlsó felében egy zárt faajtót pillantasz meg.  

 

Megkérded a két rabot, Florynt szolgálják-e? Lapozz a 211-re.  

Nem foglalkozol velük, hanem benyitsz a szemközti ajtón? Lapozz a 467-re. 

 

272 

A törpe ágyúgolyóként ütközik beléd, épp abban a pillanatban, mikor te is elemelkedsz a talajról. 

Ugyanebben a pillanatban a bal oldali falból egy farönk vastagságú gerenda csapódik ki, elhúz a 

hátatok mögött és nekivágódik a jobb oldali falnak. Elterültök a földön és egymásra vigyorogtok 

Ottogarral, de örömötök korai volt. Úgy látszik a járólap gerendacsapdák egész láncolatát indította 

be, így egymás után tucatnyi súlyos farúd lökődik ki a falból a folyosó teljes hosszán. Felpattantok 

és lavírozni kezdtek a halálos csapdák közt. Tedd próbára Ügyességed! 

 

Sikeres volt a próbád? Lapozz a 215-re. 

Vagy nem jártál sikerrel? Lapozz a 94-re. 

 

 

273 

A pénz nagyot csendül, amint a ládába pottyan. (Vond le Kalandlapodról.) Várakozol egy kicsit, de 

mivel semmi sem történik háborítatlanul átgyalogolsz a hídon és folytatod utad a sziklába vájt 

alagúton. Lapozz a 417-re. 

 

274 

A démonná vált ember összeszűkíti szemeit, mintha csak a lelkedbe próbálna látni. A bennük lévő 

vörös ragyogás felerősödik, aztán a szörnyeteg hörgő torokhangon megszólal. ’Cypherix, hát te lennél 

az?’ Tested megdermed, érzed, elveszíted irányításod fölötte, s a benned lakó rémség kezdi azt 

használni. Ajkad beszél, de nem hallod saját hangod. Ellenfeled közelebb lép hozzád, s bár minden 

idegszáladdal a védekezésre összpontosítasz, mégsem tudod megemelni kezed. A szörnyszülött 

közben karnyújtásnyi távolságra kerül, a szeméből áradó vörös izzás már arcodat perzseli. Cypherix 

ellenfeleddel beszél, s te magatehetetlen szemlélője vagy csupán társalgásuknak. Aztán kisvártatva 

hozzád szól. ’Egy jó és egy rossz hírrel szolgálhatok! A jó hír az, hogy elhagyom a tested, szabad 

vagy! Átköltözöm inkább Belisard úrba, aki sokkal hatalmasabb, mint te, így pompásabb gazda 

számomra. A rossz hír viszont az, hogy mikor kirepülök belőled, elveszíted eszméleted, ezért teljesen 

kiszolgáltatott leszel a Fekete Apát számára.’ Lélekben felkiáltasz, de hangod nem jut el a külvilágig. 

Cypherix kiáramlik belőled s elmédre az ájultság szürke köde terül. A szörnnyé lett Belisard 

vigyorogva hajol le mozdulatlan testedhez, feje fölé emeli, majd démoni kacagással a mélybe hajítja 

azt. Kalandod itt véget ért.  
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Benyitsz az ajtón és egy hosszú, téglalap alakú termet látsz magad előtt. Padlóját fekete s vörös 

márványlapok alkotják, a hozzád legközelebb esőbe terjedelmes szöveg vésve, törpe nyelven. A 

terem két hosszanti oldalát embermagas fémoszlopok szegélyezik, melyek teteje fáklyamód lángol. 

Sigg úr koporsója a terem másig végében lehet, de azt eltakarja egy szekér méretű, borzalmas gépezet. 

Egy roppant fémgyík az, testének fedőlapjain a fáklyák lángja baljós fénnyel táncol. A gépszörny 

hátából hegyes fémtaréjok meredeznek, szelvényes farka veszedelmes lándzsaként végződik. Egy 

darabig nem tudod levenni tekinteted a szörnyű monstrumról, csak delejezetten bámulod. Mikor 

sikerül, a terem berendezésének utolsó kellékeként egy levegőben lógó hatalmas fekete üstöt 

pillantasz meg, ami a gyík mögött függ, négy díszes tartókötéllel a falhoz rögzítve. 

 

Mit teszel? 

 

Elindulsz befelé? Lapozz a 35-re. 

Elolvasod a kőbe vésett szöveget? Lapozz a 350-re. 

Elkerülöd Dühös Sigg kriptáját, s az előtérben nézel más lehetőség után? Lapozz a 200-ra. 
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Sajnos túl hosszan vetődsz, így a rönk telibe trafál. Métereket repülsz hátra, de mire tested földet ér, 

már nem vagy eszméletednél. (Vesztesz 4 Életerő pontot!) Ha még életben vagy, - lapozz a 40-re. 
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Tűzszerszámoddal életet lehelsz a pipába, majd mikor a pipafű már izzik, beleszippantasz néhányat. 

Füstje tüdődbe áramlik, és kellemes bizsergéssel járja át testedet. Miután elszívtad frissebbnek érzed 

magad, mint voltál. Nyersz 1 Életerő pontot! (Amivel nem lépheted át Életerőd Kezdeti értékét.) Úgy 

döntesz, magaddal viszed a pipát és a hozzá tartozó pipafüvet is. (Írd fel a Kalandlapodra új 

szerzeményed és 3 adagnyi pipafüvet, ami adagonként 1 Életerő pontot gyógyít rajtad (legfeljebb a 

kezdeti értékre). Pipázni az „Étkezés” szabályai szerint nyílik majd lehetőséged.) Úgy érzed, több 

dohányt nem szeretnél már kipróbálni, így elhagyod ezt a szobát. Most benyithatsz a szemközti ajtón, 

amennyiben még nem jártál ott - lapozz a 263-ra. Vagy továbbhaladhatsz a folyosón. Lapozz a 108-

ra.  
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Amint elindulsz kifelé, a fickó tovább folytatja: ’Pedig ez a mese tanulságos. A végén kiderül, hogyan 

győzedelmeskedhetsz Hellatrix harcosai fölött.’ Ennek hallatán megtorpansz, mivel úgy érzed, a 

titokzatos alak, mintha a fejedbe látna s olvasná a gondolataidat, - ami félelmetes. Másrészt minden 

segítség jól jönne a katakombákat megszálló zsoldosokkal szemben. Amennyiben továbbra sem 

akarod végighallgatni és inkább távozol, - lapozz a 316-ra. Ha ezek után érdekelne a folytatás és 

közelebb mennél egy lépéssel, - lapozz a 430-ra. Vagy ha a folytatásért cserébe a mese végén 

választanál valamit, - lapozz a 399-re. 
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A feljutás nem is olyan nehéz, mint elsőre gondoltad, mivel a sziklafal bővelkedik repedésekben és 

kapaszkodókban, így perceken belül felérsz a tetejére. Visszapillantasz és látod, amint harcosok egy 

csoportja az alattad lévő helyiségbe fut és nyomaid kezdik keresni a feldőlt csille körül.  



  
 

Szerencsére egyiknek sem jut eszébe a magasba nézni, így észrevétlenül elhátrálhatsz a szikla 

pereméről. A fal egyébként egy omlatag járathoz vezetett, aminek oldalában egy apró, pókhálóval 

beszőtt ajtót látsz. Kilincsét lenyomod és kilépsz rajta. Lapozz a 408-ra.    
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‘A kripták a Thorig házból származó négy uralkodó testét őrzik. Itt nyugszik Elgor Bal-Bardachir, 

egyike azon kevés törpének, akik a mágia útját választották. Emellett jeles stratéga is volt. Sosem 

fogott fegyvert, de számos csatát nyert meg ravaszságával. Mellette Dühös Sigg úr, és kedvenc 

gyakorlószere, a Xenithon mesterek ajándéka, egy termetes acélgyík, ami végül a halálát is okozta. 

Itt fekszik még Telhetetlen Timerik, aki inkább a sörök nyakalásában jeleskedett és nem a csatatéren, 

valamint Könnytelen Darrabar, aki egy egész ork törzset koncolt fel, hogy bosszúját beteljesítse.’ 

Lapozz a 225-re. 
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Az összecsapás után visszanézel az üregbe, de a sziklarágók sajnos nem végeztek fél munkát, az 

elesett harcos összes felszerelési tárgyát hasznavehetetlenné morzsolták. Erszényét kinyitva azonban 

egy aranytallérra bukkansz, amit elteszel (Írd fel a Kalandlapra!). Ottogar sürget, hogy hagyjátok el 

ezt a termet, mielőtt újabb bogarak tűnnének fel, s te belátod igazát. Az eredeti járaton továbbhaladva 

hamarosan egy éles kanyarhoz értek, ami balra fordít, majd ismét balra és aztán hosszan vezet 

egyenesen előre. Ezt követően egy elágazásnál jobbra fordultok. Lapozz a 330-ra. 
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Szíved veszettül kalapál, mire a végtelennek tűnő lépcsősor tetejét eléred. Nem számoltad ugyan, de 

úgy véled, legalább ötszáz fokot tettél meg, míg idáig jutottál. Búcsúzóul egy pillantást vetsz a 

lenyűgöző barlangcsarnokra, majd egy tekervényes vésetekkel díszített boltív alatt egy sziklába vájt 

folyosóra lépsz. Az alagút hamarosan terem méretűvé szélesedik, és három irányba ágazik. Amíg 

azon morfondírozol, merre indulj, a vállad fölött egy apró, szitakötőszárnyú, de embertestű lény repül 

a terembe: egy szellőpille! Talán egyik azoknak, akiknek varázslata idehozott! Szárnyaival 

kétségbeesetten verdes, mintha menekülne valaki elől. ’Hála az égnek! Meglellek! Átadtam az 

üzenetet!’ – csipogja lélekszakadva. A piciny teremtmény izgatottan cikázik fejed körül, ám nem 

csupán ezért nehéz követni mondandóját, hanem azért is, mert mondataiban keveri a múlt, a jelen és 

a jövő eseményeit. ’Kószaszárny vagyok! A Kék Garabonciás meneszt érted bennünket! Látjuk a 

jövőt, és győzelmet csak általad remélhetett a világ! A Bíbor Úrnő elárulja a Hétszín varázslókat, 

mert uralni akarta Brilliát, és Belisard, a Fekete Apát segít neki! De szövetségük lett a vesztük! 

Szembe kell, hogy szállj velük, különben felébred a Lávasárkány, rengnek földek, hegyek! 

Leomlanak tornyok, falak, s minden város romba dől, csak egyetlen egy nem, - az, amelyik az égen 

repül!’ A sok zagyvaság hallatán megkéred a kis hírvivőt, hogy próbáljon megnyugodni, és inkább a 

kérdéseidre feleljen, úgy jobban megértheted mit is akar mondani neked. Miről kezded faggatni? 

 

Kicsoda az a Kék Garabonciás és tud-e segíteni neked a kijutásban? Lapozz a 359-re. 

A Fekete Apát támogatása miért okozza az Úrnő vesztét? Lapozz a 222-re. 

Hogyan akarják felébreszteni a Lávasárkányt és mit lehet tenni ellene? Lapozz a 162-re. 
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Az alagútból kibaktatva látod, az út kisvártatva lejteni kezd, majd a sínek el is fogynak a meredek 

lejtő közepén. Ugyan komoly sérüléseket szereztél, de lehet, ha a csillében maradsz, a fogad is 

otthagytad volna. Mivel már nem kötnek a sínek, így azokról letérve egy kisebb, kavicsos emelkedőn 

vánszorogsz fel, ami végül egy omlatag sziklafalhoz vezet, melynek oldalában egy apró, pókhálóval 

beszőtt ajtót látsz. Kilincsét lenyomod, majd miután kinyitottad az ajtót kilépsz a mögötte található 

járatra. Lapozz a 408-ra. 

 

 

284 

Az ajtón túl a járat egyenesen halad közel száz méter hosszan, majd egy falban ér véget, viszont jobb 

és a bal kéz felé is folytatódik egy-egy lépcsőlejáróval. Gyorsan felméred, merre indulj tovább, ám 

töprengésed váratlanul baljós morgás szakítja meg. A folyosó rázkódni kezd, mennyezetén hosszú 

hasadék reped, s apró szikladarabok kezdenek onnan a padlóra potyogni. Némelyik téged is eltalál, 

de nem sebesít meg. Menedéket keresve a falhoz lapulsz és vársz, aztán a remegés egyszer csak elül. 

A Suttogó Hátságon átélt élményed előtt nem tapasztaltál soha földrengést, most viszont kis időn 

belül, ez a második. Lennie kell valamilyen okának, amiért a földmély egyre sűrűbben háborog… 

Visszanyerve lélekjelenléted ismét a lépcsőkre tekintesz, és eldöntöd, merre folytasd utad.  

 

Ha jobbra fordulnál, - lapozz a 208-ra.  

Ha inkább balra indulnál, - lapozz a 365-re. 
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Az alagút egy idő után tágas barlangcsarnokká szélesedik, amibe egy másik járat is torkollik, de 

figyelmed inkább a helyiségre irányítod, mivel közted és a túloldali kijárat közt egy legalább huszonöt 

méter széles folyó vize áramlik sebesen. Az erős sodrás miatt az átkelés veszedelmes lenne, de 

szerencsére a törpe mesterek egy tekintélyes fémhidat emeltek fölé. A szerkezet oldalain korlát fut 

végig, átkelő része pedig két hosszú vaslapból áll, melyek egymás mellé fektetve kellő teret 

biztosítanak egy szekér áthaladásához is. A híd közepét tartó fémpillér szélein egy-egy törpe lovag 

délceg szobra tornyosul, két kezükben fejük fölé emelt harci pöröllyel. A szobrok óriásiak, talán ha 

derekukig érhetsz. Óvatosan rálépsz a híd egyik vaslapjára, de az meg sem mozdul súlyod alatt, ezért 

magabiztosan indulsz el rajta. Az út felénél viszont azt látod az egyik lovag lábánál egy ládika áll, 

fedelén perselyszerű réssel. Lehet, hídpénzt kell fizetni, ha használni akarod az átkelőt?  

 

Mit teszel? 

 

Pénzt dobsz a ládikába? Lapozz a 194-re. 

Nem foglalkozol a ládával, hanem továbbmész? Lapozz a 448-ra. 
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Ellenfeled veszélyes harcosnak bizonyul, aki képes lenne föléd kerekedni! Ezért elhatározod, nem 

adod meg neki e lehetőséget, hanem véget vetsz a harcnak, amint csak lehet. Második csapásoddal 

néhány méternyit hátra lököd, de nem indulsz utána, hanem egy erős vágást mérsz a híd tartóköteleire. 

Ellenfeled azonnal átlátja a helyzetet és feléd iramodik, de a szerencse melléd szegődik! Mielőtt 

elérne, a híd kötelei elpattannak s az egész tákolmány a mélybe zuhan, magával rántva a 

Homályvadászt is. A szakadék alján sűrű a félhomály, így nem derül ki számodra túlélte-e a zuhanást, 

mindenesetre nem látsz mozgást odalenn. Sarkon fordulsz és visszamész a folyosóra, ahol ezúttal az 

ajtót választod. (Ellenfeleid listájára írd fel a Homályvadász nevét!) Lapozz a 166-ra. 
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Az alagutakban sétálva hamar ráeszmélsz újdonsült segítőd két jelentős tulajdonságára. Az egyik a 

helyismeret, ami által a találkozásotok helyszíne után végig a központi folyosón maradtok, nem 

fordulva le sem jobbra, sem balra, amerre elmondása szerint csapdaszobák vannak, melyeket 

kincsvadászok foglyul ejtésére terveztek. A másik a szószátyársága, mivel az első perctől kezdve be 

nem áll a szája, az itt fekvő törpe héroszokról beszél, valamint a népe elveiről, melyekhez hűek 

mindhalálig. Úgy véled több hasznod származna Ottogar fecsegéséből, ha célirányosan kérdeznél tőle 

valamit. 

 

Miről szeretnél bővebben hallani? 

 

A Lelkek kútjáról? Lapozz a 439-re. 

Harrag-Ú-Thor védelmi mechanizmusairól? Lapozz a 328-ra. 

Az ide temetettekről? Lapozz a 266-ra. 
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A szerencse a pártodra áll! Az asztalra csapod a lapjaidat, a pokorcok pedig hümmögve ismerik el 

győzelmedet. Három pénzérmét helyeznek eléd, egy nyolcszögletű bronztallért, egy ezüst tallért, és 

egy aranytallért. Nyereményként bármelyiket választhatod, de a három közül csak egyet tehetsz el. 

Ezután az egyik pokorc, összeszűkített szemmel végigmér és egy újabb kihívásra invitál. Van kedved 

kiállni velük egy „Kopp vagy Nyekk” játékra? Nem hallottál ugyan még róla, de a pokorcokat 

ismerve nem lehet túl bonyolult. Ha szívesen kipróbálnád, - lapozz a 466-ra. Amennyiben inkább 

távoznál, - lapozz a 397-re.  
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Átvizsgálod hátizsákod, hátha bukkansz benne olyasmire, ami megkönnyítené átjutásod a vaksötét 

termen.  

 

Mit vennél elő? (Amennyiben rendelkezésedre áll.) 

  

Lámpaolajat? Lapozz az 54-re. 

A Tűzlabda tekercsét? Lapozz a 357-re. 

Egy fáklyát? Lapozz a 118-ra. 

Ezüsttükröt? Lapozz a 181-re. 

  

Ha készen állsz elindulni, - lapozz a 305-re. 
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A barlang mélyebb, mint amennyire fel szeretnéd deríteni, így csupán a szájához közel eső területet 

járod körbe. Odabenn csontokat találsz, valószínű szerencsétlen kalandorokét, akik a Manticus által 

őrzött kriptába tévedtek. A maradványok közt egy ezüst szakállkötő gyűrűre leszel figyelmes, 

valamint egy szakadozott bőriszákra, aminek nyakát meglazítva egy Kötszerre és egy összehajtott 

pergamentekercsre bukkansz. Szíved örömtelin dobban, amint a pergamen megsárgult hátán a 

Tűzlabda varázsrúnáját fedezed fel! E tárgyat harcban bármikor felhasználhatod egy támadásod 

helyett, egyszeri alkalommal. Ilyen esetben egy általad választott Harci Körben nyisd ki a könyvet, 

hogy megállapítsd ellenfeled eltalált-e téged, s vond le az oldal tetején lévő Koponya szimbólumokat 

az aktuális Életerő pontjaidból. Azonban a Kard szimbólumokat ezúttal hagyd figyelmen kívül, és 

vonj le 5 Életerőt ellenfeledtől a tűzlabda sebzése miatt! A tekercs csupán egyszer használható, ezért 

jól gondold meg, mikor élsz erejével! (Vezesd fel Kalandlapodra az ezüst szakállkötő gyűrűt, a 

kötszert és a Tűzlabda tekercsét.) Új kincseiddel felszerelkezve távozol innen és folytatod utad tovább 

a folyosón, - lapozz a 36-ra.  
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Kilépsz az ajtón és megdöbbenve látod, a felvonó már a magasban jár, semmi esélyed felkapaszkodni 

rá. Nem tudod, ki kezelheti csörlőjét, de utána kiáltasz, odafentről azonban csak kárörvendő nevetést 

kapsz válasz gyanánt. Reményvesztetten figyeled a felvonó távolodását, majd körbejárod a kút 

oldalát, azonban nem bukkansz semmilyen átjáróra, vagy titkos ajtóra, ami kivezetne innen. Vissza 

kell menned a sötét terembe, hogy ott keress kiutat. Lapozz a 475-re. 
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A láda egy varázstekercset rejt, amin a Tűzlabda varázsrúnája található. E tárgyat harcban bármikor 

felhasználhatod egy támadásod helyett, egyszeri alkalommal. Ilyen esetben egy általad választott 

Harci Körben nyisd ki a könyvet, hogy megállapítsd ellenfeled eltalált-e téged, s vond le az oldal 

tetején lévő Koponya szimbólumokat az aktuális Életerő pontjaidból. Azonban a Kard 

szimbólumokat ezúttal hagyd figyelmen kívül, és vonj le 5 Életerőt ellenfeledtől a tűzlabda sebzése 

miatt!  A tekercs csupán egyszer használható, ezért jól gondold meg, mikor élsz erejével! Elteszed 

jutalmad, (vezesd fel Kalandlapodra) majd az ajtóig hátrálsz, ami az Élő Testamentum intésére 

magától kinyílik. Néhány lépéssel később ismét az előtérben állsz, ahol egy újabb ajtóval 

próbálkozhatsz. Lapozz a 200-ra. 
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Számításod bevált, a zsoldosok valóban nem követnek! Azonban a környező járatokat mind 

elárasztották az élőholtak, akiket te ébresztettél fel korábban. Lassúak és ostobák, de több százan 

vannak, így néhány percnyi futás után teljesen bekerítenek. Az élőholtak gyűrűjében sorsod hamar 

megpecsételődik. Kalandod itt véget ért. 
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Amint a kilincs felé nyúlsz, kékes szikla csapódik ki belőle, s megpörköli kezedet! Vesztesz 1 Életerő 

pontot! Értetlenül nézel Ottogarra, aki megvonja a vállát és közli, neki még sosem esett bántódása 

kilincsek miatt, de lehet azért csupán, mivel törpe és a legtöbb csapda rájuk nem fejti ki hatását. Úgy 

tűnik azonban, tanácskozásotok felkelthette valaki figyelmét odabenn, mivel  



 
 

kisvártatva nehéz léptek hangját hallod az ajtó felé közeledni, majd súrlódó neszeket, mintha egy 

méretes reteszt húznának arrébb. Lapozz a 250-re. 

 

 

295 

Amint fegyvert rántasz az alak darabos mozgással megindul feléd. Mikor a közeledbe csoszog, 

észreveszed, a feje csupán egy bábé, a haja pedig paróka. Ellenfeled valójában egy páncélruhába 

bújtatott gép! Pörölykovács Eketor a bolondját járatta veled! Innen viszont már nincs visszaút, 

mechanikus szolgája neked esik vasöklével! 

 

Küzdj meg vele! 

 

Eleven páncél  Küzdőérték: 2  Életerő: 12 

 

Ha legyőzted, lapozz a 360-ra. 
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A lépcsősor aljáról egy roppant boltíves csarnok nyílik, akár egy székesegyházé, mennyezetén 

masszív tartógerendákkal, padlóján csillogó márványlapokkal, melyeken délceg törpék két-ember 

magas szobrai sorakoznak. A műalkotások közt látsz pörölyüket égbe emelő harcosok másait, 

csatabárdot vállon nyugtató komor vértes lovagokét, s egy népes szoborcsoport is, aminek tagjai 

kőpajzsukon emelik büszke uralkodójukat a magasba. A csarnok jobbra és balra is legalább száz 

métert vezet, mielőtt véget érne. Jobbra, egy tíz méter magas fakapuhoz visz, balra pedig egy széles 

lépcsősorra, ahonnan fény szüremlik befelé. Szemlélődésedet egyszer csak egy kárörvendő hang 

zavarja meg: ’Fogadd elismerésem ifjú kalandor! Mikor már azt hittük az összes bujdosót sikerült 

begyűjteni és teljesen irányításunk alá vontuk a törpék pompás tárnarendszerét, te bebizonyítod, hogy 

tévedtünk és még mindig rejtőzködnek itt szürke kis egérkék, akik fölött mindeddig elsiklott 

tekintetünk!’ A hang irányába fordulsz, és egy fekete köpenyes embert pillantasz meg a szobrok közül 

előlebegni, akinek ruháját misztikus szimbólumok sora ékíti, arcát pedig lehajtott csuklya sötétje rejti, 

csupán ráncos álla sejlik elő a lepel alól. Kezeit izgatottan összedörzsöli, s ekkor tűnik fel, a jobb 

oldalit egy különleges bőrkesztyű fedi, amit apró, színes drágakövekkel díszítettek, s melynek 

mutatóujja hosszú, elkeskenyedő karmot formáz. ’Ki vagy te? Floryn egyik testőre, vagy egy másik 

szerencsétlen herceg, aki épp akkor rótta le tiszteletét apja sírjánál, mikor elfoglaltuk a tárnákat? De 

végül is mindegy… Eleget tudok már ahhoz, hogy ez az apróság ne érdekeljen. Téged viszont 

megajándékozlak a tudás örömével, vidd magaddal a nevem a túlvilágra, s mondd meg a kapuőrnek, 

hogy Belisard, a Fekete Apát üdvözletét hozod!’ Ezzel károgó hangon felkacag, majd egy varázsszót 

kiáltva rád mutat! Lapozz a 488-ra.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

„…egy fekete köpenyes embert pillantasz meg a szobrok közül előlebegni, akinek ruháját misztikus 

szimbólumok sora ékíti, arcát pedig lehajtott csuklya sötétje rejti, csupán ráncos álla sejlik elő a 

lepel alól.” 



 
 

297 

Az ajtó mögött egy árnyas, természetes barlang rejlik. Padlózatán szikladarabok hevernek szerteszét, 

többük oldalát mohatakaró színezi bársony zöldre. A túloldali falban egy sötéten ásító barlangszáj, 

előtte egy faragásokkal ékített masszív sziklaasztal. Az asztal közepén egy fekete fedővel lezárt, 

dísztelen aranyurna áll. Ha elindulsz az urnához, - lapozz az 50-re. Amennyiben kihátrálnál innen, 

továbbmehetsz a folyosón, - lapozz a 36-ra.  

 

298 

A híd egy alagútba torkollik, ami egy darabig egyenesen visz, majd egy felfelé vezető kőlépcsőben 

ér véget. Elindulsz rajta, s hamarosan egy csapóajtó fedele állítja meg továbbjutásod. Óvatosan 

megemeled, de odafenn nem látsz mozgást, így oldalra csúsztatod és kimászol. Lapozz a 432-re. 

 

299 

Amint csak egy kézzel tartod magad a lény hatalmasat ránt rajtad, te pedig menthetetlenül a színe elé 

csúszol. Lapozz a 116-ra. 

 

300 

Az első ütés után a törpe felhorkan és kinyitja szemeit. Ez nem zombi, hanem nagyon is él! Amint 

észrevesz, fejszéje után kap, de te gyorsan arrébb rúgod azt, így keze csak a levegőt markolja. A törpe 

mérgében a földre köp: ’Alávaló senki-fia! Így vagy csak képes fölém kerekedni, rám törsz, mikor 

alszom!’ Csitítóan rápirítasz, majd megkérded kicsoda. A törpe mogorván elmondja, Ottogarnak 

hívják, s teremőr a kazamatákban, legalább is az volt, mielőtt te és martalóctársaid fel nem bukkantak 

a „bíborszuka” szoknyáját követve. Elmosolyodsz, és felfeded neki kiléted, majd visszaadod 

fegyverét. Megragadja fejszéjének nyelét, de továbbra is bizalmatlanul méreget. Jelzed számára, hogy 

ha ártani akartál volna neki, már lett volna alkalom, de nem éltél vele. Ez végül is meggyőzi, majd 

töprengeni kezd. ’Úgy látszik közösek az ellenségeink, s bár erősek vagyunk külön-külön is, de 

összefogva jobban el tudnánk kalapálni őket! Támogatlak a kijutásban, ha segítesz az odavezető 

folyosókat megtisztítani a söpredéktől! ’ Végigméred az alakot. Nem mai legény ugyan, de mégis 

szilaj harcosnak tűnik, fejszéje ereje pedig jól jönne a kazamaták rémségeivel folytatott 

összecsapásokban, így végül rábólintasz ötletére és társadul fogadod. (Írd fel barátaid listájára Ottogar 

nevét!) Együtt távoztok a szobából. Lapozz a 287-re. 

 

301 

A madár nyakának feléig jutsz, mikor elveszíted egyensúlyod és oldalra billensz. Kétségbeesetten 

kapsz a levegőbe, majd egy szempillantással később már zuhansz is. A hatalmas barlang még akkor 

is visszhangozza üvöltésed, mikor összetört testedből kiszállt az élet. Kalandod itt véget ért.  

 

302 

A lépcső alján egy robosztus kétszárnyú vasajtó állja utad. Kilincset nem látsz rajta, így nekifeszülsz 

az egyik szárnyának és vállaiddal bentebb tolod. A téged fogadó hatalmas terem voltaképp üres, 

eltekintve a szemközti sziklafalba faragott domborműtől, ami egy óriási sisakot formáz. A sisak 

szemréseinek két íve átjáróként szolgál, melyeken át távozni lehet a teremből, ugyanis azokból 

alagutak nyílnak. Bevilágítasz mindkettőbe, s látod, bár egymás mellett futnak, mégis külön 

folyosókra vezetnek. Ha a járatok egyikén indulnál tovább, - lapozz a 260-ra. Amennyiben inkább 

visszafordulnál, úgy a lépcsőn felmenve jobbra folytathatod az utad, - lapozz a 410-re.   



 
 

303 

Könyökig nyúlsz a lukban, majd megragadod a fogantyút és eltekered azt. Morgást hallasz a 

mélységből és a következő pillanatban, a mögötted lévő lávatenger egy része púposodni kezd, majd 

nagy dübörgések és morajlások közepette valami lassan kiemelkedik belőle. Azonban ez most nem 

egy kis oszlop, hanem egy rácsos fémlépcső, amit egy lávába ágyazott fémkar komótosan a 

sziklapárkány szintjére emel. A lépcső legalsó foka kényelmesen elérhető onnan, ahol állsz, legfelső 

része pedig a mennyezet egy olyan szegletéhez vezet, ahol egy rejtekajtó nyílt ki résnyire, a lépcső 

felemelkedésével egy időben. Bizalmatlanul méricskéled a szerkezetet, de az nem izzik, sőt, 

egyáltalán nem bocsát ki hőt magából, holott ki tudja milyen rég feküdt már a fortyogó lávában. Ha 

ez a fogantyú egy titkos lépcsőt hozott a felszínre, lehet, a másik kettő egy hídszerűséget emelne ki a 

lávából, amin át visszajuthatsz a bejárathoz? Ha felmennél a lépcsőn, megnézni mit rejt a titkos ajtó, 

lapozz a 441-re. Ha a kijutás reményében inkább meghúznád a jobb oldali fogantyút is, - lapozz a 

156-ra. Ha inkább a középsővel tennél egy próbát, - lapozz a 231-re.  

 

 

304 

A járat elég hosszú, ám egyszer csak egy elejtett ezüsttallért veszel észre a padlóján. Lehajolsz érte 

és felveszed (Írd fel kalandlapodra). Elmosolyodsz szerencséden, majd továbbmész a folyosón, ami 

végül egy dísztelen faajtóban ér véget. Kinyitod, s amint bezárod magad mögött, észreveszed, külső 

felét sziklalapok borítják, ami miatt behajtott állapotban teljesen besimul a falba, - titkos ajtó lehet! 

Szétnézel, egy kettős elágazásban állsz. Jobbra nem látsz semmi különöset, de a bal oldali út 

hamarosan újra elágazik, ezért arrafelé indulsz. Lapozz a 117-re. 

 

 

305 

Számold meg összesen hány pontot sikerült gyűjtened a hátizsákodban lévő tárgyak által, és az eddig 

szerzett barátaid segítségével! 

 

Ha 3 vagy annál kevesebb pontot, - lapozz a 261-re. 

Ha 4 pontot, - lapozz a 493-ra. 

Ha 5 pontot, - lapozz a 237-re. 

Ha 6 vagy annál több pontot, - lapozz a 69-re. 

 

 

306 

Hatalmasat üvöltesz, miközben emberfeletti erőfeszítéssel térd magasságig emeled a rácsot. Gyorsan 

átgördülsz alatta, s lefelé kezded tolni, hogy akadályként álljon a túlvilági sereg és közéd. A 

hátborzongató hangok közben egyre közelebbről hallatszanak, s kisvártatva földre dobott fáklyád 

fényébe becsoszognak az első foszlott arcú rémek. Ám ebben a pillanatban a vasrács a helyére 

csusszan, te pedig gyorsan felmarkolod fáklyád és torkodban dobogó szívvel továbbszaladsz a 

folyosón. Lapozz a 229-re. 

 

 

 



 
 

307 

Óvatosan kitárod az ajtót. A mögötte lévő terem eleinte üresnek tűnik, de aztán egy lépést teszel előre 

és fáklyáddal jobban bevilágítasz. A látványtól földbe gyökeredzik a lábad! Odabenn, mintha egy 

élőholt légió állomásozna! Koponyaarcú törpe harcosok tömött sorait látod, teljesen felfegyverezve, 

harci kalapácsokkal, kétélű csatabárdokkal, oszladozó testük míves, ódon csatavértek védelmében. 

Mintha háborúra készülnének... A terem nagyságából ítélve százan is lehetnek odabenn, vagy talán 

ezren… A döbbenettől mozdulni sem tudsz, de úgy tűnik, ők sem reagálnak érkezésedre. Lehet nem 

hat rájuk semmilyen mágia, és csupán elijesztésként állították ide őket? 

  

Mit teszel?  

  

Kihátrálsz a teremből és a másik ajtóval próbálkozol? Lapozz a 284-re. 

Átkutatod néhányukat fegyverek és más hasznos tárgy reményében? Lapozz a 99-re. 

 

308 

Terved őrültségnek hat, de egy kis szerencsével és némi ügyességgel még az is lehet, beválik! Tedd 

próbára Ügyességed!  

 

Ha sikeres volt a próbád, - lapozz a 436-ra. 

Amennyiben sikertelen, - lapozz a 405-re. 

 

 

309 

Az ajtó egy folyosóra nyílik, ami rövidesen három újabb egyszerű faajtóban végződik. Ezek közül 

kettőn nincs kilincs, csupán egy fém markolat, ám azokat meghúzva képtelen vagy kinyitni őket, így 

a harmadik s egyben legszélesebb ajtón át távozol. A folyosó enyhén lejteni kezd, s rövid gyaloglás 

után, halk, nyekergő hangokra leszel figyelmes a járat alja felől. A furcsa zajok egyre erősödnek, 

majd hirtelen forrásukat is megpillantod. Az út végén lévő kanyarból egy lim-lomoktól roskadozó 

talicska bukkan elő! A szállítóeszközön annyi szemetet púpoztak fel, hogy eleinte nem is látod, ki 

tolja, így az alak kilétére csupán akkor derül fény, mikor az már közvetlen közeledbe ér. Egy pokorc 

az! Ha még nem találkoztál ilyen teremtménnyel, tudnod kell, hogy a pokorcok szolgamanók, akik 

családostul egy nagyobb hatalmú személy mellé szegődnek, s az ő szolgálatukban tengetik nyomorú 

életüket. A törpék biztosan nem alkalmaznának ilyen alantas lényeket, így ez a teremtény a Bíbor 

Úrnő szolgálatában kell álljon! Ez a felismerés elgondolkodtat, de végigmérve a mellkasodig érő 

vézna manót, satnya kezeivel, s szőrpamacsban végződő mókás denevérfüleivel úgy érzed, ez a 

pokorc egészen biztosan nem jelent rád veszélyt.  A manó mikor melléd ér félszegen rád pillant, majd 

szemeit lesütve folytatja tovább útját. Úgy tűnik, nem zavarja jelenléted, - talán úrnője egyik 

harcosának vél. 

 

Mit teszel? 

 

Nem foglalkozol vele és tovább mész? Lapozz a 482-re. 

Próbálsz vele szóba elegyedni? Lapozz 30-ra. 

Hátba támadod? Lapozz a 221-re. 

 



 
 

310 

A Szellőpille úgy tesz, ahogy kérted s odébb repül. A harcos közben melléd ér és lesújt! Hárítod első 

vágását majd ellentámadásba lendülsz! Küzdj meg vele!  

 

Félszemű zsoldos  Küzdőérték: 1  Életerő: 7 

 

Ha legyőzted, lapozz a 45-re. 

 

311 

A törpe beléd csapódik és előresodor, de rosszul számítottad ki érkezését, így kicsit későn lendültél. 

A falból egy farönk vastagságú fagerenda lökődik ki és csapódik be kettőtök közé. Vesztesz 2 Életerő 

pontot! Mindketten a földre huppantok, de nincs időtök a sebek nyalogatására mivel a járólap 

gerendacsapdák egész láncolatát indította be, így egymás tucatnyi súlyos farúd lökődik ki a falból a 

folyosó teljes hosszán. Felpattantok és lavírozni kezdtek a halálos csapdák közt. 

 

Tedd próbára Ügyességed! 

 

Sikeres volt a próbád? Lapozz a 215-re. 

Vagy nem jártál sikerrel? Lapozz a 94-re. 

 

312 

A nyaklánc a Kophrak férfiak szent amulettje, amit harcossá avatásukkor kapnak, s azon bestiák 

fogaiból áll, amelyeket a próbáik során leterítenek. Hitük szerint a legyőzött szörnyetegek szelleme 

mindaddig velük tart, míg egy szolgálattal meg nem szabadítják magukat a Kophrak varázsigék 

megkötő erejétől. Balszerencsédre az amuletthez még mindig kötődik egy szellem, ami innentől 

kezdve mindent megtesz azért, hogy bosszút álljon a harcos haláláért. Mivel sejtelmed sincs a 

rosszakaratú szellem tevékenységéről, ezért csak a második beavatkozása után kezdesz gyanakodni 

és válsz meg a nyaklánctól. Ez azt jelenti, hogy a következő két Képesség próbád (mikor a könyv 

felszólít, hogy tedd próbára valamelyik képességed) automatikusan sikertelen lesz, függetlenül a 

Végzet Kockái által mutatott eredménytől. Ezek után visszamész a kanyarig, ahol a harcossal 

találkoztál és balra fordulsz rajta. Lapozz a 132-re. 

 

313 

Hosszas gyaloglás után a járat terem méretűvé szélesedik majd egy falban ér véget, aminek közepén 

a fentről látott hatalmas, kétszárnyú ajtó magasodik. A boltíves ajtó keretét egy roppant óriáskígyó 

domborműve szegélyezi, aminek teste alól kezek, lábak lógnak ki, s néhány fájdalomtól eltorzult 

törpe arca.  A kígyó szemében sárgás fénnyel kis holdkő szilánkok pislákolnak, amitől olyan érzésed 

támad, mintha a fenevad kőből faragott mása alattomos mód figyelne. Az ajtót kívülről egy 

emberhosszú deszkalappal bereteszelték, s bal szárnyára szöveget véstek a törpék nyelvén. ’Ide 

temették a Hínárosdi rémséget, a hetvenhét törpét felfaló óriás mocsárkígyót, akit Trollverő Talbert 

fojtott meg puszta kézzel.’ Olvasás közben összerezzensz, ugyanis az ajtó túloldaláról kaparászó 

hangokra leszel figyelmes. Lehet a Bíbor Úrnő sötét mágiája a mocsárkígyót is feltámasztotta? Ha 

kinyitnád az ajtót, - lapozz a 393-ra. Ha inkább visszamennél az elágazásig, és most a kisebb ajtóval 

tennél egy próbát, - lapozz a 453-ra. 

 

 

 



 
 

314 

Ellenfeled némán sújt le rád! Küzdj meg vele! 

 

Homályvadász  Küzdőérték: 2  Életerő: 9 

 

Ha legyőzted, lapozz a 486-ra. 

 

315 

Amint a lény kileheli lelkét, a feje körül tekergőző kígyóhad is ernyedten omlik vállára. Iszonyatosan 

kimerített a küzdelem, de nem akarsz hosszan megpihenni a barlangban, nehogy más rémség is 

felbukkanjon itt. Gyorsan az urnához lépsz, elolvasni az emelvény véseteit. A szöveg szerint 

Goblinverő Gilward kapitány és tizenhét bajtársa sírboltjában jársz, akik Ghoton várát védték 

hősiesen, de benn égtek az öregtoronyban, mikor a támadó orkok rájuk gyújtották azt, mivel 

tisztességes küzdelemben képtelenek voltak bevenni. Az urnában az elesett törpék hamvai 

találhatóak. Bár értékesnek tűnik, kegyeletsértőnek tartanád e tárgy magaddal vitelét, így inkább a 

helyén hagyod. Esetleg még átvizsgálhatod a barlangszájat, ahonnan a vérmes Manticus jött elő, - 

lapozz a 290-re. De távozhatsz is innen a folyosón folytatván utad tovább, - lapozz a 36-ra. 

 

316 

A szobából kivezető ajtó egy folyosóra nyílik, ami balra visz majd a járat ismét balra kanyarodik. Az 

út egy ajtóhoz vezet, amin túl egy elágazást találsz. Úgy véled balra a hármas lépcsősor lehet, ahonnan 

érkeztél. Jobbra egy megvasalt faajtó zárja el az utad, e mögül egy férfi fájdalmas nyöszörgését hallod 

kiszűrődni. Egyenesen pedig egy homályos alagút halad, aminek nem látod a végét, de vízcsobogást 

hallasz abból az irányból. A lépcsőkhöz nem mennél már vissza, így vagy a szobába nyitsz be, 

ahonnan a nyöszörgés szüremlik ki, - lapozz a 271-re, vagy az alagúton mész tovább, lapozz a 285-

re.  

 

317 

Rálépsz a csőrre, mire az lenyomódik és a madár bal szárnyánál lévő sziklafalon egy sor Holdkő 

gyullad ki. Valaminek lennie kell ott! Mély levegőt veszel és elindulsz visszafelé. Amennyiben kötél 

segítségével keltél át a hattyú nyakán, a visszautat is könnyűszerrel megteszed. Lapozz a 102-re. Ha 

viszont nem használtál kötelet, egy újabb sikeres Ügyesség próba árán tudsz csak visszajutni. Tedd 

próbára Ügyességed! Ha sikeres volt, - lapozz a 102-re. Ha sikertelen, - lapozz a 301-re. 

 

 

318 

Mit csinálsz Telhetetlen Timerik kriptájában? Bármelyiket megpróbálhatod az alábbi három 

lehetőség közül, feltéve, ha korábban még nem próbálkoztál vele.  

  

Megnézed a kártyázó törpék asztalát? Lapozz a 39-re. 

Sört csapolsz magadnak? Lapozz a 14-re. 

Sört csapolsz és Timerik kupájába töltöd? Lapozz a 210-re. 

 

Ha már minden lehetőséget kipróbáltál, vagy nem éltél velük, de elhagynád a kriptát, - lapozz a 200-

ra. 



 
 

319 

Egy kicsi kupolás kriptába jutottál, aminek közepén öt térdeplőzsámollyal körülölelt fekete oszlop 

áll. Az oszlop mellmagas, tetején egy megvasalt, szögletes faládika, fedelén vésett fémlapkával: 

’Emlékül Vakmerő Gabaldnak, aki a Homály-lapályon fogságba ejtette Csonttörő Kraumork 

nemzetségfő fiát, majd váltságdíj reményében elindult az ork vezérhez. A ládában Vakmerő Gabald 

feje, amit a nemzetségfő küldött vissza a hős törpe családjának.’ Elfintorodva lépsz ki a folyosóra és 

indulsz tovább innen. Lapozz a 243-ra. 

 

320 

A járat hamarosan véget ér, s utad két ajtón át folytathatod tovább. Az egyik a bal oldali falból nyílik, 

és semmi rendhagyót nem látsz rajta, a másik a veled szemben lévő falból, s lapjába egy híd stilizált 

képét vésték. Egyik mögül sem hallasz kiszűrődő hangokat, így a véseten túl nincs más, ami 

befolyásolja döntésed. Merre indulnál? A jelzés nélküli ajtón át, - lapozz a 309-re. Ha a másikon, 

lapozz a 285-re.  

 

321 

Az ajtó egy apró helyiséget rejt, közepén egy gúla alakú fehérmárvány emelvénnyel, a szélén néhány 

dísztelen kőzsámollyal. Fáklyád bevilágítja faltól falig, de az említetteken túl semmi érdekesre nem 

figyelsz fel. Az ajtóra vésett jel alapján talán egy kripta lehet, amit még nem vettek igénybe. Ha még 

nem jártál volna a másik szobában, most megteheted. Ez esetben lapozz a 193-ra. Amennyiben már 

voltál ott, vagy nem is érdekel, mit rejt, visszaindulhatsz a folyosón, amelyen ide érkeztél. Lapozz a 

112-re. 

 

 

322 

Szomorúan mondasz le a tárgyról, s kelsz fel az asztaltól. A pokorcok lelkendezve próbálnak 

marasztalni, de úgy véled itt az ideje folytatni küldetésed. Elköszönsz tőlük és elhagyod 

szálláshelyüket. Lapozz a 397-re.  

 

323 

Egy könnyed mozdulattal átlendülsz a korláton. A madár háta enyhe ívet vet, majd széttárt 

szárnyakban és hosszú, előrenyújtott nyakban folytatódik. Felszíne szépen csiszolt és precízen 

egymás mellé illesztett kőlapokkal fedett, azonban nem fedezel fel rajtuk semmi rendkívülit, 

írásjeleket vagy egyéb titokzatos ábrákat. A hattyú feje az egyetlen pontja, ami talán rejthet 

érdekességeket, viszont ahhoz átegyensúlyozni vakmerő vállalkozás lenne, ami során egy elvétett 

lépésért is az életeddel fizetnél. Ha ennek ellenére mégis megpróbálsz a madár keskeny nyakán át a 

fejéhez óvakodni, - lapozz a 499-re. Amennyiben nem hazardíroznál, visszafordulhatsz és a lépcsőn 

leereszkedve az előző teremben a jobb oldali alagúton távozhatsz, - lapozz 450-re, vagy a bal oldalin 

át is elhagyhatod azt, - lapozz a 470-re.  

 

 

324 

Határozott mozdulattal hármat kopogtatsz az ajtón. A kopogtatás visszhangja megtöri a csendet, 

végigfut a mögötted húzódó lépcsősoron, majd eltűnik a kazamaták sötétjében. Egy darabig semmi 

sem történik, de mikor már épp feladnád a reményt, hogy a kapu kinyílik, egy retesz elhúzásának 

súrlódó hangjára leszel figyelmes. Lapozz a 250-re. 



 
 

325 

A kesztyű egyszerű rongydarabként hullik alá és tűnik el a szakadék fekete torkában. Időközben 

azonban a zsoldosok is felocsúdnak és újra feléd erednek! A démonnal folytatott harc igencsak 

kifárasztott, viszont jobb színteret nem találhatsz a viadalra, mint a híd torkolata, ezért visszalépsz a 

partjára és ott várod be őket. Néhány pillanat és az első oda is ér!  

  

Küzdj meg vele!  

  

Ikerpengés fejvadász  Küzdőérték: 2  Életerő: 7 

  

Ha legyőzted, lapozz a 169-re. 

 

326 

Egy fegyver nem veheti fel a harcot ezernyi apró szájjal! Veszettül csépeled a bogarakat, száznál is 

többel sikerül végezned, de ez így is elenyészően kevés. Fekete áradatuk elborít, és leteper lábadról. 

Másodpercekkel később tovább hömpölyögnek, egy hófehér csontvázat hagyva hátuk mögött. 

Kalandod itt véget ért.   

 

327 

Egyik lábad egy kiálló peremre helyezed, a kezeiddel pedig fogást keresel a hepehupás falon.  

 

Tedd próbára Ügyességed! 

 

Sikerrel jártál? Lapozz a 279-re. 

Nem sikerült a próbád? Lapozz a 83-ra. 

 

328 

’Azokról napestig regélhetnék. Mivel a kriptákban a halottak mellett gyakran ereklyék-, vagyonokat 

érő tárgyak is nyugszanak, szinte minden sírhely rendelkezik ilyen vagy olyan védőszerkezettel. Ezek 

helyenként csapdák, de tucatnyi kriptára őrzők vigyáznak. Ezeknek is számos fajtája létezik, 

kőgólemtől kezdve, az eleven páncélon át, a különféle teremtményekig. Az biztos, a könnyű 

zsákmányt ígérő szobákat kerülni kell! Több olyan csapdaszobát is építettek Harrag-Ú-Thorba, 

amelyek egyetlen célja a mohó kincsvadászok fogságba ejtése. Majd elfelejtettem, később lehet át 

kell kelnünk egy hídon, amit két törpe lovag kalapácsos szobra vigyáz. Itt nem szabad közönséges 

pénzt csúsztatni a perselyükbe, csakis nyolcszögletű bronztallért, különben nem lesz egyszerű az 

átjutás!’ Lapozz a 150-re. 

 

329 

Örvénylő csillagbörtönöd egyre vadabb forgásba kezd, majd a szikrázó kis fénygömbök felragyognak 

és egyszerre beléd csapódnak! Érintésük tucatnyi tőrdöféssel ér fel, amitől az élet csaknem kiszökik 

testedből. Tudatod utolsó foszlányával érzékeled, amint a Bíbor Úrnő elereszt, és te magatehetetlenül 

zuhansz a föld felé. Becsapódásod azonnal végez veled, Hellatrix pedig int a törpe zombiknak, hogy 

cafatokra téphetik tested. Messzire jutottál, de kalandod itt borzalmas véget ért. 

 

 



 
 

330 

A folyosóra lépve két törpét vesztek észre, amint felétek botorkálnak. Darabos járásukból és hörgő, 

nyöszörgő hangjaikból egyértelmű számotokra, élőholtakkal van dolgotok. Amint közelebb érnek, 

gyanútok igazolást nyer! Az egyik zombi sisakot visel, szarvas orrvédővel, s kezében egy csorba 

csatabárdot lóbál. A másik, akinek bal szemüregét kötés fedi pedig kis pajzsot és bőrszíjas harci 

pörölyt szorongat. Ottogar rád néz: ’Enyém a félszemű!’ – majd törpe csatakiáltást hallatva nekiront 

ellenfelének. Küzdj meg a másikkal! 

 

Csatabárdos zombi  Küzdőérték: 1  Életerő: 5 

 

Ha legyőzted, lapozz a 196-ra. 

 

331 

Harminc méter megtétele után a folyosó elágazik. Fordulhatsz balra, ahol a járat hasonlónak tűnik, 

mint a jelenlegi szakasz, amelyen sétálsz, - lapozz a 410-re. Vagy mehetsz tovább a már megkezdett 

úton, azonban ez néhány méter múlva egy lefelé menő lépcsősorhoz vezet. Ha erre haladnál, lapozz 

a 302-re. 

 

332 

Kitartásod végül diadalmaskodik! A lény elernyed, nyelve letekeredik bokádról s visszacsusszan 

gusztustalan szájába. Te vissza sem nézel, hanem az ajtó felé rohansz, majd kilincsét lenyomva 

kimenekülsz ebből az ördögi szobából. Lapozz a 316-ra. 

  

333 

Ottogar visszagyalogol a folyosó legelejére, megropogtatja térdeit, majd nekiveselkedik. Úgy érzed, 

nem tud elegendő lendületet meríteni, ezért ugrásra készen várod, és mikor neked csapódik 

előrelendülsz. Tedd próbára Ügyességed! Sikeres volt? Lapozz a 272-re. Amennyiben nem jártál 

sikerrel, - lapozz a 311-re. 

 

334 

Közelebb sétálsz a fejedelmi farkas-koponyához, s megdöbbenve tapasztalod, hogy az egy széles kút 

káváját rejti, amibe egy csörlős emelőszerkezettel le lehet ereszkedni. Ha ráállsz az emelő lapjára és 

használod a csörlőt, valószínűleg egyedül is képes lehetsz alászállni a mélybe. A kút torka egyébként 

sötét, bár a legalján mintha gyér fény pislákolna, de, hogy pontosan mi lehet odalenn, azt képtelen 

vagy kivenni. Ha megpróbálsz a mélybe ereszkedni, - lapozz a 270-re. Amennyiben inkább elhagynád 

ezt a barlangot, - lapozz a 64-re. 

 

335 

A kanna a földre hull, a kallantyú alázuhan, a fogoly torkán lévő hurok pedig kioldódik. A törpe nagy 

levegőt vesz, de nincs időd foglalkozni vele, mivel a szemközti fal ajtaján át egy torzonborz, félszemű 

törpe ront ki ordítva és támad gondolkodás nélkül rád. Ellenfeled őrült, s nem kérdéses a kínzómester 

játékai vették el eszét, holott korábban Harrag-Ú-Thor igaz őre lehetett. Küzdj meg vele! 

 

Őrült törpe  Küzdőérték: 1  Életerő: 6 

 

Ha legyőzted, lapozz a 426-ra. 



 
 

 
 

„Ellenfeled őrült, s nem kérdéses a kínzómester játékai vették el eszét, holott korábban Harrag-Ú-

Thor igaz őre lehetett.” 

 

 



  
 

336 

A járat vége egy elágazáshoz vezet, ahol jobbra is fordulhatnál, de téged a bal oldali átjáró látványa 

ragad meg, ugyanis az egy hatalmas barlangra nyílik. A bejáratához lépsz és a lélegzeted is eláll a 

látványtól. A barlang legalább harminc méter széles, magasságát felbecsülni sem tudod. Falában 

körbe-körbe rengeteg világító kristály, melyek hatására odabenn alkonyi félhomály uralkodik. A 

magasban denevérek rajai röpdösnek, némelyikük azonban kiválik közülük s leereszkedik a barlang 

közepén fehérlő gigantikus koponya tetejére. A koponya négy méternél is magasabb lehet, 

orrnyergétől jobbra is balra is két-két ovális szemüreggel. A maradvány alsó állkapcsa hiányzik, így 

szájnyílása sötétlő ajtóként ásít hegyes, felső fogsora alatt. Gyermekkorod meséiben hallottál a 

csillagtitánokról, akik az ó-idők égig érő teremtményei voltak, - lehet az egyik sok-sok ezer éves 

fejére bukkantál Harrag-Ú-Thor elfeledett járatainak egyikében? A barlang túlsó felén észreveszel 

egy alagútnyílást, ami kivezet innen. Óvatosan elindulsz befelé, mikor is dörmögés hangjai ütik meg 

a füledet, egyenesen a koponya belsejéből! 

 

Mit teszel? 

 

Odamész felderíteni a dörmögő hangok forrását? Lapozz a 141-re. 

Átrohansz a barlangon a kijárat felé? Lapozz a 103-ra. 

 

 

337 

Kötél nélkül csak a szerencse és kivételes képességeid segíthetnek az egyensúlyozásban! Nagyot 

nyelsz, amint a rémisztő mélység fölé állsz és megteszed első lépésed a hattyú gerendányi nyakán.  

 

Tedd próbára Ügyességed! 

 

Ha sikeres voltál, - lapozz a 186-ra. 

Amennyiben nem jártál sikerrel, - lapozz a 301-re. 

 

338 

A páncéldarab a néhai Ogreölő bajnok, Két-tölgy Eldir birtokában állt, akit utoljára Hínárosd 

közelében láttak évekkel ezelőtt, aztán végképp nyoma veszett. Számodra nem rejtély többé mi történt 

vele. Végzete hírmondóját, az alkarvédőjét felcsatolod karodra, s a különleges tárgy nemcsak illik 

rád, de viselése közben különleges erő járja át tested! Növeled meg egy általad választott Képességed 

értékét 1 ponttal, míg ezt hordod. (Amennyiben nem Szívósságod választottad, ne felejtsd el 

kiszámolni Harci Alapodat, mivel lehet a módosulása miatt Küzdőértéked is nőtt!) Újult erődtől 

megmámorosodva indulsz vissza az emelkedőn, s úgy döntesz, most a piciny ajtóval teszel egy 

próbát. Lapozz a 453-ra. 

 

339 

Egy lépést teszel előre. A talaj stabil lábad alatt, úgy tűnik, kőlapon jársz. Aztán egy újabb lépést, - s 

még mindig nem fenyeget semmi veszély. Harmadik lépésed azonban már nem éri el a talajt, mivel 

félbevágott tested úgy hanyatlik össze, akár búzakalász a kaszacsapás után. Kalandod itt véget ért. 

 



  
 

340 

Az út hamarosan jobbra kanyarodik, majd ismét jobbra és hosszan vezet egyenesen előre. Ezt 

követően egy elágazásnál balra fordultok.  Lapozz a 330-ra. 

 

341 

Nekiveselkedsz és megpróbálod megemelni a roppant fegyvert. 

 

Tedd próbára az Erődet!  

 

Sikerrel jártál? Lapozz a 159-re. 

Vagy nem sikerült az Erőpróbád? Lapozz a 406-ra. 

 

 

342 

Előhalászod a kétszínű fémgolyót hátizsákod mélyéről és a tenyeredbe veszed, majd ezüst felét 

megtekered.  

  

Hová hajítod? 

  

Hellatrixet célzod meg vele? Lapozz a 129-re. 

Az épülő hajó feléd dobod? Lapozz a 34-re. 

 

 

343 

Az üreghez lépsz, és óvatosan belé nyúlsz kezeddel. Szíved a torkodban dobog, amint ujjaid 

elhaladnak a pengék között, de egyelőre nem esik bántódásod. Megragadod a sisakot az egyik 

szarvánál fogva és magad felé rántod, ám amint a fejfedő a tőrhegyek közelébe ér valóra válik, amitől 

rettegtél. Kattanást hallasz a falból és a tőrgyűrű egy szempillantás alatt összezárul! Tedd próbára 

Gyorsaságod! 

 

Ha sikerrel jártál, lapozz a 253-ra. 

Ha sikertelen voltál, lapozz a 404-re. 

 

344 

A zsoldosok becsapják az ajtót és feszülten pusmogni kezdenek. Néhány szót váltanak az élőholtak 

felbukkanásának okáról, mivel nem tudják, hogy a te nyomodban járnak, valamint arról, miként 

lehetne elkerülni őket és visszajutni Belisardhoz. Miközben beszélgetnek, felméred a terepet. Egy 

bánya tárnára emlékeztető helyiségben álltok. A járat egy lejtő teteje, ahonnan sínpár indul mélyebben 

futó alagutak felé, a sín elején pedig egy öreg, rozsdás csille vesztegel üresen. Agyad még mindig 

lázasan kutatja a menekülés útját, s most úgy véled talán lenne esély. Megpróbálhatsz kirontani a 

folyosóra, abban bízva a zsoldosok a holtaktól való félelmükben nem követnek, - lapozz a 49-re. 

Megpróbálhatod a felszerelésed kitépni a páncélos harcos kezéből, majd a csille fékét kioldva 

elszelelni innen, - lapozz a 308-ra. Ha jobban belegondolva mindkét ötletet túl kockázatosnak érzed, 

kivárhatod, hátha kínál a sors újabb lehetőséget, - lapozz a 189-re. 

 



 
 

345 

A folyosó végére rohansz, majd egy erőteljes mozdulattal átvágod az üst egyik tartókötelét. A nehéz 

fémtárgy meginog, de nem zuhan le! Jobb ötlet híján egy másik kötél mellé ugrasz, de nincs már időd 

átvágni, mivel a gépgyík melletted terem és szakadatlan lendülettel ostromol! Védd magad!  

  

Xenithon gépgyík  Küzdőérték: 3  Életerő: Sérthetetlen 

  

Ha túléled a harc következő két fordulóját, alkalmad nyílik egy másik kötél elvágására! Ez esetben, - 

lapozz a 110-re. 

 

346 

Minden erődet latba vetve ki tudsz szabadulni a szörnyű szobor szorításából. Megkönnyebbülten 

távozol innen egy rövid folyosón át, ami csakhamar egy újabb terembe vezet. Lapozz a 213-ra. 

 

347 

Magatehetetlenül lógsz perceken keresztül, de senki sem érkezik a megmentésedre. Egy idő után azt 

érzed kezedből minden erő kifutott, és ujjaid elkezdenek lecsúszni a kilincsről. Felnyögsz 

kétségbeesésedben, ám mást nem tehetsz, így néhány pillanattal később sorsod beteljesedik. Üvöltve 

zuhansz a mélybe, ahonnan soha többé nem bukkansz már elő. Kalandod itt véget ért. 

 

348 

Egy raktárhelyiségre bukkantál! Üres ládákat, dobozokat látsz egymásra halmozva, s az egyik polcon 

egy kis fémkannát is találsz, amiben lámpaolaj van. Tovább vizsgálódva észreveszel egy titkos fali-

rekeszt, ami teljesen a szoba falába simul, te is csupán azért fedezted fel, mert ajtaját valaki résnyire 

nyitva hagyta. Bepillantasz a rekeszbe s a belseje egy ezüstláncra fűzött medált rejt, amin két 

keresztbe tett harci pöröly képe látható, fölöttük egy törpe csuporsisakkal. A medál hátlapján a 90-es 

szám szerepel. Elteszed új szerzeményeidet (Lámpaolaj, Harci Pörölyös Medál) és továbbindulsz a 

Sárkányfejes ajtón át. Lapozz a 120-ra.  

 

 

349 

A Szellőpille hallgat rád és odébb repül, így elegendő küzdőtér marad számodra. A harcos közben 

lesújt! Hárítod első vágását majd ellentámadásba lendülsz! Küzdj meg vele!  

 

Félszemű zsoldos  Küzdőérték: 1  Életerő: 7 

 

Ha legyőzted, lapozz a 45-re. 

 

350 

Az írás Dühös Sigg úr életet eleveníti fel. E törpét hivatalosan sosem koronázták meg, ezért nevezték 

úrnak, de népe így is királyként tisztelte. Sigg a harciasságáról volt hírhedt, mindig seregei élén vonult 

hadba és az elsők közt küzdött a csatákban. Legjobb barátja egy különleges kard volt, amit 

Tűzmadárnak hívtak képessége után, mivel ha Sigg úr megsebzett vele valakit, az menten hamuvá 

vált. A szöveg szerint, mikor különösen dühös kedvében volt, a csaták után a szél olyan porvihart 

kavart, amilyet a sivatagban látni. Sigg urat ütközetei során kísérők követték, akik a 



 
 

legádázabb ellenfelei hamvait gyűjtötték össze, - ezen maradványok függnek most fenn az üstben. A 

király halálát végül önmaga okozta. Mivel a harctéren méltó ellenfélre nem bukkant, Xenithon 

mesterekkel készíttetett magának egy gyakorló gépet, amivel képességeit fejleszthette. A gépezet 

olyan tökéletesre sikeredett, hogy az egyik összecsapás során végzett az uralkodóval. A veszedelmes 

szerkezettel később senki sem mert próbát tenni, ezért lekerült Sigg sírboltjába, hogy annak 

nyugalmát vigyázza. Ha ezek után továbbmennél a terem túlsó oldalára, - lapozz a 35-re. Amennyiben 

inkább elhagynád azt, - lapozz a 200-ra. 

 

351 

Minden erődet összeszedve eltaszítod a harcost a kocsitól, amitől az port a levegőbe rúgva 

elbucskázik az alagút talaján. A vértes nem adja fel könnyen és rohan még a csille után egy darabig, 

de végül belátja, nem versenyezhet a kocsival. Dühödten rázza feléd öklét, te pedig széles mosollyal 

nézed, amint lemarad, majd egy kanyar után végleg eltűnik szemed elől.  Lapozz a 386-ra. 

 

352 

Túl lassú vagy, így a gerenda elkapja az oldalad és a falhoz vág. Vesztesz 3 Életerő pontot! Nincs idő 

azonban sebeid nyalogatására, mivel a járólap gerendacsapdák egész láncolatát indította be, így 

egymás után tucatnyi súlyos farúd lökődik ki a falból a folyosó teljes hosszán!  Felszerelésedhez 

gördülsz, majd megragadván azt lavírozni kezdesz a halálos csapdák közt. Szemed sarkából látod, 

Ottogar ugyanígy tesz. Tedd próbára Ügyességed! Sikeres volt a próbád? Lapozz a 215-re. Ha 

kudarcot vallottál? Lapozz a 94-re. 

 

353 

Ugrásod sajnos túl rövid! A hídcsonk kezdetét nem éred el, karnyújtásnyira tőle zuhansz le a 

szakadékba. Bár talpon érsz földet, de a lendülettől orra esel, és alaposan összezúzod magad a talajon 

heverő éles kődarabokon! Vesztesz 2 Életerő pontot! Ha még életben vagy feltápászkodsz, és a 

szakadék alján lévő sziklafalból nyíló járaton át távozol, ami hamarosan egy rozsdás kilincses kis 

ajtóhoz vezet, amin benyitsz. Lapozz a 191-re. 

 

 

354 

Egy hosszú folyosón sétálsz. Az út egyhangúságát nem sokára egy pompás fali dombormű töri meg, 

ami egy vadászatot ábrázol, ahol a törpe hajtók egy pompás szarvast kerítenek be. A dísz után néhány 

méterrel az alagút elkanyarodik. A bal oldali falban egy ajtót látsz, amire a „Dwarun nyughelye” 

szöveget vésték. Ha benyitnál az ajtón, - lapozz a 27-re. Ha inkább továbbmennél a folyosón, - lapozz 

a 320-ra.  

 

 

355 

Amint a hídra lépsz különös szélzúgás támad hátad mögött. Visszakapod fejed, és megrökönyödve 

látod, hogy egy spirálisan örvénylő füstfelhő tűnik fel a terem bejáratánál, amiből egy pillanat múlva 

öt alak ölt testet. Belisard, a Fekete Apát az egyik, aki vészjóslóan elmosolyodik, mivel ezúttal nem 

egyedül érkezett, hanem négy megtermett zsoldost is hozott magával! A vénember károgva felnevet, 

amint a marcona alakok előrántják fegyvereiket és vért szomjazó tigrisként ugranak feléd. Futásnak 

eredsz, hogy minél hamarabb átérj a híd túloldalára! A kőpalló felénél jársz, mikor a túlparton egy 

fekete füstörvény születik, majd a kavargó gomolyagból Belisard lép  



 
 

elő, lehajtott fejjel. Megtorpansz, és kalapáló szívvel fordulsz hátra, - a négy harcos mindjárt a hídhoz 

ér! Az egyedül lévő Fekete Apát kisebb kihívásnak tűnik, mint a túlerőben lévő zsoldosok, ezért felé 

futsz tovább. Ám mikor kardvágásnyi távolságra kerülsz tőle, a vénember rád emeli tekintetét. 

Látványától azonnal megdermedsz! Aszott, ráncos arca immár koromsötét csíkokkal szabdalt, szemei 

tükrén pedig a pokol vörös tüzei táncolnak. Ellenfeled nem ember immár! Belisard utat adott egy 

démoni szövetségesének, hogy megszállja testét és rettenetes erejét használva győzedelmeskedjen 

fölötted. A démon nem enged partra, szörnyű agyaraival rád vicsorog, s ő maga is a hidra lép, a 

szédítő mélység fölött mérkőzni meg veled! Uruk átváltozása a zsoldosokat is megállította, akik a híd 

elejéről figyelik az összecsapást. Barátaid között ott szerepel Cypherix neve? Ha igen, - lapozz a 274-

re. Amennyiben nem, olvass tovább!  

  

Küzdj meg a démonnal! 

  

Belisard  Küzdőérték: 3  Életerő: 15 

 

Mivel egy keskeny kőpallón kényszerülsz vívni, csak úgy maradhatsz rajta, ha minden második harci 

kör elején sikeres Ügyesség próbát teszel! Amint elvéted Ügyesség próbád, lapozz a 7-re. E hátrány 

azonban ellenfeledet is sújtja, így minden második Harci kör végén tehetsz egy Ügyesség próbát, a 

Nehéz Próbák szabálya szerint. Az első siker esetén, vagy ha Belisard Életerejét 5 alá csökkented - 

lapozz az 56-ra. 
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’Valóban bátor vagy, amiért ide merészkedtél, de e helyről utad nem vezet tovább!’ – recsegi. A lény 

ekkor felfedi magát, és teljes egészében kilép a barlangszájból. Elsápadsz, ugyanis ellenfeled egy 

rettegett Manticus, aminek sörénye tekergő kígyók százából áll, melyek különleges varázserővel 

ruházzák fel a szörnyeteget! Lidércszárny Arruch birtokát is egy ilyen fenevad őrizte, és a vele való 

összecsapás során is csak a szerencsén múlt, hogy diadalmaskodtál. A lény nem ad esélyt a 

megfutamodásra, hanem egy hatalmas ugrással előtted terem és torkod felé kap! Védd magad! 

 

Manticus  Küzdőérték: 3  Életerő: 9 

 

Ha a harc során olyan oldalra nyitsz, ahol a Végzet Kockái 3 koponyát mutatnak, lapozz a 74-re.  

Amennyiben legyőzöd a Manticust, lapozz a 315-re. 

 

357 

A tekercset elhasználva egy tűzlabdát tudsz elereszteni, ami pár másodpercre felfedi a terem összes 

titkát. A tekercs eltépése (ebben az esetben húzd ki a Kalandlapodról!) két pontot jelent majd neked, 

mikor a termen való átkelés sikerességét megállapítod. Most lapozz vissza a 289-re és nézd meg 

rendelkezel-e bármi más használhatóval.  
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Pilláid felpattannak. Fogalmad sincs mennyi ideig voltál eszméletlen. Felállsz, s leporolod magad. 

Szétnézel a szobában, de a démont nem leled sehol. Megropogtatod csontjaidat, és furcsamód sokkal 

erősebbnek és kipihentebbnek érzed magad. Állítsd vissza Életerő pontjaid számát az értékre, amivel 

Kalandjaidat kezdted! Ezen túlmenően adj 1 pontot az általad választott képességedhez! 

(Amennyiben ez Erő, Ügyesség vagy Gyorsaság, ne felejtsd el kiszámolni új Harci Alapodat, s 

módosítani Küzdőértéked, ha szükséges.) Magabiztos mosoly terül el arcodon, úgy  



 
 

érzed, nincs az az ellenfél, akit nem tudnál legyőzni. Derűsen indulsz a kijáratot jelentő ajtó felé, 

mikor egy ismerős hang megszólal a fejedben: ’Jó utat kis gazdám, mostantól fogva sosem vagy 

egyedül.’ Vezesd fel Cypherixet a barátaid közé! Lapozz a 316-ra. 
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’A Kék Garabonciás a legifjabb a Hétszín varázslók közül! Ő most gyenge, így nem segíthetett, de a 

Szellőpillék a megfelelő időben igen!’ Társalgásotokat egy félszemű, vörös ruhás fickó zavarja meg, 

aki a mögötted lévő alagútban tűnik fel. Az alak a Bíbor Úrnő bérence! Övéről két harci sarlót akaszt 

le és neked ront! Kószaszárny ekkor felsivít: ’Jajj, végem, végem, nem menthetsz meg semmiképp!’ 

Csatátok valóban veszélyt jelenthet a törékeny teremtményre, így rárivallsz, hogy rejtőzzön el, 

nehogy baja essen! Mit mondasz neki? Bújjon el az egyik kivezető alagútban? Lapozz a 310-re. 

Maradjon a teremben, csak repüljön tisztes távolba a küzdelemtől? Lapozz a 349-re. 

 

360 

Utolsó vágásod eredményeként a gépezet darabjaira hullik, lábad előtt csavarok, fogaskerekek, és 

széttört alkatrészek hevernek. Eketor nevét kiáltod, de nem felel rá senki. Dühösen járod körbe a 

szobát, ám mivel nem találod sehol az építőmester nyomát, végül elhagyod lakhelyét. Lapozz a 484-

re. 
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’Engedd meg, hogy bemutatkozzam, - a Kék Garabonciás vagyok, a Hétszín varázslók legifjabbika, 

a magam százhuszonhét évével. Fogadd elnézéskérésem, az én hibámból lettél átcibálva a világ egyik 

feléből a másikba, s miattam kellett annyiszor a halál szemébe nézned. De hatalmas örömmel tölt el 

a tudat, hogy a sok vész és kihívás ellenére mégis eljutottál hozzám! Hadd kezdjem az elején, Brillia 

felfoghatatlan mértékű veszélybe van! Amint arra rájöhettél vesztére két rendem béli varázsló tör, a 

Fekete Apát és a Bíbor Úrnő. Kérdezhetnéd, miért támadnak a Hétszín varázslók arra a világra, 

aminek békéjét őrzik? Erre két válasz is létezik. Az egyik, hogy a varázslórend sosem vigyázott a 

békére. Az egyensúlyt hivatott fenntartani. Ha ezt építéssel és harmóniával érhette el, hát azt az utat 

választotta. Ha háborúk kirobbantásával és népek bukásával, akkor pedig azt. De ne gondold, hogy a 

Hétszín varázslók gonoszak lennének! Van, mikor öntözni kell a földet a friss fű sarjadásához, máskor 

pedig lángra lobbantani az elszáradt növényeket, melyek régi nyarak szükségtelen emlékeként 

maradtak örökül. Emberi szemmel nézve ez könyörtelennek tűnhet, de amit az ember lát, azok 

évtizedek eseményei csupán. A Hétszín varázslók közül többen kétezer évnél is öregebbek, így ők 

biztosabban tudják, milyen fordulatok tesznek jót a világgal és melyek válnak kárára. Egészen 

mostanáig, mikor is egy új varázslórend bukkant fel Brillia ege alatt. Az ő eljövetelük jelenti a 

második választ kérdésedre. A Vörös Alkony Prófétáinak hívják magukat. Egyelőre kicsik, alig 

hallani még róluk, de rendünk felfigyelt rájuk, és hosszas tanulmányozás után arra a meggyőződésre 

jutott, hogy ez az új varázslókör komolyan befolyásolhatja Brillia sorsát. Ez önmagában figyelemre 

méltó dolog! Azonban rendünk nagyasszonya, a Bíbor Úrnő, ettől messzebbre ment. Véleménye 

szerint úgy fogják befolyásolni világunk történetét, hogy a Hétszín varázslók helyébe lépnek.’ Itt a 

Kék Garabonciás elhallgat és vár egy kicsit, amíg szavait megemésztheted, majd mivel nem szólalsz 

meg, folytatja beszédét. ’Ez egyedülálló jelenség. Rendünk nyolcezer éves fennállása óta nem jött 

létre még olyan harcos-, vagy mágikus tanokat követő szervezet, ami veszélyt jelentett volna ránk. A 

Bíbor Úrnő eszméje, amit megosztott velünk,  



  
 

ellenségeskedést szült az eddig oszthatatlan varázslórend tagjai közt. Békét végül vezetőnk a Fehér 

Mágus teremtett, aki türelemre intett bennünket és figyelmünk további összpontosítására a Vörös 

Alkony Prófétái felé. Ezzel a viszály elült, azonban sajnos, csupán a felszínen. Rendünk szabályai, 

szokásai, a tagok kiléte titok Brillia színes teremtményei előtt, így nem csoda, hogy senki sem hallott 

a Tápláló Álomról. Ez egy olyan rítus, amin minden tagnak át kell esnie pontosan egyszer, egy 

emberöltő alatt. Aki ebbe az álomba réved, felébreszteni nem lehet háromszázharminchárom napon 

át. Addig öntudatlanul fekszik ágyában, gyűjtve magába az energiát, ami a fiatalság megőrzéséhez és 

varázslataink megfogantatásához szükséges. Rendünk tagjai sosem egyszerre esnek Tápláló Álomba, 

hanem mindig csak kis csoportokban, hogy az éberek őrködhessenek az alvók felett. Talán ki is 

találtad, társaim egy része most is ebben az állapotban van. A Zöld Zarándok, a Szürke Vátesz, és a 

Türkiz Magiszter titkos kamráik mélyén alszanak, mit sem tudnak a világ eseményeiben beállt 

változásokról. A változásról, hogy a Bíbor Úrnő és a Fekete Apát összefogott, és gyalázatos módon 

elárulták a Hétszín varázslók rendjét! A két álnok végzett rendünk nagymesterével, a Fehér Mágussal, 

és csupán a csodának köszönhető, hogy én elkerültem a pusztulást. Az árulók megszállottjává váltak 

az elméletnek, miszerint a jövőben a Vörös Alkony Prófétái fölénk kerekednek, s onnantól kezdve 

ők lesznek a világ egyensúlyának őrei. Ezért elhatározták, elintézik őket, bármi áron. Inkább 

feláldozzák az egész világot a most ismert formájában, csak az új rend elvesszen. Tudnod kell, a 

Hétszín varázslók bűvereje hatalmas, de messze nem végtelen. Az árulók esélyei kérdésesek lettek 

volna egy mágikus viadalban a feltörekvő rend varázslóival szemben addig, míg a Tápláló Álom fel 

nem tölti őket. Arra pedig kiváltképp képtelenek lettek volna, hogy pusztán varázsigék által Brillia 

vesztét okozzák. Ám sajnos, erre a borzalomra kínálkozik néhány recept, amit rajtunk kívül talán 

senki sem ismer. Az egyik Magnacor felébresztése. Magnacor egy ősi lávasárkány, öregebb, mint 

Brillia maga. Ő az, aki világunk közepén alussza örök álmát s testének melege táplálja e földet és 

nem hagyja kihűlni, a legfagyosabb éjszakán sem. Akad néhány elképzelhetetlenül mély árok, melyek 

a földfelszínt összekötik azzal a mélységgel, ahol ő pihen. Az egyik a Harrag-Ú-Thorban lévő Lelkek 

Kútja, amit régi korok emberei Világkürtőnek neveztek. Ez az oka annak, hogy a Bíbor Úrnő és 

gyülevész zsoldos hada elfoglalta a Bórim hegyet, és ezért támasztotta fel halott törpék ezreit, mert 

velük ásat és mélyítteti a Lelkek kútját, ami egyenesen Magnacorhoz vezet. Fel akarja ébreszteni, és 

inkább odaveszni, odavetni mindent, csak másokat is magával rántson.’ 

 

Láttad saját szemeiddel a Repülő Várost? Ha igen, lapozz a 258-ra. Ha nem, - olvass tovább.  

 

Tudom, még szinte fel sem lélegeztél a megpróbáltatásaid után, amit a Bórim hegy alagútjaiban éltél 

át, de mégis, vissza kell menned, hogy megállítsd őket! Erre te vagy egyedül képes! Még én sem 

mélyedtem Tápláló Álomba, így varázserőm csekély, ezért a Szellőpilléket eresztettem útnak, hogy 

találjanak egy hőst, aki képes szembeszállni a Bíbor Úrnővel. Ők téged választottak. Lehet, 

habókosnak tűnnek a szemedben, akik összevissza beszélnek, de mindez azért van, mert a pillék 

egyszerre érzékelik a jelen, a múlt, és a közeljövő eseményeit, ezért nem tudnak különbséget tenni 

köztük. Azért választottak téged Astamonban, mert látták a jövődet, látták, hogy képes lehetsz 

legyőzni a Bíbor Úrnőt! Vissza kell térned, igazzá téve látomásukat!’ A hallottak émelyítően hatnak 

rád, túl sok forog kockán, túl nagy a tét, amit veszíteni lehet. Belegondolva, a kijutásod a Bórim 

hegyből is csodával határos módon valósult meg. Ezek után önként visszatérni az úrnő színe elé 

őrültségnek tűnő vállalkozás lenne.  



 
 

Mit teszel? 

 

Visszautasítod, s kéred, keressen mást erre az öngyilkos feladatra? Lapozz az 59-re. 

Hajlandó vagy folytatni a küldetést és szembe szállni a Bíbor Úrnővel? Lapozz a 178-ra. 
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A láda egy tál méretű ezüsttükröt rejt. Megforgatod, de semmilyen mágikus képesség nyomát nem 

fedezed fel rajta. Mindenesetre csalódottságodnak nem mersz hangot adni, hanem inkább elteszed 

hátizsákodba, majd az ajtóig hátrálsz, ami az Élő Testamentum intésére magától kinyílik. Néhány 

lépéssel később ismét az előtérben állsz, ahol egy újabb ajtóval próbálkozhatsz. Lapozz a 200-ra. 

 

363 

Az amulettet hátizsákodba teszed, nem is sejtve, hogy egy elátkozott tárgyat vettél magadhoz, ami az 

ork végzetét is okozta! A következő két alkalommal (azaz két különálló eseményhez/próbához 

köthetően), mikor sikeres Ügyesség vagy Gyorsaság próbát tettél, hagyd figyelmen kívül a sikert, s 

végezd el újra a próbát! (Természetesen, ha a második könyvnyitás is sikert eredményez, akkor az 

adott próbád Sikeresnek minősül.) Öröm az ürömben, hogy az amulettre mondott rontás két alkalom 

után el is száll, így csupán ennyi próbatételben fog befolyásolni téged. A rád leső veszedelemről mit 

sem sejtve folytatod tovább a kripta átfésülését. Lapozz a 374-re.   
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A Királyok Kriptája biztonságos terület, amit még Hellatrix sem tudott irányítása alá vonni. E szent 

helyen módodban áll megpihenni, étkezni, s akár kötszereidből is felhelyezni sebeidre, úgy, hogy 

nem kell felnyitnod a könyvet meggyőződni róla megzavarta-e egy kóborló szörnyeteg a 

gyógyulásod. (Azaz az itt felhelyezett Kötszer biztosan 4 Életerő pontot fog gyógyítani rajtad, de 

ezzel sem lépheted túl Életerő pontjaid Kezdeti értékét.) Ha úgy érzed kellően felfrissültél, - lapozz 

vissza a 200-ra.  

 

365 

A lépcső egy hosszú és szűk folyosóra vezet. Közel egy percen át gyalogolsz a sziklába vájt járatban, 

mire egy T elágazáshoz érsz, ahol jobbra és balra is fordulhatsz. Az elágazástól mindössze néhány 

lépésre mindkét járatot egy faajtó zárja. A bal oldali lapjába egy csákány elnagyolt képét vésték, a 

másikba pedig egy koporsóét. Ha a bal oldalin nyitnál be, lapozz a 193-ra. Ha a jobb oldalin, lapozz 

a 321-re. Ha inkább visszafordulnál, lapozz a 112-re. 
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Még néhány elágazásnyit rohansz előre, de aztán szembetalálod magad egy három fős őrjárattal, akik 

társai megsegítésére érkeztek. Sarkon fordulsz, ám mögötted is zsoldosok csapata tűnik fel, elvágva 

előled a menekülés útját. Túl sokan vannak és bekerítenek, így sorsod hamarosan megpecsételődik. 

Nagyon közel kerültél a kijárathoz, de most sajnos meg kell adnod magad a Bíbor Úrnő csatlósainak. 

Kalandod itt véget ért.     
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A lépések megtétele után a lény folytatja: ’Azaghul azt ajánlotta a démonnak, kössön vele alkut. Ha 

nem fogadja el, végezhet a vele, de ha rááll, akkor megszállhatja testét és abban lakva úgy járhat a 

világban, mint Brillia bármely teremtménye. Ez kecsegtető volt a démon számára, mivel azok 

lényükből eredően mindig egy helyhez vagy tárgyhoz láncolva élnek. Ez alól Cypherix sem jelentett 

kivételt, így a szabadságért cserébe elfogadta az ajánlatot. Azaghul még több dicsőségre tett szert, 

hisz a démon eltűnt, s mindenki azt hitte a törpe hős végzett vele. De a történetnek itt még nincs 

vége… Mivel azt nem említette Azaghul Cypherixnek, hogy mi lesz majd, ha meghal, s testét egy 

hideg kriptába rakják, ahonnan soha többé nem mozdulhat.’ A teremtmény ekkor felpillant, s te 

hátrahőkölsz a látványtól. Orrtalan arcáról két szénfekete szem mered rád, csőrre emlékeztető 

szájából pedig egy kígyó-zöld nyelv csúszik elő, majd húzódik vissza. A lény fölmagasodik, s te 

ebben a pillanatban futásnak erednél. Azonban túl közel állsz hozzá, így képtelen vagy elmenekülni. 

A rémség kitátja száját, amiből nyelve előreszökken és bokádra csavarodik, aztán mintha csak kötélen 

húznának, visszarángat a szörnyeteg színe elé. Lapozz a 116-ra.     

 

368 

A két férfi mozdulatlanságra utasít, de te csak addig hallgatsz a szavukra, míg karnyújtásnyi 

közelségbe érnek hozzád. Ekkor váratlanul előrevetődsz, s amint a kőkocka, amit eddig lenyomva 

tartottál visszasiklik helyére, a mennyezetre függesztett súlyos farönk előrelendül, hogy letaroljon 

benneteket! A zsoldosok tehetetlenül felkiáltanak, de neked még van esélyed kitérni a mázsás 

fagerenda elől! Tedd próbára Gyorsaságod! Ha sikerrel jártál, - lapozz a 114-re. Amennyiben 

elvétetted Gyorsaság próbádat, - lapozz a 276-ra. 

 

 

369 

Csordulásig töltöd Timerik kupáját, de ez nincs hatással a szoborra. Úgy véled itt az ideje valami 

mást kipróbálni. Lapozz a 318-ra. 
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Míg előhalászod a golyót a táskád mélyéről, Belisard varázsigéket mormol. A megfelelő irányba 

fordítod fedelét, majd ellenfeled felé hajítod, akinek ekkor testét fekete füstnyalábok ölelik körbe, és 

teljesen elfedik lebegő alakját szemed elől! A Mennydörgés Szerkentyű behull a misztikus 

gomolyagba, és nem hallod koppanni a földön. Néhány szempillantással később a Belisardot elfedő 

fekete füstfelhő felszívódik, de az öreg varázslót nem látod sehol, sőt, a Mennydörgés Szerkentyű is 

szőrén-szálán eltűnt! Tanácstalanul várakozol egy kicsit, mikor a csarnok oldalát hatalmas robbanás 

rázza meg, de nem belülről, hanem odakintről! Úgy látszik a vén mágus elteleportált innen, s az általa 

nyitott térhasadékon át a szerkentyű is kikerült a csarnokból! Csak remélni tudod, hogy Errog 

ketyeréje megpecsételte a Fekete Apát sorsát. (Húzd le a Mennydörgés Szerkentyűt a Kalandlapodról 

és Ellenségeid közé vezesd fel ’Belisard’ nevét!) Most, hogy a közvetlen veszély elmúlt, merre 

indulsz tovább? 

 

A jobbra lévő óriási kapuhoz mész? Lapozz a 134-re. 

Vagy a bal oldali lépcsősorhoz? Lapozz a 247-re. 
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A törpe nagy sokára felhagy a küzdelemmel, majd szuszogva végigmér, így neked is van módod 

alaposabban szemügyre venni. Támadód nem mai legény már, ősz szakállából ítélve jócskán túllépett 

élete delén, viharvert páncéljában azonban mégis szilaj harcosnak tűnik, fejszéje ereje pedig 

kifejezetten jól jönne a kazamaták rémségeivel folytatott összecsapásokban. A törpe némi 

gondolkodás után mosolyra húzza száját és belecsap tenyeredbe, így kisvártatva társakként hagyjátok 

el a szobát. (Barátaid listájára vezesd fel Ottogar nevét!) És most lapozz a 287-re. 

 

 

372 

A létrát a csapóajtó alatti falnak támasztod, majd ráállsz. A deszkapadló panaszosan felnyög súlyod 

alatt, de egyelőre kitart. Teszel egy lépést felfelé, majd még egyet, egy újabbat, de a csapóajtó alját 

már nem éred el, ugyanis a következő lépésed után a létrafok, amin álltál kettétörik, te pedig a padlóra 

zuhansz. Ám ezzel nem ér véget balszerencséd, ugyanis a padló a súlyod alatt keserveset reccsen, 

majd beszakad, te pedig üvöltve alázuhansz! Méterekkel később nagyot nyekkenve egy kőpadlónak 

csapódsz, érkezésed hangja végigvisszhangzik a sötét termen. Vesztesz 1 Életerő pontot! Ha még 

életben vagy fájdalomtól átjárt testtel felkászálódsz, hogy megnézd hová pottyantál. Lapozz a 458-

ra.  

 

 

373 

A kallantyú aláhull az üvegkanna lezuhan, a fogoly torkán lévő hurok pedig meghúzódik. A törpe 

hörögni kezd, de nincs időd foglalkozni vele, mivel a szemközti fal ajtaján át egy félszemű, 

torzonborz törpe ront ki ordítva és támad gondolkodás nélkül rád. Ellenfeled őrült, s nem kérdéses a 

kínzómester játékai vették el eszét, holott korábban Harrag-Ú-Thor igaz őre lehetett. 

 

Küzdj meg vele! 

 

Őrült törpe  Küzdőérték: 1  Életerő: 6 

 

Ha legyőzöd, lapozz a 495-re.  

 

 

374 

Mihez kezdesz odabenn? Ne feledd, csak olyan lehetőséget választhatsz, amivel még nem 

próbálkoztál korábban.  

 

Megvizsgálod a falakon lévő fegyvereket és vérteket? Lapozz a 494-re. 

Átkutatod az ork hulláját? Lapozz a 205-re. 

Szemedet a törpe őrzők kőszobrain tartva megközelíted a szarkofágot? Lapozz a 84-re. 

Ha végeztél, elhagyhatod a helyiséget, folytatván utad a folyosón. Lapozz a 123-ra. 

 

 

 



  
 

375 

Lenyomod a kilincset és felsikoltasz. Tenyeredet egy szög fúrja át, ami a kilincs nyeléből ugrik elő, 

majd vissza is húzódik! Vesztesz 2 Életerő pontot! Szitkozódsz az alattomos csapda miatt.  

 

Ezek után inkább megvizsgálod a pörölyt? Lapozz a 100-ra. 

Visszamész a lépcsőn és benyitsz a másik ajtón? Lapozz a 93-ra.  

Vagy a lépcsőn felgyalogolva továbbmész a folyosón? Lapozz a 223-ra. 

 

 

376 

Kiereszted a csille fékét, majd nekifeszülve a hátának, elkezded betolni az alagútba. Közben hallod, 

amint a rozsdás ajtó kicsapódik, és a zsoldosok berontanak a tárnába. Minden erődet összeszedve 

tolod-tolod a masinát, majd mikor kellőképp felgyorsult, beleugrasz. Ellenfeleid is futásnak erednek 

és csakhamar szinte a nyakadban lihegnek! Ám ekkor lejteni kezd az út előtted, amitől vasparipád 

megtáltosodik és olyan sebességre gyorsul, amivel a martalócok képtelenek versengeni. Ezt belátva 

üldözőid lassítanak s megállnak, és csupán a távolból rázzák feléd öklüket haragosan. Lapozz a 386-

ra. 

 

377 

‘Küzdj derekasan! Ha ez lesz életem legutolsó harca, legalább egy méltó ellenfél kerekedjen fölém!’ 

Ezzel csatacsákányát meglengetve elindul feléd.  

 

Küzdj meg vele!   

  

Gull Dagmar  Küzdőérték: 2  Életerő: 10 

  

Ha életerejét 3-ra, vagy az alá csökkentetted, lapozz a 428-ra. 

 

 

378 

Átkelve a csarnokon, egy széles lépcsősorhoz érsz, ami kivezet ahhoz a gigantikus barlangkürtőhöz, 

aminek közepén a Lelkek Kútja sötétlik. Kilépsz a lépcsőkre, s baljós borzongással jár át, amit látsz. 

Odakinn hatalmas a nyüzsgés, teremtmények százai jönnek fel a föld fekete szájából, törmelékkel 

megrakott kocsikkal. Élőholt törpéket látsz, akik fáradhatatlanul tolják a talicskákat, pokorcokat, akik 

a földre hullott kődarabokat szedegetik mellettük, és fegyveres zsoldosok csapatait, akik a rendet 

felügyelik. Egy igazi hadsereget bírt munkára a Bíbor Úrnő, s neked egyetlen utad köztük vezet el. 

Mivel rengetegen vannak, így talán nem emlékeznek minden harcos arcára, aki hűséget esküdött 

Hellatrixnek... Ebben bízva szánod rá magad az indulásra. Lapozz a 431-re.  

 

 

379 

’Bölcsen feleltél. Az Elf íjász a leggyorsabb, de az nem vág, hanem lő. Így a fürgeségben utána 

következő kardot forgató Ember vág legelőször. Sikerrel kiálltad a próbát, így tiéd a jutalom, amit 

ígértem.’ Kettőt tapsol és a semmiből három megvasalt láda jelenik meg előtted, lezárt fedéllel. 

Elmosolyodik, s megszólal:’Mindhárom tartalma különleges. A jobb oldalié a legerősebb  

 



 
 

ellenfeleket is képes elpusztítani, a bal oldalié szinte sérthetetlenné tesz, a középső pedig kivezet a 

legsűrűbb sötétségből is. Egyet választhatsz közülük!’. Melyiknek nézed meg a tartalmát? 

 

A jobb oldalinak? Lapozz a 292-re. 

A bal oldalinak? Lapozz a 177-re. 

A középsőnek? Lapozz a 362-re. 

 

380 

Őrületes szerencsével sikerül elkerülnöd az élőholtak hadát és a zsoldosok sem bukkannak a 

nyomodra! Fél óra bújócska után végre fellélegezhetsz, kikerültél a kutyaszorítóból! Fegyver és 

felszerelés nélkül viszont hasztalan vállalkozás lenne megpróbálni kitörni Harrag-Ú-Thorból, hisz a 

kijáratát egészen biztosan őrzik. Ezért visszafordulsz és út közben szerzett barátaidat próbálod 

felkutatni, hogy segítségükkel véghezvidd Florynnak tett fogadalmad. Talán a következő 

próbálkozásod sikerre vezet, de az már egy másik történet… Kalandod itt véget ért. 

 

381 

A szerencse sajnos elkerült, így a végén nálad maradt a Lukas kübli, valamint a Köszvényes láb kártya 

is! A pokorcok tenyerüket összecsapva viháncolni kezdenek, majd a tétként feltett tárgyad felé 

nyúlnak. Ha az Erő képességed 3-as, vagy a fejeden viseled a Kosfejes bronzsisakot, - lapozz a 192-

re. Különben, - lapozz a 322-re. 

 

382 

A járat húsz méter megtétele után jobbra kanyarodik. A folyosó itt egyenesen halad nagyjából 

harminc méteren át, majd egy újabb vasrács állja utad, ám ezt felülről eresztették le, így van esélyed 

megemelni és átbújni alatta. Szerepel az Ellenségeid közt a „Holtak hada”? 

 

Ha igen, lapozz a 146-ra. 

Ha nem, lapozz a 425-re. 

 

383 

Zladar erőtlenül elmosolyodik, amint átnyújtod neki az elemózsiát és mohón falatozni kezd. (Vonj le 

egy adag Ételt és Italt a Kalandlapodról!) Szegény napok óta nem evett már, így adományoddal a 

biztos éhhaláltól mentetted meg. Mivel más segítséggel nem szolgálhat, elköszönsz tőle és 

visszaindulsz a hasadékban a szakadék felé. Vezesd fel Zladar nevét a Barátaid listájára! Lapozz a 

473-ra. 

 

384 

Az öreg a fejét csóválja. ‘Három évtizede nem hagytam már el a posztom, így az emlékeim eléggé 

kopottak. Ha megkerülitek a Királyok Kriptáját, az első elágazásnál jobbra forduljatok, aztán a 

következő elágazást hagyjátok figyelmen kívül, s maradjatok az eredeti járaton. Az az út előbb-útóbb 

elvezet a Lelke Kútjához, ahonnan már nincs messze a felszínre vezető lépcsősor. A Bórim  

hegyet korábban bányaként használták, sok kürtőjét és alagútját Harrag-Ú-Thor magába olvasztotta. 

A legmélyebb tárnájából alakították ki a Lelkek Kútját. A körül még mindig megvannak a régi csille 

vasutak. Ha olyan alagútra leltek, aminek padlóján sínpár fut, akkor egészen közel járhattok a 

kijárathoz.’ Lapozz a 225-re. 



 
 

385 

Beleadod az összes rejtett tartalékodat és valamelyest sikerül is felfeszítened a téged fogságba ejtő 

fémujjakat. Azonban a szerkezet egy tulajdonságát nem ismerted, egészen eddig. Ha az áldozat 

menekülni próbál, az megkettőzött erővel szegül szembe vele. Így miután kicsit lazítasz a szorításán, 

válaszul ismét összeprésel, ám ezúttal csontjaid is szétmorzsolja. Kalandod itt véget ért.  

 

 

386 

A sebességed egyre fokozódik, miközben veszedelmes meredélyeken dübörögsz lefelé, roskatag 

állványzatú hidakon át, melyek mélységes szakadékok széleit kötik össze. A tempó egyre 

félelmetesebb, s amint egy kisebb dombra felfutsz, majd a talajtól elemelkedve métereket repülsz 

rozoga lélekvesztőddel a sínek fölött, elüvöltöd magad. Szikrát hányó csattanással csapódsz ismét a 

pályára, de földet érésed után máris egy lehetetlennek tűnő kanyart vesz be kocsid, ami újabb 

üvöltésre késztet. Ebben a pillanatban egy széles sziklaablakon át magad mellett megpillantod a 

Lelkek Kútját! Egy elképesztően nagy, boltozatos barlangcsarnok közepén ásító fekete tárnaszáj, 

apró, hangyának tűnő alakokkal, akik körülötte nyüzsögnek vagy épp sötét bugyraiból térnek vissza 

a felszínre. Nem lehetsz messze a kijárattól! Visszapillantasz a sínekre, s olyat látsz, amit eddig soha: 

egy váltókart, s mögötte egy elágazást! 

 

Ha megpróbálod megütni, hogy csilléd a bal oldali sínpárra gördüljön, - lapozz a 43-ra. 

Ha inkább nem nyúlsz hozzá, s így a jobb oldalin robogsz tovább, - lapozz a 497-re. 

 

 

387 

Amint lenyomod a kilincset, az ajtóból kattanást hallasz, és a padló hirtelen kettényílik alattad! Egy 

csapóajtón álltál! Zuhanni kezdesz, de ujjaid még a kilincsen, így ösztönösen belé kapaszkodsz, ezért 

nem hullasz a mélységbe. A kilincsen csimpaszkodva a semmibe lógó lábaid alá pillantasz, de a 

verem alját nem látod, csupán félelmetes sötétséget. Nagyot nyelsz, amint tudatosul benned, ha 

lezuhansz, biztos halál vár rád. Szorult helyzetedből kiutat keresve szétnézel, azonban a padló pereme 

méterekre vannak tőled, és karnyújtásnyi távolságban semmilyen kapaszkodót nem fedezel fel, ami 

kisegíthetne a csávából.  

 

Tégy Szívósság próbát! 

 

Sikeres próba esetén, - lapozz a 228-ra. 

Amennyiben próbád kudarccal végződött, - lapozz a 347-re. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

„A sebességed egyre fokozódik, miközben veszedelmes meredélyeken dübörögsz lefelé, roskatag 

állványzatú hidakon át, melyek mélységes szakadékok széleit kötik össze…” 

 

 



 
 

388 

Az ajtón egy tagbaszakadt harcos lép ki, csillogó ezüstpáncélban. Arcát is ezüst sisak fedi, rostélyát 

leeresztette, így nem látod kivel van dolgod, de a szemeit fedő rácsokon keresztül vérvörös ragyogás 

szüremlik elő. Kivonja hatalmas kétkezes kardját és neked ront! Kiszolgáltatott helyzeted miatt 

egyetlen esélyed, ha elteleportálsz a szobából! Nálad van a teleportálás tekercse? Ha igen, tudod, 

hová kell lapoznod. Amennyiben nem, úgy csak egy rémült üvöltésre telik tőled, mielőtt a lovag 

megforgatja kardját szívedben. Kalandod itt véget ért! 

 

389 

Ujjaid elfehérednek az erőlködéstől, de nem bírják kellő ideig és felengednek. Gyengeséged láttán a 

lény hatalmasat ránt rajtad, te pedig menthetetlenül a színe elé csúszol. Lapozz a 116-ra. 

 

390 

Az egyik villám telibe talál, de elesni sincs időd, mivel egy újabb fúródik beléd, majd egy következő, 

és még egy, amitől egy izzó, zabolázatlan energiától átjárt bábbá válsz, aki testébe fogadja a viharok 

haragjának urnákba zárt erejét. Néhány pillanat múlva a rézurna üresen a földre koppan, ám addigra 

már nem marad belőled más, mint egy kis fekete hamukupac a másik szerencsétlen hamvai mellett, 

akivel ugyanígy végeztek Yorgo halálos praktikái. Kalandod itt véget ért! 

  

391 

A terem felétől úgy érzed magad, mintha egy csatatéren járnál. Nyílvessző süvít el a füled mellett, 

kard lendül feléd, majd egy buzogány tüskés feje csapódik a földbe közvetlenül a hátad mögött. 

Páratlan ügyességednek hála azonban karcolás nélkül átjutsz a termen és elhagyod azt a túlsó falban 

lévő ajtón át. Lapozz a 149-re. 

 

392 

’Újra találkozunk!’ – töri meg a barlang csendjét egy harsány férfihang. Arra kapod fejed, és a 

börtönből kimentett rabot látod a hattyú hátán állva, neked szegezett nyílpuskával. Azóta erőre kapott, 

ruhát és fegyvert is szerzett magának. Arcán eszelős vigyorral folytatja: ’Be kell valljak neked 

valamit! Akkor, ott a börtönben, hazudtam neked! Nem Floryn embere vagyok, hanem a Bíbor Úrnőé! 

Azonban e hölgy nem kedveli az őrülteket, így inkább rabláncra vert! Te viszont kiszabadítottál, 

aminek módfelett örülök! Hálám jeléül különleges képességgel ruházlak fel, - megtanítalak repülni!’ 

Azzal útjára ereszt egy nyílvesszőt, ami mellkasod közepébe fúródik. Értetlen arccal a lövedékre 

meredsz, majd lefordulsz a hattyú fejéről és némán a mélybe zuhansz. Kilagor most az egyszer igazat 

mondott. Kalandod itt véget ért. 

 

393 

Amint megemeled a reteszként használt deszkát az ajtó két szárnya magától kicsapódik! De nem a 

Hínárosdi rémség kúszik elő mögüle, hanem patkánynagyságú Velőszipolyok kiéhezett hada! A 

Velőszipolyok termetes húsevő bogarak, melyek elhullott állatok tetemein lakmároznak, ám ha 

kellőképp éhesek, az élőket is megtámadják. Azonnal megfordulsz és futásnak eredsz! A 

Velőszipolyokat azonban vonzza tested melege, így éhségtől tébolyult hordájuk fekete hullámként  

 



 
 

áramlik utánad! Futsz, ahogyan lábad bírja, de az emelkedő harmadánál belátod, reménytelen 

vállalkozás elrohanni a fürge dögevők elől! Mit teszel? Fegyvereddel próbálsz védekezni? Lapozz a 

326-ra. Előveszel valamit a hátizsákodból? Lapozz a 68-ra. 

 

394 

A hasadék igen szűk, alig talál utat ide a fény a kinti szélesebb járatból, így csupán araszolva haladsz, 

nehogy bajod essen. Hamarosan kénes szag csapja meg az orrod, aztán megállsz, mivel a járat 

boltozatából potyogó cseppekre figyelsz fel, melyek tócsákba gyűlnek a talajon. Előttük a földre 

fektetve egy öreg, domború körpajzs. Lehet egykor ezt a pajzsot emelték a fejük fölé, akik át akartak 

kelni a hasadékon, hogy megvédjék magukat a plafonból csepegő folyadéktól? Mit teszel? Ha 

visszafordulnál és inkább a szakadék felé mész tovább? Lapozz a 473-ra. Ha a pajzsot a fejed fölé 

tartva folytatod utad a hasadékban, - lapozz a 419-re. Amennyiben nem törődsz a pajzzsal, és 

különösebb védekezés nélkül besétálsz a csepegés alá? Lapozz a 447-re. 

 

395 

’Ez esetben, légy üdvözölve!’ A lény visszahúzódik a sötétbe, te pedig az urnához léphetsz. Az 

emelvény vésetei alapján Oroszlánszív Gilward kapitány és tizenhét bajtársa sírboltjában jársz, akik 

Ghoton várát védték, de benn égtek az öregtoronyban, mikor az orkok rájuk gyújtották azt, mert 

tisztességes harccal képtelenek voltak bevenni. Az urnában a hősök hamvai találhatóak. Bár 

értékesnek tűnik, nem próbálod meg magaddal vinni, nehogy megharagítsd a nyughely rejtélyes 

őrzőjét. Látogatásod végeztével távozol innen és a folyosón mész tovább. Lapozz a 36-ra.  

 

396 

Az óriás csontjai szanaszét szóródnak a barlang padlóján, a koponyáját bevilágító bíbor ragyogás 

végképp kihuny. Bár alaposan elfáradtál a hősies küzdelemben, de tudod, nem pihenhetsz, mivel ha 

a Bíbor Úrnő ezt a csontvázat életre tudta kelteni, akkor a többit is ugyanilyen könnyen uralma alá 

hajthatja. Kiutat keresvén odarohansz a fejedelmi farkas-koponyához, s megdöbbenve tapasztalod, 

hogy az egy széles kút káváját rejti, amibe egy csörlős emelőszerkezettel le lehet ereszkedni. Ha 

ráállsz az emelő lapjára és használod a csörlőt, valószínűleg egyedül is képes lehetsz alászállni a 

mélybe. A kút torka egyébként sötét, bár a legalján mintha gyér fény pislákolna, de, hogy pontosan 

mi lehet odalenn, azt képtelen vagy kivenni. Mivel minden a barlangból kivezető alagutat vasrács 

torlaszol el, jobb híján a leereszkedés mellett döntesz. Lapozz a 270-re. 

 

397 

A folyosó egy ajtóhoz, majd azon benyitva egy hármas elágazáshoz vezet. Jobb kéz felé egy folyosót 

látsz, balra és előre egy-egy ajtót. A jobbra lévő út ismerősnek tűnik számodra, úgy véled az 

visszavezetne a Királyok Kriptája felé, ahonnan érkeztél, ezért azzal nem számolsz. Ha ezek után a 

bal oldali ajtón nyitnál be, - lapozz a 309-re. Amennyiben az előtted lévőn, - lapozz a 354-re. 

 

398 

Néhány lépést teszel meg mindössze, mikor az ajtó hangos csattanással becsapódik mögötted! 

Visszaugrasz, és lenyomod a kilincset, de az ajtó nem nyílik! Szembefordulsz a harci jelenettel, ám 

ebben a pillanatban egy hatalmas alak mozdul meg a csatatér árnyékba vesző részén. Egy ostrom 

elefánt az, hátán egy turbános törpével. Bár az állat és lovasa agyagból van, mégis hús-vér lény  



 
 

módjára mozognak és közelednek feléd. Hamarosan észreveszed, a turbános törpe szemei titokzatos 

zöld fényt árasztanak, valamint ujjait és nyakában függő talizmánját is misztikus zöld ragyogás vonja 

körbe. 

  

A kezdeményezést megragadva rátámadsz az alakra? Lapozz a 407-re. 

Megvárod, mit cselekszik ő? Lapozz a 168-ra. 

 

 

399 

Döntésed nyugtázva az alak tovább mondja. ’Azaghul, hogy életét mentse menekülőre fogta. De a 

démon elől nem lehetett elfutni, kiváltképp nem a saját barlangjában, így az csakhamar utolérte. Ezért 

a dicső harcos a vég küszöbén, egy fortélyt eszelt ki. Azaghul azt ajánlotta a démonnak, kössön vele 

alkut. Ha nem fogadja el, végezhet a vele, de ha rááll, akkor megszállhatja testét és abban lakva úgy 

járhat a világban, mint Brillia bármely teremtménye. Ez kecsegtető volt a démon számára, mivel azok 

lényükből eredően mindig egy helyhez vagy tárgyhoz láncolva élnek. Ez alól Cypherix sem jelentett 

kivételt, így a szabadságért cserébe elfogadta az ajánlatot. Azaghul még több dicsőségre tett szert, 

hisz a démon eltűnt, s mindenki azt hitte a törpe hős végzett vele. De a történetnek itt még nincs 

vége… Mivel azt nem említette Azaghul Cypherixnek, hogy mi lesz majd, ha meghal, s testét egy 

hideg kriptába rakják, ahonnan soha többé nem mozdulhat.’ A teremtmény ekkor felpillant, s te 

hátrahőkölsz a látványtól. Orrtalan arcáról két szénfekete szem mered rád, csőrre emlékeztető 

szájából pedig egy zöld nyelv hegye bukkan elő, majd húzódik vissza. A lény fölmagasodik, s te 

ebben a pillanatban futásnak erednél. Ám lábad nem mozdul. Képtelen rá, mivel ígéretet tettél egy 

démonnak, amit most be kell tartanod. Cypherix nyelve ekkor újra előkúszik, akárcsak egy kígyó 

üregéből és arcod előtt köröz, végül visszasiklik undorító szájába. ’Nem öllek meg.’ – szól. ’Abból 

nem származna hasznom. De szavadon foglak, így most választanod kell.’ Lapozz a 202-re. 

 

400 

A folyosó harminc méter megtétele után jobbra kanyarodik. Továbbgyalogolva rajta egy elágazáshoz 

érsz, ami jobbra tart. Ez az út kisvártatva egy széles boltíves vasajtóba fut, amit díszkövek kereteznek, 

különféle-, általad sosem látott harci szerkezeteket bemutató faragott képekkel. Ha továbbindulsz az 

eredeti járaton, - lapozz a 12-re. Amennyiben jobbra indulva benyitnál a vasajtón, - lapozz a 9-re.  

 

401 

A lopózás a padlóra szóródott törmelékek miatt igen körülményes és kockázatos, mégis belevágsz. 

Nagyjából a szoba feléig juthatsz, mikor egy szikladarabra lépsz, ami felsercen csizmád talpa alatt. 

Ijedten az élőholtra pillantasz, akinek szemei felpattannak és azonnal fegyvere után kap. Ellenfeled 

harcra készen ugrik fel a földről. Lapozz a 111-re. 

 

 

402 

Az ajtó egy bánya melléktárnájába vezet, elnagyoltan megmunkált sziklafalakkal, s a földön heverő 

kisebb-nagyobb kavicsdarabokkal. Odabenn félhomály, így a terem szélét nem minden esetben látod, 

azt azonban igen, hogy a közepén egy öreg kőszállító csille pihen, egy sötét barlangnyílásba vezető 

sínpáron. Üldözőid mindjárt betoppannak, így gyorsan kell döntened mi tévő légy! Átfésülöd  



 
 

a terem falait, hátha bukkansz egy kivezető alagútra? Lapozz a 104-re. Bepattansz a csillébe és a 

síneken száguldva próbálsz eltűnni a zsoldosok elől? Lapozz a 376-ra.    

 

403 

A hatalmas férfi vért köpve hanyatlik a lábaid elé. Gyorsan átkutatod, és egy adag italt és élelmet 

találsz nála (ezt vezesd fel a Kalandlapodra), valamint fogakból készített nyakláncára leszel 

figyelmes, mivel némelyikben furcsa rovásokat fedezel fel. A nyaklánc sorsán eltöprengsz. 

  

Otthagyod a férfin és továbbmész a korábban választott irányba? Lapozz a 132-re. 

Felveszed a nyakadba? Lapozz a 312-re. 

 

404 

A tőrök fájdalmas sebeket hasítanak karodba! Elejted a sisakot, ami így az üregben marad. Nyisd ki 

kétszer a könyvet, és add össze a koponya szimbólumok számát, amiket a Végzet Kockái az oldalakon 

mutatnak! (Ez esetben a kombinált szimbólum Koponyának számít.) Összesen ennyi Életerő pontot 

vesztesz a tőrdöfésektől! Ha még életben vagy, összeszeded magad és kitámolyogsz a kriptából. 

Amennyiben benyitnál a szemközti ajtón, ha még nem jártál ott - lapozz a 446-ra. Vagy tovább is 

haladhatsz a folyosón. Lapozz a 108-ra.  

 

405 

Kitörési kísérleted meglepi a csapatot, így a harcos kezéből sikerül visszaszerezned a hátizsákod és a 

kardodat is. Azonban a csille felé futva elvágódsz egy gömbölyded kődarabra lépve, így terved a 

menekülésről füstbe ment. A zsoldosok körülállnak, s úgy ítélik meg túl sok nehézséget okoz 

visszaszállítani Belisardhoz, míg eszméletednél vagy, ezért az egyik, megvasalt orrú csizmájával 

fejbe rúg, hogy ezt a problémát kiküszöbölje. Egy székhez szíjazva térsz magadhoz, akkor már a 

Fekete Apát társaságában. Személye megismerésének viszont magas az ára: Az életed. Kalandod itt 

véget ért. 

 

 

406 

Egy perc alatt ráeszmélsz, a pöröly nem a te súlycsoportod. Úgy döntesz, nem vesződsz vele tovább, 

hanem felmész a lépcsőn. Odafönn benyitnál a másik ajtón? Lapozz a 93-ra. Vagy továbbmész a 

folyosón? Lapozz a 223-ra. 

  

407 

Felemeled fegyvered, mire a törpe egyszerűen rámutat. Az ujjait körbevevő zöld ragyogás fáklyaláng 

méretűvé duzzad, a kardod pedig kiröppen kezedből és egyenest a varázslóhoz száll. Az érdeklődve 

vet rá egy pillantást, majd csak ennyit mond: ‘Túl veszélyes ez a kezedben!’ Erre kardod zsugorodni 

kezd és másodpercek alatt tőr méretűre változik. ‘Így már jobb!’ - nyugtázza a varázsló, és eléd 

hajítja. Csalódottan kapod fel és forgatod meg újdonsült tőröd a levegőben. (Harcértéke 0. Ha nincs 

tartalék fegyver nálad, akkor innentől kezdve e tőrt kell használnod, míg nem akadsz jobbra. A tőr 0-

ás Harcértékét figyelembe véve számold újra Harci Alapodat és nézd meg változást állt-e be 

Küzdőértékedben. Ha lenne nálad tartalék fegyver, akkor a tőröd a hátizsákodba teheted, és a 

tartalékot veheted elő.) Ha ezek után is nekitámadnál, lapozz a 489-re. Ha megvárnád mit lép a 

turbános, lapozz a 168-ra. 

 



  
 

408 

Egy szépen megvilágított folyosóra jutottál, amiről széles-, faragványokkal ékített mennyezetű 

lépcsősor vezet alá. Jobban szemügyre véve a folyosó egy kör alakú szobába vezet, a lépcső pedig 

több száz lépcsőfok után egy öblös csarnokhoz. Ha a szoba felé indulnál, - lapozz a 413-ra. 

Amennyiben lemész a lépcső alján lévő csarnokhoz, - lapozz az 51-re. 

 

409 

A fémtenyér könyörtelenül összeprésel! Vesztesz 3 Életerő pontot! Nem akarsz a halott szolgamanó 

sorsára jutni, ezért minden erődet beleadva próbálod kiszabadítani magad a szörnyalak kezének 

szorításából.  

 

Tedd próbára Erődet! 

 

Ha sikeres volt, lapozz a 346-ra. 

Ha nem jártál sikerrel, lapozz a 385-re. 

 

410 

Az út végül egy elágazáshoz vezet, ahol balra is mehetnél, de téged a veled szemközti átjáró látványa 

ragad meg, ugyanis az egy hatalmas belmagasságú barlangra nyílik. A bejáratához lépsz és a 

lélegzeted is eláll a látványtól. A barlang legalább harminc méter magas, és ugyanilyen széles is, 

falában körbe-körbe rengeteg világító kristállyal, melyek hatására odabenn alkonyi félhomály 

uralkodik. A magasban denevérek rajai röpdösnek, némelyikük azonban kiválik közülük s 

leereszkedik a barlang közepén fehérlő gigantikus koponya tetejére. A koponya négy méternél is 

magasabb lehet, orrnyergétől jobbra is balra is két-két ovális szemüreggel. A maradvány alsó 

állkapcsa hiányzik, így szájnyílása sötétlő ajtóként ásít hegyes, felső fogsora alatt. Gyermekkorod 

meséiben hallottál a csillagtitánokról, akik az ó-idők égig érő teremtményei voltak, - lehet az egyik 

sok-sok ezer éves fejére bukkantál Harrag-Ú-Thor elfeledett járatainak egyikében? A barlang túl felén 

észreveszel egy járatot, ami kivezet innen. Óvatosan elindulsz befelé, mikor is dörmögés hangjai ütik 

meg a füledet, egyenesen a koponya belsejéből! 

 

Mit teszel? 

 

Odamész felderíteni a dörmögő hangok forrását? Lapozz a 141-re. 

Átrohansz a barlangon a kijárat felé? Lapozz a 103-ra. 

 

 

411 

Mivel mást nem tehetsz, kardot rántasz és nekirontasz az élőholtaknak. Derekasan küzdesz, de ekkora 

túlerő ellen kilátástalan a harc. A Bíbor Úrnő zsoldosai másnap járnak tombolásod helyszínén, ahol 

tizenhét élőholt felaprított teste fölött találják meg maradványaidat. Még ez a gyülevész banda is 

történetet költ halálod köré, emléket állítva küzdelmednek. Kalandod itt véget ért.   

 

 



 
 

412 

A lámpaolajjal kapkodva kört locsolsz magad köré, majd mielőtt odaérnének a bogarak, a 

tűzszerszámoddal lángra lobbantod azt! A tűz felcsap és egy térdig érő gyűrűt von köréd, amit a 

dögevők messze elkerülnek. A lángok ugyan néhány perc alatt kialszanak, de addigra már a bogarak 

is eliszkoltak a folyosón, vagy a felszívódtak a sziklák keskeny réseiben. Fellélegzel, miután az utolsó 

is eltűnik szemed elől. Lapozz a 472-re. 

 

413 

A terem peremét kecses fehér oszlopok futják körbe, mindegyik gazdagon televésve törpe írással. 

Átfutva szövegüket fohászoknak tűnnek, melyeket Minden Kövek Atyjához intéztek kérve áldását a 

terem fennmaradásához. A helyiség közepén egy márvány emelvény áll, tetején nyitott vaskos kódex. 

Az emelvényhez lépve azt látod, a könyv ezer lapnál is többet számlálhat, belepillantva pedig úgy 

véled Harrag-Ú-Thor építésének és elmúlt évtizedeinek emlékeit őrzi. Találomra végigolvasol egy 

oldalt, ami azt fejtegeti, hogy a Lelkek kútja Brillia egyik legmélyebb természetes üregére épült, 

aminek gyökere a világ közepéig nyúlik, ahol óriási földalatti lávatengerek hullámzanak. Hamar 

rájössz, nincs időd most mélyebben elmerülni az olvasmányban, így mivel innen több ajtó nem vezet 

tovább, visszamész a járaton, amin érkeztél és lefelé indulsz el a lépcsősoron. Lapozz az 51-re. 

 

414 

Nekilendülsz és egy hosszú szökelléssel az oszlop tetején teremsz. Felegyenesedsz, s amint súlyod a 

kőlapra terhelődik, furcsa dolog történik. Fémesen kattogó hangok kíséretében tőled két méterre a 

lávaszőnyegből egy újabb oszlop emelkedik ki. Hihetetlen módon a cseppfolyós magma lecsorog az 

oldalán és a teteje csakhamar simává válik. Még így is elég messze a túlpart, de talán a továbbugrás 

az egyetlen módja az átjutásnak! Ha megpróbálkozol vele, - lapozz a 144-re. Ha inkább a távozás 

mellett döntenél, visszavetődsz a bejárathoz s a folyosón mész tovább, - lapozz a 12-re. 

    

 

415 

A csatabárd a válladba hasít, majd a földre hullik. Vesztesz 2 Életerő pontot! (Ha még életben vagy, 

olvass tovább!) Fájdalomtól eltorzult ábrázattal nézel farkasszemet támadóddal. Lapozz a 154-re. 

 

416 

A két férfi melléd gyalogol, közben társaik is beérnek a terembe. A láncingesek elhetvenkednek a 

többieknek a fogásukról, nem is sejtvén, hogy egy csapdán állsz, ezért nem iszkoltál el előlük. 

Hamarosan körbevesznek és hangos röhögés közepette becsmérlésedbe fognak, amit addig vagy 

kénytelen elviselni, míg egy tarkódra mért ütés ájulatba nem taszít. Fejedben a lehulló fagerenda által 

kimért bosszú gondolatával roskadsz össze. Lapozz a 40-re. 

 

417 

Az átkelő után úgy harminc méterrel a jobb és bal oldali falban is látsz egy-egy ajtót. Mindkét ajtó 

különleges kilinccsel rendelkezik. A bal oldali fogantyúja egy pörölyt formáz, a jobb oldalié pedig 

egy lábszárcsontot. Hang nem szüremlik ki egyik mögül sem. 

 



 
 

Mit teszel? 

 

Ha benyitnál a pöröly kilincses ajtón, - lapozz a 195-re. 

Amennyiben a lábszárcsont alakú kilincseset választanád, - lapozz a 93-ra. 

De haladhatsz tovább a járaton is, - lapozz a 223-ra. 

 

418 

A koporsóból egy fehéren derengő szellemalak emelkedik ki! Nagyot nyelsz, amint a jelenés kirepül 

nyughelyéből és szembefordul veled. Egy törpe szelleme az! A fantom lassan végigmér, de nem 

próbál ártani neked. ’Nem kell tőlem félned. Dwarun szelleme vagyok, aki egykor Elgor Bal-

Bardachirt, a máguskirályt szolgálta testőrként. Koporsómat feltörték és kirabolták, ami 

visszaszólította lelkemet az örök nyugalom honából, a túlvilági Tellyngar zöldfüvű völgyéből, ide 

Brilliára. Azóta Harrag-Ú-Thor folyosóin bolyongok, keresve-kutatva eltűnt amulettem, ami egész 

életemben a nyakamban lógott, s amit tolvaj kezek eloroztak kriptámból. Nem láttad valahol esetleg 

elveszett kincsemet? Amennyiben nálad van a Harci Pörölyös Medál, lapozz a hátlapjába vésett 

fejezetre. Ha nincs nálad, sajnálattal közlöd Dwarunnal, hogy nem találkoztál ittléted alatt a 

medáljával. A hír hallatán az eddig békés szellem arca fenyegetővé válik, s érzed, amint a kripta egyik 

pillanatról a másikra lehűl, akár egy jégverem. Sejted, nincs már itt semmi keresnivalód, ezért sarkon 

fordulsz és kisietsz a harcos sírkamrájából a folyosóra. Lapozz a 320-ra. 

 

419 

Amint lehajolsz és megemeled a pajzsot, az működésbe hozza az alá rejtett kézi nyílpuska elsütő 

szerkezetét, s egy nyílvesszőt repít a lábadba! Vesztesz 2 Életerő pontot! Ha még életben vagy, 

átkozódva húzod ki a lövedéket magadból, s úgy döntesz, inkább nem kockáztatsz tovább ennyire 

közel a kijárathoz, hanem visszafordulsz és a szakadék felé veszed az irányt. Lapozz a 473-ra.  

  

420 

A gépgyík, bár soká pihent a kriptában, mégis olajozottan mozog. Félelmetes száját fenyegetően 

kitátva kezd cammogni feléd. Ujjaid görcsösen rászorulnak fegyvered markolatára, ahogy átérsz a 

terem felén és felveszed harci pozíciód. 

 

Küzdj meg vele! 

 

Xenithon gépgyík  Küzdőérték: 3  Életerő: Sérthetetlen 

 

Ha túlélsz két harci fordulót, - lapozz a 498-ra. 

 

421 

Amint előreugrasz, a bal oldali falból egy farönk vastagságú gerenda csapódik ki, elhúz a hátad 

mögött és nekivágódik a jobb oldali falnak. Visszafordulsz és rávigyorogsz Ottogarra, de örömöd 

korai volt. Úgy látszik a járólap gerendacsapdák egész láncolatát indította be, így egymás után 

tucatnyi súlyos farúd lökődik ki a falból a folyosó teljes hosszán.  Megragadod felszerelésed és 

lavírozni kezdesz a halálos csapdák közt. Szemed sarkából látod, Ottogar ugyanígy tesz. Tedd próbára 

Ügyességed! Sikeres volt a próbád? Lapozz a 215-re. Vagy nem jártál sikerrel? Lapozz a 94-re. 



 
 

 
 

„A gépgyík, bár soká pihent a kriptában, mégis olajozottan mozog. Félelmetes száját fenyegetően 

kitátva kezd cammogni feléd.” 



 
 

422 

Arcodra parányi ívet vet a mosoly, amint észreveszed, hogy a madár csőre fémből készült és 

lenyomható. Szerepel a barátaid közt Kilagor neve? Ha igen, - lapozz a 392-re. Ha nem, - lapozz a 

317-re. 

 

423 

Odabenn mindössze a törpe személyes holmijára akadsz. Talán Harrag-Ú-Thor egyik védelmezője 

lehetett, vagy csak a kilátót vigyázó őrszem, aki eddig sikerrel rejtőzött a Bíbor Úrnő könyörtelen 

zsoldosai elől. Megvizsgálod a szekercéket is, de nem harcra készültek, így visszateszed őket a 

helyükre. Ha ezek után átkutatnád a törpe holttestét, amennyiben még nem tetted, - lapozz a 73-ra. 

De létrára állva lenyithatod a csapóajtót is, - lapozz a 372-re.  

 

 

424 

Találomra felemeled az urnák egyikét és óvatosan megrázod. Az könnyű és olyan, mintha üres lenne, 

a rázogatás hatására sem ütődik semmi a falának. Ez valamelyest megnyugtat, így kíváncsian tekered 

le fedelét. Ám amint az utolsót fordítod rajta és megemeled, egy vakítóan fehér villámnyaláb cikázik 

elő belőle és csapódik a barlang falának. Megkönnyebbülsz, hogy nem téged talált el, de örömöd 

korai volt, mivel a villám a barlangfal egyik fémtüskéjéről a másikra táncol és pillanatokon belül 

sistergő villámkacsok sokaságával hálózza be az egész kriptát! Az villámvihar közepén halálra váltan 

várod, mi fog történni veled! Nyisd ki a könyvet egy véletlenszerűen megválasztott oldalon! 

 

Ha a Végzet Kockái az oldal tetején csak Kardot mutatnak, - lapozz a 477-re. 

Amennyiben a Végzet Kockái az oldal tetején egy Koponyát mutatnak, - lapozz a 119-re. 

Ám ha az oldal tetején kettő vagy három Koponyát látsz, - lapozz a 390-re. 

  

 

425 

Tedd próbára Erődet! Ha sikeres vagy, akkor két-három perc alatt kellő magasságig emeled a rácsot. 

Amennyiben sikertelen, akkor is boldogulsz vele, de ez esetben tíz percedbe telik a munka, s közben 

alaposan meg is húzod derekad, amitől veszítesz 1 Életerő pontot! Miután átbújsz a rács alatt, 

továbbmész a folyosón, ami húsz méter múlva egy hármas elágazáshoz vezet. Jobbra és balra egy-

egy vaskos faajtó zárja le az utat, az előtted levő járat pedig egy tágasabb barlangba torkollik, ahonnan 

vöröses derengés szűrődik a folyosóra, ahol időzöl. Az ajtók kriptákba nyílhatnak, erre következtetsz 

a lapjukba vésett nevekről. A jobb oldalin „Ershtrom, Dombálytető Főbírája” díszeleg, a bal oldalin 

pedig „Búsvölgyi Sallar” neve szerepel. 

 

Mit teszel? 

 

Benyitsz Ershtrom nyughelyére? Lapozz a 446-ra. 

Sallar kriptájába lépnél be? Lapozz a 263-ra. 

Vagy az ajtókkal nem törődve továbbmész egyenesen a járaton? Lapozz a 108-ra. 

 

 

 



 
 

426 

A küzdelem után már ki tudod oldani a törpe kötelékeit. A fogoly alig van magánál, de megköszöni, 

amiért segítettél rajta. Thóin-nak hívják, és Harrag-Ú-Thor vigyázóinak egyike, akiket a támadó 

zsoldossereg foglyul ejtett. Elmondja, a kegyetlen kínzómester több társával is végzett, de lehetnek 

még néhányan életben, akiket máshol tartanak fogva. Beavatod te is küldetésedbe, aminek hallatán 

erőtlenül elmosolyodik, s jelzi, szívesen veled tartana, de jelenlegi állapotában inkább kolonc lenne, 

mintsem segítség, így inkább itt marad még pihenni és összegyűjteni erejét. Megkér, hogy óvakodj 

Belisardtól, a Fekete Apáttól, aki a Bíbor Úrnő jobb keze, s a zsoldos csapatok irányítója is, akik a 

katakombák folyosóit felügyelik. Végül tanácsolja, nyisd fel a ládát, mert egy nyolcszögletű 

bronztallért lelsz benne, amire szükséged lesz az átkeléskor egy közeli hídon. Úgy teszel, ahogy kért, 

majd megköszönöd Thóin tanácsait, és elbúcsúzol tőle. Ezután visszamész az elágazásig és jobbra 

fordulsz. (Ne feledd el nevét felvezetni a barátaid közé, a tallért pedig a tárgyaid listájára.) Lapozz a 

285-re. 

 

427 

A járat harminc méter múlva egy sziklaajtóban ér véget, amire egy szigorú törpe arcmását faragták. 

A sziklaajtót két oldalt növények mélybe nyúló gyökérzete keretezi, azt a látszatot keltve, mintha a 

törpe összefont haja volna. Közelebb lépsz az ajtóhoz, mire az arc szemeiben zöldes fény gyúl és a 

következő pillanatban egy dörgő hang szól hozzád. ’Ezen az ajtón csak törpék kelhetnek át szabadon. 

Ahhoz, hogy átjuss, ki kell állnod a próbák egyikét! Melyik próbát választod idegen? A bárányok 

próbáját vagy az oroszlánokét?’ 

 

Elkerülvén a kihívást visszaindulsz és az elágazásban a másik irányba fordulsz? Lapozz a 155-re. 

Felelsz a hangnak, és a bárányok próbáját választod? Lapozz a 62-re. 

Vagy azt válaszolod, hogy az oroszlánok próbáját állod ki? Lapozz a 89-re. 

 

428 

Ellenfeled térdre rogy, majd kimerülten felnéz rád: ‘Nagyszerű viadal volt… épp jó arra, hogy Moran 

Riggar a Hadakozás istene kedvét lelje benne és megnyissa számomra a túlvilág kapuját Tellyngar 

völgyébe! Eredj, vidd sikerre az ügyed és szabadítsd meg Harrag-Ú-Thor-t a gonosztól!’ Azzal társad 

felé fordítja fejét, majd utolsó leheletével megkéri, halála után maradjon itt és legyen ő a Királyok 

Kriptájának új őre. Ezt kimondván a vén lovag a földre hanyatlik, és nem mozdul többet. Szomorúan 

lépsz mellé, hisz igaz lélek volt, akit becsülete vezetett a halálba. Csatacsákányát a mellkasára 

fekteted, vaskesztyűs kezeit átkulcsolod a nyelén. Ottogar könnyes szemmel rád néz és azt mondja, 

szolgálatba lépése előtt még egy órán át némán gyászolja Gull Dagmart, addig a szent kripták 

szabadon bejárhatóak. Megszorítod Ottogar kezét, kitartást kívánsz neki új feladatához, majd 

szembefordulsz a Királyok Kriptájával. Lapozz a 46-ra. 

 

429 

Udun útmutatása szerint az élőholtak sűrűjébe gurítod a gömböt. Az néhány méterre tőled megáll, 

majd égzengető robaj kíséretében felrobban! Métereket repülsz és iszonyú erővel csapódsz a falnak! 

Nyisd ki a könyvet véletlenszerűen kétszer és add össze a Koponya szimbólumok számát, amit az 

oldalak tetején a Végzet kockái mutatnak. (Ez esetben a kombinált szimbólum Koponyának számít.) 

Ennyi Életerő pontot sebződsz! Ha még életben vagy, ledobálod magadról az élőholtak leszakadt 

testrészeit és sípoló füllel az ajtóig támolyogsz, majd elgyötörten kifordulsz a teremből. Ugyan 

rengeteg zombit elpusztítottál, de nem mindet, ezért  



  
 

vezesd fel Ellenségeid közé az „Élőholt horda” nevét és húzd ki Kalandlapodról a Mennydörgés 

Szerkentyűt! Lapozz a 256-ra. 

 

430 

Miután megtetted, amire kért, az alak tovább mondja. ’Azaghul, hogy életét mentse menekülőre fogta. 

De a démon elől nem lehetett elfutni, kiváltképp nem a saját barlangjában, így az csakhamar utolérte. 

Ezért a dicső harcos a vég küszöbén, egy fortélyt eszelt ki. A démon már sújtásra emelte karmos 

kezét, de ekkor Azaghul nekiállt terve megvalósításának.’ Itt kis szünetet tart és ismét hozzád szól: 

’Szeretnéd tudni, mit ötölt ki Azaghul, hogy kijátssza végzetét? Ha igen, gyere közelebb még két 

lépéssel és megosztom veled a törpe titkát.’  

Úgy teszel, ahogy kér? Lapozz a 367-re.  

Amennyiben nem akarsz többet hallani, megpróbálhatsz távozni a szobából. Lapozz a 264-re. 

 

 

431 

Ujjaid fegyvered markolatára kulcsolod, és lassan elkezdesz lefelé baktatni a lépcsőfokokon, egyre 

többet látva az óriási barlangból. A lépcsősor felénél tartasz, amikor váratlanul két Szellőpille húz el 

melletted! Az egyik előrepül, ám a másik a fejed körül imbolyogva sipítozásba fog: ‘Már mindenhol 

kerestünk, de végül megtalálunk! Láttunk, ahogy a csillével száguldasz, így bukkanunk rád! 

Kimenekülsz innen, a kapun át! Követtél bennünket és találkozol a Kék Garabonciással!’ Nehezen 

igazodsz el mondandójukon, de úgy véled a két csöppség azt akarja, hogy tarts velük. Mit teszel? 

Hallgatsz rájuk, és velük mész? Lapozz a 218-ra. Ha inkább a magad útját járnád, - lapozz a 80-ra.  

 

432 

A szoba, ahová érkezel kicsi és bútorozatlan, padlóját törmelékek borítják. A helyiségből egyetlen út 

vezet ki, a szemközti falon lévő ajtón át, ám mellette az ajtófélfának dőlve egy páncélos törpe 

mozdulatlan teste hever. Karnyújtásnyira tőle harci fejszéje, azonban az alak egyáltalán nem reagál 

érkezésedre. Vérnyomok nincsenek rajta, így gyanítod, a Bíbor Úrnő által megelevenített agyatlan 

zombik egyike. 

 

Mit teszel? 

Kardod lapjával megütögeted? Lapozz a 300-ra. 

Csendben átlopakodsz a szobán és távozol a test megvizsgálása nélkül? Lapozz a 401-re. 

 

 

433 

’Nem foglalkozom már a világ dolgaival’ - feleli csüggedten. ’És most, távozz!’ Közönyössége 

meglep. Beletörődsz válaszába? Lapozz a 484-re. Vagy a fegyvereddel bírod jobb belátásra? Lapozz 

a 295-re. 

 

434 

Aggodalmasan hallgatod, amint a melletted lévő koporsó fedelét is felnyitják, majd mikor hirtelen 

fény szűrődik be búvóhelyedre, tudod, hogy elvesztél. A zsoldosok kacagva rángatnak elő, s mielőtt 

bármit tehetnél, egy hatalmas ütést mérnek fejedre, amitől azon nyomban eszméletedet veszted. 

Lapozz a 476-ra. 



 
 

435 

Nyílvesszőként lősz ki és szaladsz visszafelé, de a tűzgolyó túlságosan is gyors, nem tudsz 

elmenekülni előle. Mikor utolér, pokolbéli forróság önti el tested. Ugyan egy másodperc alatt átrepül 

rajtad, de így is csúnyán megéget. Vesztesz 5 Életerő pontot! Ha még életben vagy, szitkozódva oltod 

el még parázsló ruháidat. Lapozz a 87-re. 

 

436 

Szökési kísérleted meglepi a csapatot, így a harcos kezéből sikerül kirántani a hátizsákod és a 

kardodat is! Felszereléseddel kezedben a csilléhez ugrasz, majd fejjel előre az üres ládájába veted 

magad. Zuhanás közben még kiütöd a csillét rögzítő fékkart, amitől a kocsi nyikorogva megindul! 

Míg a járgány lendületet vesz, próbálod feltornázni magad. Lapozz a 25-re. 

 

437 

’Pimpok vagyok! A Piros Asszonyt szolgálom.’ Szájába harap, majd hadarva helyesbíti magát: ’A 

Bíbor Úrnőt! Bíbor Úrnőt akart mondani az ütődött Pimpok!’ Kezeit tördelve rimánkodni kezd: 

’Kérlek ne püfölj meg! Pimpok már kapott eleget az emberektől az ostobasága miatt.’ Úgy tűnik a 

manó valóban a Bíbor Úrnő egyik zsoldosának vél. Miközben beszél, végigméred talicskáját, de 

csupa ócskaságokkal van felpakolva, ezért úgy döntesz, nem időzöl tovább vele, hanem hagyod hadd 

menjen békével, s te is folytatod az utad. Lapozz a 482-re. 

 

438 

Hellatrix figyelmét teljesen lefoglalja a lángoló gépezet eloltása, így ügyet sem vet rád, amint a híd 

felé szöksz és átrohansz rajta. Hamarosan a hátad mögött hagyod a feldúlt termet, a lángokban álló 

építménnyel, a körülötte kétségbeesetten szaladgáló Xenithon építőmesterekkel, s magával a Bíbor 

Úrnővel, akinek elsődleges terve dugába dőlt neked köszönhetően. Kinn állsz a nagy csarnokban, 

ahol először találkoztál Belisarddal, közel a törpe kripták felé vivő széles lépcsősorhoz és magához a 

Lelkek Kútjához, aminek legmélyén Magnacor pihen. Rajtad áll, hogy megpróbálsz-e elbújni Harrag-

Ú-Thor mélyén és kivárni mit lép a Bíbor Úrnő, vagy a zűrzavart kihasználva átvágsz a Lelkek Kútját 

magába foglaló óriási barlangkürtőn s megkísérled a kitörést a Bórim hegyből. Akármelyiket is 

választod, mindkét lehetőség kockázatos és szükség lesz az erőd mellett a leleményességedre is 

hozzá. Kalandjaid még egészen biztosan nem érnek véget, de ezek története már nem itt kerül 

elmesélésre.  

 

439 

’Azon törpe harcosokat eresztik mélyére, akik csatában hullottak el, és nem él már hozzátartozójuk, 

aki sírjukat látogatná. Akiknek maradt még rokonuk Brillián ők kriptákban nyugszanak. A törpe hit 

szerint, ki harcban veszti életét annak lelke azonnal bebocsátást nyer az örök nyugalom honába, 

Tellyngar zöldfüvű völgyébe. Ám aki nem harcban veszne oda, annak porhüvelye egy három napos 

szertartás után kerülhet csak Harrag-Ú-Thor kriptáinak egyikébe, miután teste egy-egy napot pihent 

a Halál Három Állomásán. Aki nem harcban esik el, és még rokonai sincsenek, annak csupán a 

Kóborlók Árkaiban jut hely, hisz milyen törpe az, ki éltében a küzdelmet is kerülte és utódok 

nemzésén sem fáradozott? De visszatérve a Lelkek Kútjára, Harrag-Ú-Thor keleti oldalán található, 

egy óriási barlangban, amit a Dicsőség Csarnokának hívnak. Szélességre száz méter is lehet, 

mélységére pedig nincsen szám, hitünk szerint ugyanis feneketlen.’ 

Lapozz a 150-re. 



 
 

440 

Az út egy keskeny lépcsősorhoz vezet, amin elindulsz felfelé. Az utolsó lépcsőfok egy átjáróhoz visz, 

amin keresztül egy széles sziklapárkányra lépsz. E hely kilátóként szolgálhat, mivel páratlan 

betekintést nyújt a Farkasverem utáni gigantikus barlangcsarnokra, ám ezen túlmenően helyt ad egy 

csodálatos és monumentális madárszobornak is, amit lentről nem fedeztél fel. A mélység fölé egy 

márványszürke hattyú, gigászi, de mégis kecses kőszobra hajol. Ő Cythar Marun, a Ködök Vándora, 

aki a holt gyermekek lelkét viszi a túlvilágra. Kitárt szárnyának szélei a barlangot uraló sötét miatt 

láthatatlanok, azonban hátának-, és a szakadék fölé nyúló hosszú nyakának részletei pontosan 

kivehetőek, mivel ezekre világító Holdkőszilánkokat helyeztek a törpe építőmesterek. Bár a párkány 

szélén kőkorlát húzódik, ezen könnyűszerrel át lehet lendülni a még pazarabb kilátás érdekében, ám 

a madár nyakán való egyensúlyozás a rettentő mélység fölött életveszélyes mutatványnak tűnik. 

Szétnézel, de nem látsz utat, ami tovább vezetne innen. Kimerészkedhetsz a hattyú hátára körülnézni, 

- lapozz a 323-ra, vagy visszafordulsz és a lépcsőn leereszkedve az előző teremben a jobb oldali 

alagúton távozol, - lapozz 450-re, vagy a bal oldalin át hagyod el azt, - lapozz a 470-re. 

 

441 

Talán Félkarú-Errog egyik felfedezése lehetett az ötvözet, amiből a lépcső készült, s ami lehetővé 

teszi számodra, hogy égési sérülések nélkül feljuss a mennyezetben feltárult csapóajtóhoz. Amint 

felérsz, fellököd a sziklának álcázott fedelet és bemászol a sötétbe burkolózó helyiségbe. Időd 

azonban nincs kifújni magad, sem pedig körülnézni, ugyanis odabenn szinte azonnal rád ront egy 

harci pörölyös alak! 

 

Védd magad! 

 

Pörölyös harcos  Küzdőérték: 1  Életerő: 7 

 

Amint sikerült megsebezned, lapozz a 203-ra. 

 

442 

A folyosó hamarosan három vaskos faajtóhoz vezet. Egy a járatot zárja le, a másik kettő pedig a jobb 

és a bal oldali falban nyílik. Azon töprengsz, melyiket válaszd, mikor hirtelen a szemközti ajtó kitárul 

és egy félmeztelen ork lép ki rajta. A teremtmény csupa-izom felsőtestét harci tetoválások díszítik, 

mellkasán átvetve széles bőrszíj, ami egy félelmetes fűrészes élű kétkezes csatabárdot rögzít a hátán. 

A Bíbor Úrnő egyik zsoldosa lehet! Az ork is meghökken a váratlan találkozástól, majd szemöldökét 

összeszűkítve rád mordul: ’Barát vagy ellenség?’ Mit felelsz? 

 

Ha azt mondod „Barát”, - lapozz a 148-ra. 

Ha az „Ellenség”-et választod, - lapozz a 44-re. 

 

 

443 

Szerepel a barátaid közt Harrag-Ú-Thor építőjének neve? 

 

Ha igen, - lapozz a 98-ra. 

Amennyiben nem, - lapozz a 289-re. 

 



 
 

444 

Ellenfeled holtan hullik a mélybe, majd lángolva elsüllyed lávasírjában. Továbbsietsz, s a hídon 

átérve egy alagútba érsz, ami néhány méter megtétele után egy hármas elágazásba torkollik. Ezen 

járatok már nem olyan barlangszerűek, mint a korábbiak, hanem gondosabban megmunkáltak, 

mennyezetük félköríves, oldalfalaikat pedig simára csiszolták. Szemre mindhárom járat egyformában 

tűnik, így megérzésedre kell hagyatkoznod a továbbhaladásod irányát illetően. Merre indulnál? 

Egyenesen előre? Lapozz a 257-re. Balra? Lapozz a 29-re. Jobbra? Lapozz a 331-re. 

 

445 

Teljes súlyoddal balra dőlsz, ami miatt a kocsi jobb oldala megemelkedik, majd rövid két keréken 

történő egyensúlyozás után elbillen. Port és kavicsot felverve borulsz fel, majd égzengető csattanással 

ütközöl neki egy talajból kiálló szikladarabnak. A becsapódást ugyan túléled, de balszerencsédre 

mindkét karod eltörik! A fájdalomtól szinte azonnal elájulsz, s magatehetetlenül heversz akkor is, 

amikor a Bíbor Úrnő zsoldosai rád találnak. Kalandod itt véget ért. 

 

446 

Egy kör alakú kis szobába lépsz. Padlója fehér és barna mozaikkövekből kirakott, középpontjában 

egy márványemelvényen díszes, tölgyfa koporsó nyugszik. Fedelébe vésve egy bibircsókos orrú, 

dússzakállú törpe mogorva képe, alatta aranyozott betűkkel teljes neve, Pöffeteg Ershtrom, 

Dombálytető Főbírája. A szobát háromfokú lépcsősor keretezi, melynek legfelső szintjén egy tucat 

derékig érő kőoszlop áll, tetejükön üvegvitrinekkel. Mindegyik belsejében egy-egy mesterien faragott 

pipa fekszik, vörös bársonypárnán. Az ékes gyűjteményen látszik, néhai gazdájuk nagy becsben 

tartotta őket, sőt annyira szerethette a füst-eregetést, hogy kedvenc pipáit végső nyughelyére is 

magával hozta. A vitrinek előtt pipafű-tartó szelencék hevernek. Beleszimatolsz néhányba, s úgy 

találod mindegyik illata eltérő, - Pöffeteg Ershtrom valószínűleg minden fajtához külön pipát 

használt. A bíra nyugalmát nem háborgatnád, de a pipafüvek közül valamelyik talán különleges 

hatással rendelkezik. 

  

Ha kedved tartja tüzetesebben is átvizsgálhatod a pipákat és pipafüveket. Lapozz a 171-re. 

Ha inkább elhagynád a szobát, benyithatsz a szemközti ajtón, amennyiben még nem jártál ott - lapozz 

a 263-ra. Vagy továbbhaladhatsz a folyosón. Lapozz a 108-ra.  

 

 

447 

Átgyalogolsz a csepegés alatt, ami közönséges talajvíz, némi kénes kipárolgással, így nem jelent rád 

veszélyt. Ezt követően a hasadék néhány kanyar után egy apró, kijárat nélküli barlanghelyiségbe 

vezet. Odabenn egy csontsovány alakra találsz, aki egy oldalára fordított csillének dőlve pihen. A 

figura ezüstösen csillogó szakadozott köpenyt visel, és szemmel láthatóan törpe, ám haja és szakálla 

csupán egy hüvelyknyi, ami szokatlan, mivel a törpék előszeretettel növesztik arcszőrüket minél 

hosszabbra. A furcsa szerzet végigmér, majd ennyit nyög erőtlenül: ’A Bíbor Úrnőt szolgálom…’. 

Mit cselekszel? Végzel vele, mielőtt bármit tehetne ellened? Lapozz a 480-ra. Kardoddal 

megfenyegeted, hogy információkat csikarhass ki belőle úrnője terveiről? Lapozz a 468-ra.  

 

 

 



 
 

448 

Amint átlépsz a szobrok között, a két lovag karja egyszerre mozdul, és súlyos pörölyükkel lesújtanak. 

Szerencsére időben reagálsz és hátrébb szökkensz, elkerülve a pusztító erejű ütést. Azonban 

legnagyobb megdöbbenésedre a szobrok nem téged céloztak, hanem a híd járólapjainak közepét! 

Azok, az őket érő ütés hatására a híd teljes hosszában lenyílnak, mint egy csapóajtó, eltüntetvén a 

talajt lábad alól! 

 

Tégy egy Gyorsaság és egy Ügyesség próbát, hogy el tudod-e kapni a híd stabil korlátját mielőtt a 

folyóba zuhannál! 

 

Ha mindkettő sikeres volt, lapozz az 57-re. 

Amennyiben bármelyikkel is kudarcot vallottál, lapozz a 487-re. 

 

449 

A folyosó továbbhalad, majd jobbra kanyarodik. Tíz-tizenöt méter megtétele után azonban mindkét 

falán egy-egy jeltelen faajtóra leszel figyelmes. A járat ugyan tovább vezet, de téged inkább az ajtók 

foglalkoztatnak. Ha a bal oldalin nyitnál be, lapozz a 284-re. Amennyiben a jobb oldalit választod, 

lapozz a 307-re. 

 

450 

Az ajtó egy hosszú folyosóra nyílik. Azon elindulva egy megvasalt faajtóhoz érsz, amin benyitsz. 

Egy jókora terembe érkezel, amit szinte teljes egészében sötétség borít, mivel odabenn csak néhány 

Holdkő sápadt fénye dereng. Mintha egy páncélteremben volnál, a helyiség tele van szabályos 

sorokba rendezett, mozdulatlan törpeszerű alakokkal, akiknek pontos részleteit elfedi a sötét, de 

legalább száz figura álldogál odabenn. Óvatosan belépsz és elindulsz soraik mentén. Szemed lassan 

megszokja a fény hiányát és amit ez megtörténik, átlátod, hogy hová kerültél. Nem törpe páncélok 

vesznek körbe, hanem legalább száz oszladozó tetem, egy rettenetes törpe zombi légió, ami síri 

nyugalomban várja a Bíbor Úrnő parancsait! Lélegzeted is elakad a felfedezés miatt, de próbálod 

megőrizni a lélekjelenléted és egy mukkanás nélkül keresztülsettenkedni a szobán. Harminc 

szívdobbanással később ez sikerül is, így mikor átérsz, ólmos lassúsággal nyomod le a kilincset és 

nyitod ki az ajtót nesztelen. Lapozz a 256-ra.  

 

 

451 

Mikor talajt fogsz, előrebillensz, s kis híján a tűzforró lávaszőnyegbe zuhansz, de hátrahajolva 

gyorsan visszanyered az egyensúlyod és ellépsz az oszlop peremétől. Torkodban dobogó szívvel 

egyenesedsz fel. Már csak egy ugrás választ el attól, hogy elérd a sziklapárkányt. Nagy levegőt veszel 

és előrelendülsz… Lapozz a 37-re.   

 

452 

A terem feléig jutsz, mikor egy lándzsa átdöfi hátad, s egy oldalról belengő buzogány szétloccsantja 

koponyád. Kalandod itt véget ért. 
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Az ajtó egy rövid folyosó után egy újabb ajtóhoz vezet, amit kitársz és az eléd táruló látványtól elönt 

a csodálkozás. Egy tágas, több szintes barlangcsarnokot látsz, számtalan kis odúval oldalfalában, és 

girbe-gurba kőlépcsőkkel, melyek az odúkig vezetnek. A csarnok közepén egy asztal áll, amit lármás 

manóhad vesz körbe. A teremtmények annyira elfoglaltak, hogy fel sem figyelnek jöttödre. A törpék 

talán törmelékhordó állataik kvártélyaként használhatták e csarnokot, mikor Harrag-Ú-Thort 

építették, azonban időközben a pokorcok vették birtokukba, mint szálláshelyet! A pokorcok alacsony, 

emberszerű, vézna lények, sárgás bőrrel, hosszú csontos karokkal és szőrpamacsos végű 

denevérfüllel. E teremtmények szelídebbek a goblinoknál, ám képességeikben velük egyenrangúak, 

önerejükből nem sokra vinnék, ezért szolgamanóként szegődnek egy nagyobb hatalmú úr udvarába, 

hogy csatlósai lehessenek. A felismerés óvatosságra int: úrnőjük Hellatrix lehet! Gazdájuk 

kiszolgálásán túl kevés dologért rajonganak, azok közül egy a kártyajáték. Amint ez a gondolat átfut 

agyadon, rögtön rájössz mi az a nagy csődület a csarnok közepén: a manók kártyacsatát vívnak! A 

játék annyira leköti a pokorcokat, hogy fel sem pillantanak az asztaltól, csupán az egyiküknek tűnik 

fel jelenléted. Mikor észrevesz, széles vigyor ül ki a szájára, és kurjongatva az asztalhoz invitál: ’Egy 

zsódos, egy zsódos! Gyüjjé közibénk! Íppen jáccunk, beszáhacc ha nincs jobb dógod!’ Úgy tűnik a 

Bíbor Úrnő katonájának néznek, ezért fogadnak kedvesen. Míg álcád fenn tudod tartani biztosan 

élvezheted vendégszeretetüket, de ha lelepleződnél, az komoly veszélybe sodorhatna, hisz tucatnyi 

manó népesíti be a termet. Ha leülsz velük játszani, - lapozz a 121-re. Ha inkább itt hagynád őket, - 

lapozz a 397-re.  

 

454 

Örvénylő csillagbörtönöd egyre vadabb forgásba kezd, majd a szikrázó kis fénygömbök 

felragyognak. Ezzel egy időben a kezeden lévő Hárpiabőr kesztyű drágakőborítása felizzik, és 

váratlanul szilánkjaira robban. A robbanás ugyan felsérti kezed, de tudod, a Bíbor Úrnő százszor 

keservesebb sorsot szánt volna neked! Vesztesz 2 Életerő pontot! (Ha még életben vagy, olvass 

tovább!) A következő pillanatban az örvény és a benne fénylő csillagok elhalványulnak, majd 

rövidesen szertefoszlanak. A kesztyű oltalmazó ereje megvédett Hellatrix varázsától! A Bíbor Úrnő 

felsikolt és gyűlölettől villogó szemekkel pillant rád. Itt az idő, átvenni a kezdeményezést! Mivel 

továbbra is a magasban lebegsz, közvetlenül megtámadni nem tudod, de talán a hátizsákodban 

bukkansz valamire, amit felhasználhatsz ellene! 

  

Mit veszel elő? (Természetesen, csak ha rendelkezel vele.) 

  

Mennydörgés Szerkentyűt? Lapozz a 342-re. 

Tűzlabda tekercsét? Lapozz a 23-ra. 

Vörös, drágaköves gyűrűt? Lapozz a 95-re. 
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Amint kitárod az ajtót, leesik az állad. Ezt a kriptát teljes egészében csiszolt, lakkozott fával 

borították, - összes bútora, berendezési tárgya ebből készült. S ezekből van bőven, mivel a sírbolt 

belseje egy törpe kocsma képére lett kialakítva! Odabenn zömök asztalokat látsz, azokat körülülő 

mulatozó s kártyázó törpék szobraival, a túlsó oldalon pedig egy öles söntéspultot, ami mögött egy 

kocsmáros derűs figurája áll, akkora pocakkal, ami még a törpék mértékével nézve is hatalmasnak 

számít. Óvatosan elindulsz befelé, azt várva, hogy valamelyik szobor életre kel, de nem történik 

semmi ilyen, így biztonságban eléred a pultot. A kocsmáros, - koronája alapján maga  



 
 

Telhetetlen Timerik, egyik kezében egy üres kupát tart, másik kezét viszont ökölbe szorítja, mintha 

markolna valamit. Lapozz a 318-ra.  
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A kehely tartalma a törpe istenek áldásának örvendő szent forrásvíz! Mihelyt a folyadékot 

elkortyolod, különös erő itatja át a tested.  Nyersz 2 Életerő pontot, valamint az isteni áldás hatására 

következő Képességpróbádat (vonatkozzon az bármelyik képességedre) automatikusan sikerként 

könyveld el! Bátorságtól és reménytől átjárva hagyod el a szobát, tudván, a törpék isteneinek 

támogatását is élvezed a küldetésed során! Lapozz a 213-ra. 
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A lépcsősor alján egy tágas természetes barlangüreg fogad, aminek egyik falából egy lassú sodrású 

folyó vize fakad, s áramlik a túloldal felé, ahol is egy óriási víznyelőben eltűnik a szemed elől. A 

lustán hömpölygő vízfolyam az egész barlangot betölti, ám fölötte egy egyszerű kőhíd vezet át, attól 

a lépcsősortól indulva ahová érkeztél egy szemben lévő alagútig. A folyó sekély hullámai szinte a híd 

peremét nyaldossák, ám mégsem miattuk dermedsz meg hirtelen. Sokkal inkább annak a leszakadt 

emberi karnak a látványától, ami a híd közepén hever egy apró víztócsában. Szemedet feszülten a 

gazdátlan végtagra szegezve eltöprengsz mi tévő légy.  

  

Visszamész, majd egyenesen indulsz, ahonnan a nyöszörgést hallottad (lapozz a 246-ra), vagy balra 

(lapozz a 188-ra)? 

Nem törődve az intő jellel megpróbálsz átkelni a folyó fölött? Lapozz a 48-ra.  
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Egy hatalmas terembe zuhantál, ahol szinte teljes a sötét, mivel odabenn csak néhány Holdkő sápadt 

fénye dereng. Lassan felülsz, s amint a por elül szétnézel, hogy megtudd, merre lehetsz. Mintha egy 

páncélteremben volnál, a helyiség tele van szabályos sorokba rendezett, mozdulatlan törpeszerű 

alakokkal, akiknek pontos részleteit elfedi a sötét, de legalább száz figura álldogál odabenn. Óvatosan 

feltápászkodsz, ám nem tudod elkerülni, hogy hozzá ne érj a melletted lévőhöz. Amint ez 

megtörténik, az alak gépies lassúsággal megmozdul, s vele együtt elevenedik meg a teljes hadsereg! 

Nem páncélokkal vagy körülvéve, hanem egy élőholt törpe légióval, akik érintésed nyomán 

szentségtelen életre keltek! Hörögve, szuszogva fordulnak feléd és lassú, csoszogó léptekkel indulnak 

meg irányodba! A terem túlsó felén látsz egy kivezető ajtót, de az nagyon messze van, s ahhoz, hogy 

elérd, át kellene verekedned magad a holtak egész seregén. Mindenesetre nincs jobb ötleted, így 

nekilódulsz, és gyorsaságod kihasználva próbálod elkerülni a kétkezi harcot a zombikkal! 

 

Tedd próbára Gyorsaságod! 

 

Ha sikerrel jártál, - lapozz a 67-re. 

Ha sikertelen volt a próbád, - lapozz a 161-re. 
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Némi erőfeszítés árán félrelököd a fedelet, de a szarkofág üres, úgy tűnik Ulrim teste is 

engedelmeskedett a Bíbor Úrnő hívó szavának és kikelt sírjából. A doboz alján azonban észreveszel 

egy Kék Drágaköves Gyűrűt, talán a Torzonborz kezét ékíthette egykor. Megvizsgálod, közönséges 

ékszernek látszik, - ha akarod, magaddal viheted. (Ez esetben vezesd fel Kalandlapodra.) Megküzdtél 

már a Kriptafantommal? Ha igen, lapozz a 374-re. Amennyiben nem, folytasd tovább az olvasást! 

Felegyenesedsz, majd oldalra sandítasz, mivel mintha valamilyen mozgást láttál volna arrafelé. 

Odatekintesz, szinte az utolsó pillanatban, hogy észrevedd egy törpe csatabárd repül egyenesen feléd! 

Tedd próbára Gyorsaságod!  

 

Ha sikerült Gyorsaság próbád, - lapozz a 31-re. 

Amennyiben kudarccal végződött, - lapozz a 415-re. 
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A terem közepén jársz, mikor megtörténik, amitől tartottál! Az ocsmány szobor egyik keze 

előrelendül, széles tenyerével egyenesen feléd csapva. Tedd próbára Gyorsaságod! 

 

Ha sikeres voltál, lapozz a 496-ra. 

Ha nem jártál sikerrel, lapozz a 409-re. 

 

461 

Rákiáltasz az alakra, hogy álljon meg, különben megbánja. Elereszti figyelmeztetésed a füle mellett 

és párducmozgással szaladni kezd feléd. Nincs kedved kivárni, míg átér ezért hirtelen ötlettől 

vezérelve néhány erős csapást mérsz a híd tartóköteleire. Szerencsére fegyvered pengéje gond nélkül 

átvágja azokat, így az építmény leszakad, magával rántva rejtélyes ellenfeledet. A szakadék alján sűrű 

a félhomály, így nem derül ki mi történt az alakkal, mindenesetre hiába pásztázod a mélységet, nem 

látsz mozgást odalenn. Mivel az átjárást most tetted lehetetlenné, sarkon fordulsz és visszamész a 

folyosóra, ahol jobb híján az ajtót választod. (Ellenfeleid listájára írd fel a Homályvadász nevét!) 

Lapozz a 166-ra. 
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Jelzed az alaknak, hogy kíváncsi vagy a történetre. ’Rendben.’ – felel. ’Halld hát a mesét. Azaghul 

nagy harcos volt, akit ismert népe a törpék és tisztelték. Barlangi Trollokat ölt és Szirti Óriást. Ám 

egyszer sorsa egy démonhoz vezette, akit úgy hívtak Cypherix. Összecsaptak. Ám ez a démon, 

hatalmasabb volt minden eddigi ellenfelénél, s Azaghul rájött, nem diadalmaskodhat fölötte. Érezte 

végzete közel.’ Ekkor a férfi abbahagyja a mesélést, s rekedt hangon megkérdez: ’Érdekel, hogyan 

boldogult mégis Azaghul a démonnal? Ha igen, elmondhatom, egy dologért cserébe. Vagy kicsit 

közelebb jössz, hogy meghallgasd a mese folytatását, vagy pedig a história végén választasz valamit.’  

 

Azt feleled neki, nem érdekel a fecsegése és távozol a szobából? Lapozz a 278-ra.  

Hallani akarod a folytatást és közelebb mész egy lépéssel? Lapozz a 430-ra. 

Vagy a folytatásért cserébe a mese végén választasz valamit? Lapozz a 399-re. 
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Egy szűk folyosóra jutottál, ami néhány lépéssel később egy újabb vaskos ajtóhoz vezet. Ezen az 

ajtón nincs kilincs, viszont helyette a közepébe fondorlatos zárszerkezetet süllyesztettek. A zár 

tizenhat egyforma nagyságú fémlapkából áll, melyeket négyes sorokban rendeztek egymás fölé. 

Hamar rájössz, a lapkák benyomhatóak, s minden bizonnyal a helyes sorrendben való lenyomásuk 

nyitja ki az ajtót. Segítségként a zár fölé szöveg róva: ’A nevem vezessen, lépésről-lépésre’. A 

lapkákon kis képek és számok vésetei.  

 

Legfelső sor Tű 9 Létra 45 Kosár 57 Koporsó 80 

Harmadik sor Alma 11 Szilva 28 Búza 52 Málna 68 

Második sor Üllő 20 Zsák 29 Vasvilla 35 Hordó 44 

Legalsó sor Kard 17 Lándzsa 34 Kalapács 45 Nyílhegy 57 

 

Ha tudod ki építette Harrag-Ú-Thor-t, használd a nevét okosan, hogy be tudj jutni! Válassz ki 4 szót, 

minden sorból egyet-egyet és add össze a szavak után szereplő számokat, majd lapozz az eredményül 

kijött fejezetre! Ha a történet értelmesen folytatódik tovább jól választottál! (Folytasd ott az olvasást.) 

Ha nem, próbálkozz mással!  

 

Amennyiben végképp nem boldogulsz nincs mit tenned, el kell hagynod a helyet a bejárati folyosón. 

Ez esetben visszamész a lépcsőn és benyitsz a másik ajtón? Lapozz a 93-ra. Vagy a lépcsőn 

felgyalogolva továbbmész a folyosón? Lapozz a 223-ra. 
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A szörnyűséges állat lábai elkerülik kocsid fémtestét, így hamarosan rád tapadt pókhálók uszályát 

húzva, de sértetlenül bukkansz elő az alagút túloldalán. A sínpár előtted egy másikba csatlakozik, 

majd az út kisvártatva lejteni kezd, ám ijedten látod, a lejtő közepén a sínek elfogynak, métereken 

keresztül csak a csupasz sziklahát vezet tovább. Meg kell állnod, mielőtt lefelé indulnál! Meghúznád 

a csille fékezőkarját, de döbbenten tapasztalod: az nem mozdul! Kioldani lehetett, de visszahúzását 

valami akadályozza. Valahogy mégis le kell lassítanod! Ha a féket próbálod helyrehozni, - lapozz a 

234-re. Ha a kocsit próbálod kisiklatni, - lapozz a 445-re. 

 

 

465 

A folyosó elég hosszú, és nincs jó állapotban, oldalfalát több helyen embermagas repedések taglalják. 

Ahogy haladtok előre egyszer csak a járat végén fény villan, és veszett sebességgel elkezd felétek 

száguldani. Ottogar somolyogva néz fel rád: ’Nincs mitől félni! Ez csak egy tűzlabda, a kriptákat őrző 

néhány varázslat egyike. Mondtam én, a törpék ravaszak!’ – ezzel rád kacsint. ’Ez a tűzlabda 

ártalmatlan számunkra, csak a nem törpéket sebzi!’ Szavai hallatán megtorpansz, mire ő is megáll. 

Hirtelen a felismerés szikrája csillan szemében, rád pillant és felmordul: ’Rohanj!’ Sarkon fordulsz 

és futásnak eredsz. Tedd próbára Gyorsaságod! 

 

Sikeres volt? Lapozz a 479-re. 

Vagy sikertelen? Lapozz a 435-re. 
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Az előző téted az asztalon hagyod, a pokorcok pedig egy kis ládikát kotornak elő, s teszik fel a maguk 

tétjeként. Azonban mielőtt ismertetnék a szabályokat, a téged invitáló manó Puktump, elkurjantja 

magát:’Gebe! Gebe, ébreggyé! Játék van!’ Kisvártatva az egyik odú kör alakú ajtajában egy nyurga 

manó jelenik meg, patkánykoponyákkal ékített alkarkötőben, kajla testét szőrös állatbundákba 

bugyolálva, fején egy megbillent törpe csupor-sisakkal. Elővánszorog vackáról, majd mellétek 

botorkál: ’Jáccunk’. - mondja tömören. A pokorcok körétek gyűlnek, Puktump pedig ismerteti a 

szabályokat. A „Kopp vagy Nyekk” játék tulajdonképpen egy ügyességpróba. A résztvevők egy 

székre állnak, s egy tőrt próbálnak minél közelebb hajítani a pokorc csapat egy elébük rendelt tagjának 

feje mellé. Ha nincs önkéntes, akkor általában a pokorcok legidősebbikét választják, akiért nem kár. 

Hogy nehezebb legyen a játék, a résztvevőknek egyensúlyozni kell a széken, azaz csak akkor 

hajíthatják el a tőrt, ha a szék két lábon áll. A játékot az nyeri, aki közelebb dobja tőrét a kirendelt 

pokorchoz. Ha valaki eldől a székével dobás közben, az veszít. Ez a Kopp. Ha valaki tőrét a pokorcba 

vágja, az is veszít. Ez a Nyekk. Puktump vigyorogva egy tőrt nyom a kezedbe, s kéri, légy te az első, 

aki próbát tesz. Némileg elképedve kapaszkodsz fel a székre, s figyeled, amint az eddig 

kártyaasztalként használt bútordarabot az oldalára állítják, s elé küldik Klappont, az aggastyán 

pokorcot. A nézők seregén izgatott moraj fut át, amint rád tekintenek. A csendet Puktump tapsolása 

töri meg, amivel jelzi, kezdődhet a játék.  Levegődet visszafojtva próbálod a széket két lábra állítani 

és közben elhajítani a tőrt. Tégy Ügyesség próbát a Nehéz Próbák szabályai szerint! (Sikert legalább 

2 Kard után könyvelhetsz el.) Ha sikerrel jártál, - lapozz a 85-re. Amennyiben próbád kudarccal 

végződött, - lapozz a 251-re. 

 

467 

A kilincsért nyúlnál, mikor az ajtó kivágódik és egy ormótlan, kövér férfi lép ki rajta. A kínzómester 

sebhelyes, izzadt felsőtestét semmi sem fedi, fején azonban egy egész arcot eltakaró gladiátorsisakot 

visel. Meglepődik jelenléteden, de amint átlátja a helyzetet, korbácsával neked támad! Védd magad! 

 

Kínzómester  Küzdőérték: 2  Életerő: 9 

 

Ha legyőzöd ellenfeled, átvizsgálhatod a helyiséget, ahonnét kilépett. Lapozz a 106-ra. 

De távozhatsz is, és folytathatod utad a folyosón. Lapozz a 285-re. 
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Fenyegetésed hallatán a törpe fanyarul elmosolyodik: ’Hazudtam neked, de csak azért, mert 

zsoldosnak hittelek. A Bíbor Úrnőt szolgálva érkeztem a Bórim hegybe, de mikor megtudtam, hogy 

lángba akarja borítani a világot, elmenekültem és belevetettem magam Harrag-Ú-Thor járataiba, 

mintsem részt vegyek a pusztítás előkészítésében. Xenithon építőmester vagyok, Zladar-nak hívnak, 

és szívesen segítek neked, bár keveset tudok Hellatrix terveiről. Élőholt törpék sokaságával nekiállt 

mélyíteni a Lelkek kútját, hogy elérje a mélyben fortyogó lávaréteget, miközben Xenithon társaimmal 

egy grandiózus jármű építésébe fogott. Nem értem a kettő miként függ össze, de mindkét cél elérése 

fontos számára. Ha kijutsz a bányából, egy lépcsősorhoz érkezel, aminek alján két irányba 

fordulhatsz. A bal oldali kivezet a Lelkek Kútjához, míg jobbra a különös járművet találod. Ennyi 

csupán, amiről tudok.’ Úgy érzed, ezúttal hihetsz Zladarnak. A törpe elmondja, a bujdosás közben 

igen legyengült, így ha adnál neki enni, azért hálás lenne. Ha felkínálsz neki egy adagot Élelem és 

Italkészletedből (amennyiben még van nálad), - lapozz a 383-ra. Ha nem áll szándékodban, úgy 

elköszönsz tőle és visszaindulsz a szakadékhoz. Lapozz 473-ra.   



  
 

469 

Az ajtó egy kör alakú helyiségre nyílik, boltozatos mennyezettel, aminek közepén egy óriási 

csillagforma Holdkő világít, a legnagyobb, amit eddig láttál. A kripta peremét térdelő ork harcosok 

szobrai keretezik, akik saját levágott fejüket tartják kezükben. Nem számolod meg őket pontosan, de 

félszázan biztosan lehetnek. Bárki is volt ez a Könnytelen Darrabar, gyanítod, az orkok nem 

szívlelhették őt különösképp. Az uralkodó vaskoporsója a terem túlsó felén található, egy ork 

koponyákból rakott emelvény tetején, fedelén a király domborművével, ami egy félmeztelen, szikár 

törpét ábrázol, hét fonatba rendezett szakállal, egy-egy csatabárdot tartva mindkét kezében. 

Körbejárod az impozáns helyiséget, de nem lelsz itt semmit, amit hasznodra válna kalandjaid során, 

így visszamész az előtérbe. Lapozz a 200-ra. 

 

470 

Az alagút rövidesen egy természetes barlangba visz, aminek szélén egy torony méretű gazdagon 

faragott kőtrónus magasodik, ülésében egy satnya, púpos törpe szobrával. A visszataszító alak 

emelvénye előtt néhány törpeszobrot látsz, akik áhítattal hajtanak főt a torz figura előtt. A barlang 

falaiból több helyütt alkar méretű fémtüskék állnak ki, széleit pedig lezárt rézurnák sokasága 

szegélyezi.  Ám egy urnát úgy tűnik eltávolítottak a sorból, az ugyanis felnyitott fedéllel a terem 

közepén álldogál, mellette kis fekete porkupaccal. Még egyszer felméred a roppant kőtrónust, és 

vizsgálódásod eredményeként egy vésetet fedezel fel rajta, mely szerint a tetején pöffeszkedő alak 

nem más, mint Viharüstök Yorgo, a Mágusherceg. Ha átvizsgálod Yorgo kriptáját, - lapozz a 10-re. 

Amennyiben inkább visszafordulnál, úgy az előző terembe menve elhagyhatod azt a jobb oldali 

alagúton át, - lapozz 450-re, vagy a középsőn keresztül, - lapozz a 440-re. 

   

471 

A szobában száz és száz élőholt törpe sorakozik, akik az ajtónyitás hangjára öntudatukra ébrednek és 

csoszogó léptekkel elindulnak feléd. Tudod, nincs menekvés, hisz a kijáratot leomlott kövek 

torlaszolják el, így kardod elővonva küzdesz a végsőkig. Kalandod itt véget ért.  

 

472 

A bogárhad elvonulta után végre alkalmad nyílik megnézni, mi rejlik a boltíves ajtó mögött. 

Visszagyalogolsz hát a helyiségig, és benézel a Hínárosdi rémség nyughelyére, ahonnan a 

Velőszipolyok kiözönlöttek. Egy sziklába vájt barlangot látsz, közepén egy monumentális kígyó 

csigolyasorával. Bár fel van tekeredve, de életében tizenhét méter hosszú is lehetett, állkapcsa pedig 

olyan széles volt, hogy egy megtermett embert is egyben lenyelhetett. Hálát adsz sorsodnak, amiért 

csak holtában akadtál össze vele. Ahogy a csontokat vizslatod, egy fém alkarvédő párt pillantasz meg 

köztük, aranyozott nap verettel az oldalaikon. A kígyó bendője rejtethette el a védőeszközt, ami 

valószínűleg az egyik utolsó áldozatáé volt. Ha magadra öltenéd őket, - lapozz a 338-ra. Amennyiben 

inkább ott hagynád, távozol a csontok mellől és felmész az emelkedőn, az eddig elkerült kicsiny 

ajtóhoz, - lapozz a 453-ra. 

 

473 

A szakadék alján egy sziklafalból nyíló járaton át távozol, ami hamarosan egy rozsdás kilincses kis 

ajtóhoz vezet, amin benyitsz. Lapozz a 191-re. 

 

 

 



  
 

474 

Húsz méter megtétele után egy ajtóhoz érsz. Kinyitod, s az egy hármas elágazáshoz vezet. A jobb 

oldali utat furcsamód ismerősnek találod, ezért azt figyelmen kívül hagyod és inkább a másik kettőt 

méred fel alaposabban. A balra lévő járat hamarosan három ajtóhoz visz, a veled szemközt lévőnek a 

végét sötétség borítja, így nem látod mi lehet arrafelé. Ha balra mennél, - lapozz a 199-re. Ha a 

szemközti utat választod, lapozz a 336-ra. 

 

475 

Az ajtó egy teremre nyílik, ahol síri csend és sötétség honol. Ám ez a sötét nem holmi félhomály, 

vagy alkonyi szürkeség, hanem igazi, összefüggő, árnyalat nélküli feketeség, amit mindössze két 

helyen tör meg egy-egy reményt adó fénysugár. Az egyik a bejáratnál, ahol állsz, jelenleg is ebben a 

fénykörben tartózkodsz, - a másik, a teremből kivezető ajtónál, ami a szemközti falban található. A 

fénycsóvák a magasból erednek, de azt nem látod pontosan mi is a forrásuk. A terem méretével nem 

lehetsz tisztában, de a közted és a kijárat közti távot úgy negyven méternek ítéled, a távolabbi ajtó 

nagysága alapján. Egyedül lehetsz ebben a titokzatos helyiségben, vagy rejtőzik valami a sötétség 

álnok leple alatt? Mit teszel? 

 

Visszafordulsz és felcsörlőzöd magad a kút szájáig? Lapozz a 291-re. 

Átvágsz a szobán a szemközti fénysugár felé? Lapozz a 339-re. 

Más megoldással próbálkozol? Lapozz a 443-ra. 

 

 

476 

Egy rúgás térít eszméletedre. Felpillantasz, - a Bíbor Úrnő zsoldosai vesznek körbe! Hátizsákod és 

fegyvered az egyik láncinges kezeiben. ’Elég volt az alvásból fiacskám’ – szól a barbár. ’Talpra! És 

készítsd a csőröd, hamarosan ugyanis csicseregni fogsz Belisard nagyurunknak!’ Kénytelen-kelletlen 

felkászálódsz, még mindig kótyagos fejjel. A zsoldosok maguk előtt lökdösve indulnak el veled a 

kazamatákban, te pedig tehetetlenül tűröd, mivel a fegyvered és felszerelésed nélkül reménytelen 

szembeszállni csapatukkal. Lapozz a 216-ra. 

 

 

477 

Csodával határos módon egyetlen nyaláb sem talál el, s kis idő múlva az életveszélyes cikázás elhal, 

amint a villám felemészti minden energiáját. Nagy levegőt veszel, amint a veszély elül és az üres 

rézurnát a földre helyezed. Most már tudod mi lehetett a fekete porkupac a földön az előző urna 

mellett, vagyis inkább „ki” lehetett. A barlang fémtüskéi felerősítették a villám erejét, így téged is 

veszélybe sodortak, de úgy gondolod, ha nem itt nyitnád ki, hanem valahol máshol, akkor az urnában 

rejlő villám akár hasznodra is válhatna, ezért egy urnát magadhoz veszel. (Vezesd fel Kalandlapodra, 

mint „Villámszelence”.) E tárgyat harcban bármikor felhasználhatod egy támadásod helyett, egyszeri 

alkalommal. Ilyen esetben egy általad választott Harci Körben nyisd ki a könyvet, hogy megállapítsd 

ellenfeled eltalált-e téged, s vond le az oldal tetején lévő Koponya szimbólumokat az aktuális Életerő 

pontjaidból. Azonban a Kard szimbólumokat ezúttal hagyd figyelmen kívül, és vonj le 5 Életerőt 

ellenfeledtől a villám sebzése miatt! Ezt követően az urna erejét veszti és többet már nem 

használhatod. Ha eddig még nem próbálkoztál vele, felmászhatsz a trónon ülő törpeszoborhoz, - 

lapozz a 220-ra. Vagy jobb lehetőség híján el is hagyhatod a termet. Lapozz a 256-ra.  



 
 

478 

Amint a vászonhoz nyúlsz, az mintha folyadékká válna, fekete tócsává ömlik szét, majd hirtelen 

felfolyik kezedre és ott újra megszilárdul. Elborzadva nézel a varázskesztyűre, amit egy perccel 

ezelőtt még a rettegett varázsló viselt, s most a te kezeden díszeleg. (Vezesd fel új szerzeményed a 

Kalandlapra, mint Hárpiabőr kesztyű!) Nincs időd azonban most ezzel foglalkozni, mivel a zsoldosok 

felocsúdnak és újra feléd erednek. A démonnal folytatott harc igencsak kifárasztott, viszont jobb 

színteret nem találhatsz a viadalra, mint a híd torkolata, ezért visszalépsz a partjára és ott várod be 

őket. Néhány pillanat és az első oda is ér!  

  

Küzdj meg vele!  

  

Ikerpengés fejvadász  Küzdőérték: 2  Életerő: 7 

  

Ha legyőzted, lapozz a 169-re. 

 

479 

Az óriási tűzgolyó a teljes folyosót kitölti és nappali világossággal árasztja el azon szakaszát, amerre 

elhalad. Lélekszakadva rohansz visszafelé, hátadban a pusztító varázslattal, s mikor már azt érzed, 

utolér és lángra lobbant, beveted magad a folyosó falát szelő repedés egyikébe! A tűzlabda abban a 

pillanatban vakító fényességgel elszáguld előtted, majd az alagút elejére érve ellobban. Kormos arccal 

és megpörkölődött ruhával lépsz ki a járatba. Lapozz a 87-re.  

 

 

480 

Kardot rántasz és mellbe döföd a törpét. Az hang nélkül kiszenved. Körbejárod a helyiséget és 

átkutatod a holttestet is, de néhány apróbb szerszámon túl, amit te nem tudsz mire használni, nem 

bukkansz nála semmire. Végigmérve testét igencsak cudar állapotban volt, valószínűleg egyébként 

sem húzta volna egy-két napnál tovább. Visszafordulsz és a hasadékon végigmenve a szakadék felé 

indulsz tovább. Lapozz a 473-ra. 

 

481 

Felpattintod a láda fedelét, és egy dugóval lezárt gyógy-elixíres fiolát találsz benne! Ezt próbálta 

magához venni a sebesült törpe, de balsorsára már nem maradt rá elegendő ideje. Hátizsákodba teszed 

az üvegcsét, amit bármikor felhajthatsz az Étkezés szabályai szerint. (Egy adag gyógyital van benne.) 

Ha így teszel, 3 Életerő pontot gyógyít rajtad, de legfeljebb csak Életerőd kiindulási értékéig. 

Megörülvén szerzeményednek újra körbehordod tekinteted a szobában. Ha tüzetesebben átnéznéd, 

amennyiben eddig még nem próbálkoztál volna ezzel, - lapozz a 423-ra. Amennyiben inkább a 

mennyezeti csapóajtót nyitnád le a létrára állva, - lapozz a 372-re. 

 

  

482 

Az alagút jobbra kanyarodik, majd kisvártatva egy hármas elágazásba fut. Mindhárom irányban egy-

egy sziklába vájt lépcsősor vezet tovább lefelé. A jobb és a bal oldali felől mintha távoli vízcsobogást 

hallanál, szemből pedig egy férfi alig hallható keserves nyöszörgését. Ha jobbra indulnál, lapozz a 

457-re. Ha balra mennél, lapozz a 188-ra. Amennyiben az előtted lévő lépcsősoron ereszkednél le, - 

lapozz a 246-ra.  

 



 
 

483 

’Ezek szerint a világ megérett a pusztulásra.’ A Kék Garabonciás keserűen elmosolyodik, majd 

visszabaktat a tábortüzéhez. Nézed, amint lekushad a lángoló fahasábok mellé, majd mivel nincs több 

mondandód felé hátat fordítasz és elindulsz lefelé a dombról. A Bórim hegy közelében vagy még 

mindig, és két napi gyaloglás után el is jutsz egy kisvárosba, Thamkot-ba, ahol meghúzod magad. 

Nincs nap, hogy ne jussanak eszedbe a varázsló szavai, de azzal nyugtatod magad, biztosan talált 

valaki mást, aki tenni tudott Brilliáért és frissen, ereje teljében vette fel a harcot a Bíbor Úrnővel. 

Mindössze néhány hetet töltesz csak el Thamkotban, mikor a Kék Garabonciás baljós jövendölése 

valóra válik. Bőgés tör a föld mélyéről a magasba, majd a felszín remegni kezd és megreped, égető 

szelek fuvallatai sepernek végig a város utcáin és a szomszédos hegy hasadékaiból izzó 

lávahömpölyeg buggyan elő. Ez csupán a kezdet. Az emberek kétségbeesetten rohangálnak fel s alá, 

bölcsek tanácsát keresve, vagy az égiek útmutatását, de te tudod, késő már bármit is cselekedni. 

Egyetlen gondolat vigasztal csak: Nem marad senki a most élők közül, akik csúfos tettedre emlékezne 

és továbbadhatná balgaságod történetét. Ott pusztulsz te is, ezernyi más teremtménnyel Thamkot 

leomló falai alatt. Kalandod itt véget ért.  

 

484 

Távozol a dolgozóból, majd visszamész a csigalépcsőig. Azon felfelé koslatva szomorúan vonod le 

a tanulságot, hogy a törpék legjellemzőbb tulajdonsága nem feltétlenül a segítőkészség. Odafönn 

benyitnál a másik ajtón? Lapozz a 93-ra. Vagy továbbmész a folyosón? Lapozz a 223-ra. 

 

485 

Az ajtóból hátra fordulva még visszaintesz Ottogarnak, aki fejszéjét megemeli és buzdító harci 

kiáltással búcsúztat téged. Egy megbízható szövetségest kellett a hátad mögött hagynod, de az ő sorsa 

a maradás, a tiéd pedig a kiút megkeresése és kalandjaid folytatása. Bezárod magad mögött a Királyok 

kriptájának óriási ajtaját és legyalogolsz a mögötte lévő lépcsősoron. Lapozz a 63-ra. 

 

 

486 

Fülelsz egy darabig, hátha más gonosztevő is ólálkodik erre, de a Homályvadász halála után az 

alagútra teljes némaság borult. Odalépsz a kis hírvivőhöz, és tenyeredbe veszed, ám szegény már az 

utolsókat rúgja, számára a tűszúrás olyan, mint embernek a tőrdöfés. Bágyadtan felnéz rád és 

mosolyogni próbál: ’Látod, mondtam, hogy nem menthetsz meg semmiképp… De a Kék Garabonciás 

küldetését még sikerre viheted, így e halál is értelmet nyerhet! Járj szerencsével és ne feledd, van még 

remény…’ Ezzel az apró teremtmény pillái lezáródnak, feje pedig ernyedten hátracsuklik. Testét 

elszomorodva a padlóra helyezed és eltöprengsz kicsit a hallottakon. Kószaszárny az életét áldozta 

az üzenet átadásáért, te viszont egyelőre keveset értesz belőle. De talán eljön az idő, mikor a 

szellőpille szavai még a segítségedre lesznek. Erre gondolva felegyenesedsz és szétnézel. A teremből 

három alagúton át juthatsz ki. Merre indulsz? 

 

A jobb oldalin? Lapozz a 450-re. 

Az egyenesen vivőn? Lapozz a 440-re.  

Vagy a balra vezetőn? Lapozz a 470-re. 

 



 
 

 
 

„Az ajtóból hátra fordulva még visszaintesz Ottogarnak, aki fejszéjét megemeli és buzdító harci 

kiáltással búcsúztat téged.” 

 



 
 

487 

Sikoltva a folyóba zuhansz, és bár még rövid ideig a felszínén vagy képes maradni, sorsod nem lehet 

kétséges miután az áramlat egy víznyelőbe sodor. Percekkel később a folyó egy felfedezetlen 

barlangjában partra löki elázott testedet, de addigra már minden élet kiszállt belőled. Kalandod itt 

véget ér. 

 

 

488 

A Fekete Apát szemei elkerekednek, ugyanis intése nyomán semmi sem történik! Csodálkozva pillant 

ujjaira, majd rád. ’Van nálad valami, ami megvéd a betegségmágiámtól, te fattyú…’ – mordul fel 

végül. Eszedbe jut a Kristályharmat, amit az Elveszettek Erdejének szélén hörpöltél fel, hogy legyőzd 

Arruch átkát! Ezek szerint a mendemondák igazak, és a misztikus szernek valóban hatalma van a 

betegségek felett! Belisardot láthatóan megdermeszti varázslata kudarca, így itt az idő, hogy 

visszavágj neki! 

 

Mit teszel? 

 

Fegyvered kivonva nekirontasz a Fekete Apátnak? Lapozz a 15-re. 

Felszólítod, adja meg magát? Lapozz a 206-ra. 

Hozzávágod a Mennydörgés Szerkentyűt, amennyiben birtokodban van? Lapozz a 370-re. 

 

 

489 

Az első lépésed megtétele után a varázsló tenyerét maga elé tartja, s te akaratának engedelmeskedve 

megállsz. Próbálod mozgatni végtagjaidat, de képtelen vagy rá, többé már nem uralod testedet. Átfut 

a fejeden, mennyire kiszolgáltatott vagy, és ha nagyon feldühítetted, ellenfeled talán agyagkatonává 

változtat. Némileg megnyugszol, mikor így szol: ‘Ne aggódj, nem tartalak itt, mint szobor, ami a 

csatám képét ékíti. Szabadon távozhatsz.’ A következő szavai hallatán azonban már kiáltani szeretnél, 

de bénultságod ebben is meggátol. ‘De csak akkor, ha kiengednek innen, te patkány!’ Mondatát 

befejezvén csettint egyet, minek hatásara elkezdesz átalakulni és töpörödni, egészen addig, míg 

patkány formájúra és méretűre nem zsugorodsz. Amint szörnyű átváltozásod megtörténik a varázsló 

elereszt, te pedig az ajtóhoz futsz négy apró lábadon, azt remélvén, Ottogar majd benyit ide, s 

kimenekülhetsz, mint azon szerencsétlenek, akiket egy perce te magad engedtél szabadon. Kalandod 

itt véget ért!      

 

 

490 

Gyorsan az ajtóhoz rohansz, kinyitod azt, majd egy közeli koporsóhoz visszalépve befészkelődsz és 

magadra hajtod fedelét. A doboz kényelmetlen, de épp elférsz benne. A következő pillanatban 

kivágódik a szoba bejárati ajtaja és sietős léptek zajára leszel figyelmes. Azok végigtrappolnak a 

helyiségen, de egyszer csak megtorpannak, egész közel rejtekhelyedhez. Úgy tűnik a zsoldosok 

megálltak tanakodni. ’Át kellene nézni a koporsókat, hátha elbújt valamelyikben!’ – veti fel egyikük. 

’Nincs rá idő, ha kiszaladt, könnyen egérutat nyerhet!’ – torkolja le egy másik. Közben egy 

szomszédos koporsó fedelének nyekergését hallod, amint az egyik zsoldos felnyitja azt. Szíved 

összeszorul, amint arra gondolsz, lehet hamarosan a téged bújtatóba is belenéznek.  

 



  
 

Nyisd fel a könyvet egy véletlenszerűen megválasztott oldalon! 

 

Ha az oldal tetején több Kard szimbólumot látsz, mint Koponyát, - lapozz a 198-ra. 

Amennyiben az ott látott Koponya szimbólumok száma meghaladja a kardokét, - lapozz a 434-re. 

(Ez esetben a kombinált szimbólum Koponyának számít.) 

 

491 

A testes fickó elterül a földön. Szétnézel, de az általad megmentett rab, már nincs sehol, eliszkolt az 

összecsapás zűrzavarában. (Barátaid közé vezesd fel a Kilagor nevet!) A másik fogolyhoz lépsz, 

megvizsgálni az állapotát, azonban a férfi már kiszenvedett. Mit teszel? 

 

Elhagyod a börtönt, s folytatod utad a jobbra lévő folyosón? Lapozz a 285-re. 

Vagy átvizsgálod a helyiséget, ahonnét a kínzómester kilépett? Lapozz a 106-ra. 

 

 

492 

A járaton haladva egyszer csak légmozgást érzékelsz elölről és kisvártatva egy koponya faragásokkal 

ékített félköríves átjáróhoz jutsz, amin túl gigantikus barlangterem látványa tárul eléd. A terem 

félhomályos, szélei sötétségbe vesznek, ám néhány részletét láthatóvá teszi a falaiban lévő világító 

kristályok bizonytalan, sárgás ragyogása. A koponyák fölött törpe nyelvű véset olvasható: „A 

Kóborlók Árkai”. Az átjárón túl az út keskeny kőhíddá alakul, ami továbbvisz nagyjából húsz 

méterrel a talajszint fölött, majd félkörívet leírva visszafordul és egy távoli barlangszájon át kivezet 

a helyiségből. A terembe lépve nyomasztó érzés költözik lelkedbe, - mintha falaiból végtelen 

keserűség áradna. Ahogy néhány lépést megteszel a hídon, mozgást érzékelsz a mélységből, de ott 

sajnos alig találhatóak kristályok, így nem tudod kivenni annak eredetét. Ha ledobnád a fáklyád, 

megnézni, mi van a híd lábánál, - lapozz a 13-ra. Amennyiben továbbsietnél, hogy minél előbb átkelj 

a hídon, - lapozz a 298-ra. 

 

493 

A Farkasverem, amin átvágni próbálsz egy veszedelmes csapdaszoba, amit tucatnyi halálos 

szerkezettel töltöttek meg, inga módjára lengő csatabárdtól kezdve, mennyezetről alálendülő szöges 

hengeren át, a padlóról felcsapódó lándzsasorig. Elég egyetlen elhibázott lépés, és ezen alamuszi 

csapdák egyike azonnal végez veled.  

 

Tedd próbára Ügyességed és Gyorsaság, a Nehéz próbák szabálya által! (Sikert legalább 2 Kard után 

könyvelhetsz el.) 

 

Ha mindkétszer sikeres voltál a Nehéz próbák szabálya szerint is, lapozz a 391-re. 

Ha egy próbádat is elvétetted, lapozz a 452-re.  

 

 

494 

A kripta falait övező tárgyak nem csupán díszek lehettek, hanem valódi ütközetekben is használhatták 

őket, erre utalnak a karcolások és a vértek horpadásai is, melyek felületüket borítják.  

 



 
 

A páncélok sajnos túl kicsik számodra, és pajzsot sem akarsz magaddal vinni, mivel fegyvered 

forgatásához és a fáklyatartáshoz szükséged van mindkét kezedre, viszont észreveszel egy súlyos 

Csatakardot, aminek széles pengéje már-már egy bárdéhoz hasonlítható, - egészen biztosan komoly 

sebek osztására alkalmas. Mit teszel? 

 

Leakasztod a Csatakardot, hogy kipróbáld milyen forgatni? Lapozz a 66-ra. 

Ha még nem tetted volna, átkutathatod az ork hulláját. Lapozz a 205-re. 

Vagy ha még nem jártál ott megnézheted Torzonborz Ulrim szarkofágját. Lapozz a 84-re. 

 

495 

Mikor ellenfeled összeesik, a falhoz kötözött törpéhez ugrasz, de sajnos már elkéstél! Nem segíthetsz 

rajta, a kínzómester utolsó agyafúrt tréfája végzett vele. Otthagyod szerencsétlent és dühtől tajtékozva 

rontasz ki a börtön ajtaján. Indulatosan fordulsz jobbra, hogy minél előbb a hátad mögött hagyd, ezt 

az elátkozott helyet. Lapozz a 285-re.  

 

496 

Bámulatos sebességgel lódulsz neki, így a fémtenyér csak a levegőt markolva csapódik a falnak. 

Megkönnyebbülten indulsz tovább, amiért nem jutottál a szerencsétlen szolgamanó sorsára. Az út tíz 

méterrel később egy terembe vezet. Lapozz a 213-ra.  

 

497 

Egy enyhe kanyar után a sínpár előtted egy másikba csatlakozik, majd az út lejteni kezd, ám ijedten 

látod, a lejtő közepén a sínek elfogynak, métereken keresztül csak a csupasz sziklahát vezet tovább. 

Meg kell állnod, mielőtt odaérsz! Meghúznád a csille fékezőkarját, de döbbenten tapasztalod: az nem 

mozdul! Kioldani lehetett, de visszahúzását valami akadályozza. Valahogy mégis le kell lassítanod! 

Ha a féket próbálod helyrehozni, - lapozz a 234-re. Ha a kocsit próbálod kisiklatni, - lapozz a 445-re. 

 

498 

Néhány vágásod eltalálja ellenfeled, de annak páncélzata nagyon vastag, így képtelen vagy komoly 

kárt tenni benne! Hevenyészve felméred az összecsapás színterét, és eszedbe ötlik, talán ha a 

levegőben lógó üst alá tudod csalni, majd azt levágni a magasból, akkor a lezuhanó fémtárgy képes 

lehet annyi kárt okozni a gépezetben, amitől lebénul. Ehhez azonban túl kellene jutnod a felbőszült 

harci masinán, ami nem könnyű feladat! Folytasd tovább az összecsapást, de minden második harci 

kör végén tégy Ügyesség próbát! Ha sikertelen, újabb két kört kell kiállnod, mielőtt Ügyesség próbát 

tehetnél. Amennyiben sikeres a próbád, meg tudod kerülni ellenfeled és az üsthöz rohanhatsz! És 

most, folytasd a küzdelmet!    

 

Xenithon gépgyík  Küzdőérték: 3  Életerő: Sérthetetlen 

 

Ha sikeres Ügyesség próbát tettél, lapozz a 345-re. 

  

 

499 

Van a hátizsákodban egy tekercs kötél, amit használni tudnál? Ha igen, - lapozz a 167-re. Ha nem 

rendelkezel vele, - lapozz a 337-re. 



 
 

500 

Hellatrix hideg tekintetét a tiédbe fúrja, ibolyaszín pupillájában a lángoló hajót látod 

visszatükröződni. Majd valami mást is észreveszel: félelmet. S ebben a pillanatban kiszabadulsz 

bűbája béklyójából! Kardod előrelendíted, s a penge keresztüldöfi a gonosz varázslónőt! Az 

hitetlenkedve mered fegyveredre, s az élén lecsorgó bíborszín vércseppekre, majd felsikolt. Sikolya, 

egy ezeréves lényé, aki komolyan elhitte önnön halhatatlanságát, s ebben a pillanatban szembesül 

saját döbbenetes tévedésével. Hangja metsző és dobhártyarepesztő, de egyben az utolsó, amit 

Hellatrix hallatott. Teste élettelenül roskad össze, s amint akarata elenyészik, a benneteket körülvevő 

zombik is elhanyatlanak. Vízelementáljai szertefolynak, mintha csak felborult serlegek tartalma 

ömlene szét a padlón, s nélkülük a repülő várost emésztő lángokat sem csillapíthatja semmi. Az 

ezüstruhás építőmesterek eszüket vesztve rohangálnak, van, aki társait próbálja menteni, mások 

menekülnek a káoszba fúlt teremből, s te is azon kezdesz töprengeni, hogyan juthatsz vissza a Kék 

Garabonciáshoz. A válasz a levegőből érkezik! A gomolygó füst szürke palástján át Kószaszárny 

repül oda hozzád! Csapdát sejtve meredsz rá, de ő a maga kelekótya módján elmagyarázza, a Bíbor 

Úrnő nem csak testét elevenítette meg, mint a zombi harcosokét, hanem a lelkét is visszahozta a 

halálból, hogy jóstudományát igénybe vegye. Hellatrix pusztulása után azonban a lelkét 

rabszolgaságba taszító varázs elillant, így újra önmaga ura lett. Bágyadtan elmosolyodik, s azt 

mondja, nem is tudja, miként köszönje meg tetted, amivel megmentetted őt és egész Brilliát a 

pusztulástól. Neked azonban van ötleted, mivel ha Harrag-Ú-Thor járatain keresztül kellene kitörnöd 

a Bórim hegyből, az még a Bíbor Úrnő bukása után sem lenne zökkenőmentes. Kószaszárny szeme 

felcsillan és parányi kezeivel körözni kezd a levegőben, amitől egy térkapu lilás szája nyílik meg 

előtted. Elmosolyodsz és megkönnyebbülten veted be magad a varázsalagútba, a kis szellőpille pedig 

nyomodba szegődik…  

 

Küldetésed teljesítve, kalandjaid itt sikeresen véget értek! 

 

 


